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Woord vooraf 
 

Dit is de schoolgids  van openbare basisschool de Compositie voor alle ouders en verzorgers die nu 

kinderen op onze school hebben en voor ouders die overwegen hun kind(eren) op de Compositie in te 

schrijven. In deze schoolgids vindt u: 

 algemene informatie over de school 

 het onderwijs op school 

 de zorg voor leerlingen 

 contacten met ouders 

Wij willen u een indruk geven van wat u van ons kunt verwachten, wat wij van u verwachten en wat wij 

voor uw kind kunnen betekenen. Naast deze schoolgids brengen wij ieder jaar een kalender uit met een 

overzicht van alle vakanties, studiedagen en activiteiten. Deze informatie is ook te vinden op onze website: 

www.compositie.asg.nl  

 

Deze schoolgids is geschreven door de directie van de school. De medezeggenschapsraad heeft 

ingestemd met de inhoud van deze schoolgids. 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.compositie.asg.nl/


Schoolgids 2020-2021 Basisschool de Compositie  

 

 6 

Hoofdstuk 1: De Compositie in het kort 
 

De school omschrijft zichzelf met de volgende woorden: 
 
 

 
 
Onze missie is: Goed onderwijs maken we samen! 

Goed onderwijs is onderwijs  dat aansluit op de behoefte van leerlingen. Ieder kind doet er toe. Met het 

woord “samen” bedoelen we de samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten, tussen leerlingen 

onderling, tussen ouders en leerkrachten, tussen leerkrachten onderling; kortom iedereen die bij de 

ontwikkeling van kinderen betrokken is. Want het gaat om de toekomst van “onze” kinderen.  

Onze visie sluit aan op onze missie. Het team van de Compositie wil kinderen een vertrouwde omgeving 

bieden en ervoor zorgen dat kinderen elke dag met plezier naar school gaan. Kinderen komen tot leren 

door samen te werken. Samenwerken met de leerkrachten, samenwerken met de andere kinderen op 

school en in de klas en samenwerken thuis met je vader en/of moeder. 

We werken met actuele methodes voor taal, lezen en rekenen, zodat we gebruik maken van de nieuwste 

kennis over het onderwijs en inzichten in het onderwijs. Ons team is een professionele Leergemeenschap 

(PLG), waarin iedereen overtuigd is van de gedachte dat de sleutel tot effectievere leerprocessen van 

leerlingen gelegen is in het continu leren van henzelf. Wij doen onderzoek naar onze eigen ontwikkeling en 

naar de effectiviteit van ons onderwijs met als doel betere leerresultaten te realiseren voor alle leerlingen. 

Leerkrachten stellen elk jaar hoge doelen aan het onderwijs, zodat de kinderen zich optimaal kunnen 

ontwikkelen. Elk kind is uniek en elke toekomst is uniek. Wij streven ernaar dat elk kind uitstroomt naar het 

voortgezet onderwijs dat passend is bij zijn/haar mogelijkheden.  
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Hoofdstuk 2: Algemene informatie over onze school 
 
De Compositie vindt u in ‘Tussen de Vaarten’ in Almere, een openbare basisschool die openstaat voor alle 

kinderen van alle levensovertuigingen. Het logo bestaat uit verschillende kleuren die kinderen aanspreken, 

een compositie van een aantal basisvormen en waar kinderen de hoofdrol spelen. 

 

We bieden kwalitatief goed onderwijs. Kinderen leren alle vaardigheden op de verschillende vakgebieden. 

De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de kinderen en van elkaar. Uiteraard afgestemd op de 

onderwijsbehoeften van de kinderen zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen aansluitend bij de eigen 

mogelijkheden. Op deze manier stromen onze kinderen door naar een passend niveau van voortgezet 

onderwijs.  

De Compositie is een brede school bestaande uit:  de basisschool, kinderopvang GO! en 

welzijnsorganisatie De Schoor. De participanten werken samen om de ontwikkelingskansen van de 

kinderen te vergroten en uit te breiden. Kinderopvang en de groepen 1/2 werken intensief samen door het 

gebruik van dezelfde thema’s, woordenschatontwikkeling en aandacht voor een gezamenlijke 

pedagogische aanpak. De brede school biedt voor- en naschoolse opvang van 7.00 uur tot 19.00 uur. De 

activiteitencoördinator van De Schoor organiseert aantrekkelijke naschoolse activiteiten. De Compositie 

werkt met een continurooster; de school begint om 8.30 uur en eindigt om 14.30 uur, maar op woensdag 

om 11.45 uur. Alle kinderen eten tussen de middag met de leerkracht in hun eigen klas.  

 

In schooljaar 2020-2021 heeft de Compositie ongeveer 480 leerlingen verdeeld over 20 groepen. Ons 

aanname beleid is gericht op broertjes en zusjes van kinderen die al op de Compositie zitten en op 

kinderen uit de directe omgeving van de school. We streven hierbij naar groepen met maximaal 28 

leerlingen. Uit onderzoek is gebleken dat er veel factoren zijn die een rol spelen bij het bepalen van de 

grootte van de groep. Factoren waar wij rekening mee hebben gehouden bij de vaststelling van dit aantal, 

zijn: leerlingkenmerken (leeftijd, heterogene groepen, hoeveelheid zorgleerlingen in de klas), de aard van 

ons onderwijs (gehanteerde onderwijsmethodiek, klassikaal versus individualiserend onderwijs), het 

(didactisch) repertoire van de leerkrachten (bijvoorbeeld ten aanzien van klassenmanagement) en de 

mogelijke inzet van ‘extra handen’.  

 

Het managementteam van de school bestaat uit de directie en de bouwcoördinatoren. De 

bouwcoördinatoren coördineren praktische en inhoudelijke zaken binnen de eigen bouw (1/2, 3/4, 5/6 en 

7/8).  

De interne begeleiders zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingenzorg. De administratie en 

conciërge zijn verantwoordelijk voor onderwijs ondersteunende taken. Het schoolgebouw is eigendom van 

Woningbouwvereniging Ymere en op een aantal dagen in de week is de huismeester van Ymere aanwezig. 

 

Onze school maakt deel uit van de Almeerse Scholen Groep (ASG) bestaande uit 42 basisscholen en 8 

scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen bieden een brede basis en tegelijkertijd verschillende 

specialisaties en onderwijsconcepten per school. De goede samenwerking tussen basis- en voortgezet 

onderwijs maakt een goede schoolloopbaan mogelijk. Er is altijd een school die past bij de talenten en 

mogelijkheden van uw kind. Voor meer informatie: www.almeersescholengroep.nl   

  

https://webmail.edu.almere.nl/owa/redir.aspx?C=2dde5b479dea42c5b35d41471be7626a&URL=http%3a%2f%2fwww.almeersescholengroep.nl
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Hoofdstuk 3: Het onderwijs op de Compositie 

3.1. Het pedagogisch klimaat  

Leerkrachten op de Compositie zorgen voor veiligheid, respect en waardering door kinderen op een 

positieve manier te benaderen. Door samen te werken leren kinderen van elkaar, ontstaat verbinding en 

wordt rekening gehouden met elkaar. We besteden 

veel aandacht aan sociale vaardigheden, zoals 

luisteren naar elkaar, elkaar helpen, ontwikkelen 

van zelfvertrouwen en zelfstandig werken. Op 

school hebben wij afspraken om het pedagogisch 

klimaat te versterken. Zichtbare handelingen zijn: 

 Leerkracht en leerling geven elkaar een hand 

bij binnenkomst en vertrek (tijdens de Corona 

crisis even niet); 

 Wekelijks en waar nodig (kring)gesprekken 

over omgaan met elkaar; 

 Regelmatig specifieke aandacht voor 

afspraken en regels; 

 Werken met de methodiek voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling.  

Om goed te kunnen werken is het belangrijk dat er 

rust is op school, met name tijdens de 

werkmomenten. Er zijn afspraken gemaakt over 

het praten met elkaar en het werken op de gangen. 

Structuur betekent dat er vaste werkwijzen en 

afspraken worden gehanteerd binnen de school. Structuur biedt voorspelbaarheid en daarmee rust.  

 
Op de Compositie hebben wij aandacht voor normen en waarden. Wij geven onderwijs waarin samen 

wordt geleerd en gewerkt, met respect voor ieders leefwijze en levensovertuiging. Als team ondersteunen 

wij kinderen in hun eigen waardeontwikkeling. We laten kinderen kennismaken met normen en het kijken 

naar hun eigen gedrag. Met als doel om kinderen te leren welke houding en vaardigheden zij nodig 

hebben om een goede burger te zijn. De regels (zie hiernaast) hanteren wij in de brede school de 

Compositie. Deze regels hangen in de school en in de groepen en worden regelmatig met kinderen 

besproken. 

De sociaal emotionele methode werkt structureel en preventief aan sociaal-emotionele vaardigheden in de 

groep. De methode helpt kinderen om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen, zoals: 

samenwerken, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, omgaan met 

verschillen, conflicten oplossen, omgaan met plagen en pesten en omgaan met groepsdruk. Ook komen 

media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod.  

Hoe de school omgaat met ontoelaatbaar gedrag en schorsing is terug te lezen in het protocol 

“grensoverschrijdend gedrag” (bijlage 1) en Protocol schorsing en verwijdering 
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3.2. Het onderwijs op de Compositie 

Indeling van de groepen en doorgaande lijn 

De leerlingen van de groepen 1 en 2 zitten samen in een groep, de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zijn in 

jaargroepen ingedeeld. Incidenteel kan een combinatiegroep voorkomen als jaargroepen qua 

aantallen/financiën niet mogelijk zijn. Voor alle vakgebieden, pedagogische aanpak, zelfstandig werken en 

het geven van instructie werken wij met een doorgaande lijn in leerstof, aanpak en tijdsbesteding. De 

taal/leescoördinator, rekencoördinator en gedragsspecialist zijn samen met de directie, verantwoordelijk 

voor het opstellen en bewaken van de doorgaande lijnen. Zij volgen ontwikkelingen op hun vakgebied, 

zetten onderwerpen op de agenda en coachen hun collega’s. Zij sturen inhoudelijke werkgroepen aan, die 

bestaan uit leerkrachten uit de verschillende bouwen.  

 

Zelfstandigheid 

Belangrijke doelen van opvoeding en onderwijs zijn zelfstandig worden en verantwoordelijkheid leren 

dragen. De ontwikkeling van zelfstandigheid begint thuis, al voordat de kinderen naar school gaan. Op de 

Compositie krijgen kinderen steeds meer verantwoordelijkheid en worden ze gaandeweg minder afhankelijk 

van de hulp van de leerkracht. Zo leren zij zelf initiatieven nemen en keuzes maken, zij leren werken 

volgens een plan en leren problemen zelf oplossen.  

 

Werkwijze in de groepen 1 en 2  

In de kleutergroepen wordt spelenderwijs geleerd binnen de belevingswereld van de kinderen. Wij werken 

met ‘Onderbouwd’, een uitgebreid observatie- en registratiesysteem om de ontwikkeling van elk kind goed 

in kaart te brengen, waardoor de juiste ondersteuning wordt geboden. Elke week staan doelen centraal op 

het gebied van gecijferdheid en geletterdheid. Centraal staat woordenschatontwikkeling met Logo 3000, 

waarmee de kinderen 3000 woorden krijgen aangeboden die belangrijk zijn bij de start van  groep 3.  

 

Handelingsgericht werken (HGW) met plan van aanpak 

HGW is een planmatige en cyclische werkwijze voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen en het 

bieden van een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen. Het 

handelingsgericht werken kent zeven uitgangspunten:  

1. De onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal, uitgaande van de mogelijkheden van het kind; 

2. Het gaat om het kind in wisselwerking met zijn omgeving; 

3. De leerkracht doet ertoe, instructie/begeleiding door de leerkracht is effectief; 

4. Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang; 

5. Samenwerking tussen leerkrachten, kinderen, ouders en begeleiders is noodzakelijk en 

constructief; 

6. Het handelen is doelgericht; 

7. De werkwijze is systematisch en transparant. 

 
Er wordt gekeken naar onderwijsbehoeften van de hele groep,  een groepje kinderen en individuele 

kinderen. Daarnaast vindt afstemming plaats, wat heeft dit kind in deze groep en bij deze leerkracht nodig? 

De leerkracht speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling (op het gebied van leren, werkhouding en 

sociaal emotioneel functioneren) van het kind. Daarbij heeft de constructieve samenwerking tussen kind, 
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groep, leerkracht en ouders een grote meerwaarde. De hele groep wordt door de leerkracht in kaart 

gebracht in het groepsoverzicht. 

 

Directe instructiemodel 

Voor de vakken (begrijpend)lezen, rekenen en spelling wordt een plan van aanpak opgesteld met daarin 

het onderwijsaanbod en de doelen voor de hele groep. Naast de kinderen die voldoende hebben aan de 

basisinstructie is er een groep kinderen die behoefte heeft aan verlengde instructie en een groep kinderen 

die juist met minder instructie toe kan. Daarnaast kunnen groepjes of kinderen worden opgenomen met een 

specifiek aanbod.  

De instructie wordt gegeven door de leerkrachten en heeft een vaste lesopbouw: 

 Start van de les, er wordt een lesoverzicht gegeven, voorkennis opgehaald en het doel van de les 

benoemd; 

 Directe instructie en begeleide in-oefening, de leerkracht geeft instructie door voor te doen en uitleg te 

geven. Er wordt geoefend met de nieuwe lesstof; 

 Zelfstandig werken, leerlingen gaan zelfstandig aan het werk en oefenen de nieuwe lesstof en herhalen 

bekende lesstof; 

 Verlengde instructie, leerlingen krijgen een extra uitleg, terwijl de overige leerlingen zelfstandig aan het 

werk zijn; 

 Service-ronde en feedback, de leerkracht loopt een ronde door de groep en geeft de leerlingen hulp 

en/of feedback op het gemaakte werk; 

 Afsluiting, er wordt teruggeblikt op het doel van de les. 

ICT  

Alle groepen hebben een digitaal schoolbord, waarmee de lessen worden ondersteund.  Een groot aantal 

chromebooks (voor groep 5 t/m 8), laptops (voor groep 3) en IPads(voor groep 1-2) zijn aanwezig. Bij veel 

methoden hoort software waarmee de kinderen zelfstandig  oefenen. In de groepen 1 en 2 wordt 

bijvoorbeeld gewerkt met het programma Kleuterplein. In de groepen 3 tot en met 8 werken de leerlingen 

onder andere met het programma Ambrasoft en software die hoort bij de verschillende methoden. Kinderen 

leren ook hoe ze digitaal kunnen verwerken: ze maken werkstukken, ze leren hoe ze informatie van internet 

kunnen halen en hoe e-mail werkt. ICT zorgt ervoor dat het onderwijs steeds beter aansluit bij het niveau en 

het leertempo van de individuele leerling. Indien een leerling hier behoefte aan heeft, kan hij/zij gericht 

oefenen op de verschillende leerstofonderdelen. Op de Compositie wordt in groep 5 t/m 8 gewerkt met een 

protocol ”Computergebruik in de klas”. Zie bijlage 2  

 

Huiswerk 

Er wordt niet structureel huiswerk meegegeven aan de leerlingen. Ook het maken van een werkstuk doen 

de kinderen op school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich buiten schooltijd bezig houden met 

andere activiteiten dan schoolse zaken; sporten, muziekonderwijs, buiten spelen. Opladen voor een nieuwe 

dag en andere ervaringen opdoen, dragen bij tot een grotere algemene ontwikkeling, wat ten goede komt 

aan de leerprestaties. 

Af en toe wordt er werk mee naar huis gegeven als kinderen hun taak niet af hebben gekregen binnen de 

gestelde tijd.  
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3.3. De vakgebieden 

Lezen en leesbevordering 

Lezen is de belangrijkste vaardigheid die uw kind op de basisschool leert. In de kleutergroepen wordt 

dagelijks gewerkt aan beginnende geletterdheid (bijvoorbeeld rijmen, hakken en plakken) en woordbegrip. 

De groepen 1/2  werken met de methode Onderbouwd. 

IIn groep 3 wordt gewerkt met de methode Veilig Leren Lezen. Kinderen leren letters en woorden om te 

komen tot het vlot en correct lezen van een tekst.  

In de groepen 4 tot en met 8 wordt de methode Estafette gebruikt. Leerkrachten geven instructie over de 

leesmoeilijkheden, kinderen oefenen en herhalen om vlot en vloeiend verschillende soorten teksten te 

lezen. In groep 7 en 8 gaat de aandacht vooral naar het onderhouden van de leesvaardigheid en het 

studerend lezen.  

Vanaf halverwege groep 4 werken we voor begrijpend- en studerend lezen met de methode Nieuwsbegrip 

en Junior Einstein. Kinderen komen in aanraking met verschillende soorten teksten die aansluiten bij de 

wereld om hen heen. Leerlingen zullen in de onder- en middenbouw bekend worden gemaakt met een 

aantal leesstrategieën, zodat zij weten hoe zij met teksten om moeten gaan. Deze leesstrategieën zullen na 

verloop van tijd automatisch door leerlingen worden ingezet en niet meer specifiek worden behandeld. De 

nadruk ligt vanaf dat moment vooral op de inhoud van verschillende teksten en het opdoen van veel 

algemene kennis.  

Verschillende activiteiten richten zich op leesbevordering, met als doel het verhogen van de leesmotivatie. 

Het toneellezen, waarbij kinderen om de beurt een stukje hardop lezen, werkt erg motiverend omdat dit in 

groepsverband gebeurt. De Compositie heeft een uitnodigende schoolbieb, waar kinderen keuze hebben uit 

veel verschillende boeken. De leerkracht leest iedere dag voor en de leerlingen praten met de leerkracht en 

andere leerlingen over (voor)gelezen boeken. Daarnaast zijn er nog activiteiten zoals het voorleesontbijt en 

activiteiten rondom de Kinderboekenweek. 

 

Taal  

De groepen 1/2 werken aan de taaldoelen met de methode Onderbouwd door bijvoorbeeld: liedjes, 

ontwikkelingsmaterialen, keuze-activiteiten, spel en verschillende kringactiviteiten. De materialen van Logo 

3000 worden gebruikt voor de woordenschat ontwikkeling, iedere dag leren de kinderen nieuwe woorden 

met behulp van praatplaten. Deze woorden worden veel herhaald zodat de kinderen ze goed onthouden en 

zelf gaan gebruiken.  

Groep 3 maakt gebruik van de methode Veilig Leren Lezen. Daarin wordt aandacht besteed aan 

mondelinge- en schriftelijke taalontwikkeling. Ook komen begrijpend lezen, stellen en woordenschat aan 

bod.  

Groepen 4 t/m 8 werken met de methode Taal Actief. Er wordt geleerd binnen vier domeinen:  

 

 Woordenschat, woorden zijn de bouwstenen voor de ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke 

taalvaardigheid; 

 Taal verkennen staat voor actief onderzoeken van taal, nieuwsgierig grip krijgen op taal, en 

waardering voor de gevarieerdheid van taal; 

 Spreken & luisteren, er wordt aandacht besteed aan vertellen, voordragen, discussiëren, debatteren, 

verkopen, conflictgesprekken voeren en aanprijzen; 
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 Schrijven is een cyclisch proces met als belangrijkste doel communicatie waarbij presentatie en 

publicatie van schrijfwerk van cruciaal belang zijn. 
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Spelling 

Groep 3 werkt met de methode Veilig Leren Lezen, zij leren woorden spellen en beginnen met korte 

woorden die steeds wat langer worden.  

De groepen 4 t/m 8 werken met de methode Taal Actief Spelling. Aan de leerlingen worden drie 

hoofdstrategieën aangeboden om de woorden correct te schrijven; de luisterstrategie, de regelstrategie en 

de weetstrategie. De leerlingen worden gestimuleerd om deze strategieën ook op nieuwe woorden toe te 

passen. Er wordt gewerkt aan het spellingsbewustzijn van de leerling. Spelling staat ook in de andere 

vakken centraal, met het doel om kinderen consequent alert te leren zijn op een juiste spelling. 

 

Schrijven 

In groep 1/2 wordt spelenderwijs aandacht besteed aan zithouding, pengreep en schrijfbeweging. Tal van 

activiteiten stimuleren de fijne motoriek, oog-hand coördinatie en vertrouwd raken met letters/woorden.  

De methode Pennenstreken is in groep 3 is gekoppeld aan onze leesmethode Veilig Leren Lezen. De 

kinderen schrijven de letters die ze in de leesles hebben geleerd.  

In de groepen 4 en 5 leren de kinderen het blokschrift met de methode Pennenstreken. Het blokschrift 

heeft een grote overeenkomst met leesletters en is eenvoudig aan te leren omdat er geen verbindingen 

geleerd worden.  

 
Rekenen 

In de groepen 1 en 2 wordt in kringactiviteiten gerekend met de methodes Met sprongen vooruit en 

Onderbouwd, 5-minutenspelletjes, de getallenlijn en verschillende ontwikkelingsmaterialen. Er is aandacht 

voor ordenen, tellen en getalbegrip, optellen en aftrekken (eenvoudige situaties in een context), meten 

(groot, klein, schatten van lengtes ed.), meetkunde (ruimtelijk inzicht), tijd en geld.  

Van groep 3 t/m 8 werken we met de methode Pluspunt. Alle rekengebieden komen wekelijks aan bod met 

veel aandacht voor getalbegrip en automatiseren. Het is heel belangrijk dat kinderen vlot kunnen rekenen 

maar ook snappen wat ze aan het doen zijn en dus hun vaardigheden in de dagelijkse praktijk weten te 

gebruiken. Daarom wordt gebruik gemaakt van de directe belevingswereld van het kind en leren kinderen 

om een som uit een verhaal te halen. Een denkschrift helpt de kinderen om de diverse stappen uit te 

schrijven op papier. Hierdoor worden slordige foutjes verminderd en is het voor de leerkracht beter mogelijk 

om een kind te volgen in zijn/haar denkpatroon. 

 

De oefensoftware van de methode vormt een vast onderdeel van de weektaak. De verwerking van de 

opgaven gebeurt met behulp van een Chromebook en in de groepen 3 en 4 in werkschriften. 

 

Wereldoriëntatie 

Groepen 1 en 2 werken thema gericht.  

Groep 3 gebruikt de methodiek  “De Zaken”. De thema’s uit deze methode sluiten aan op de thema’s van 

Veilig Leren Lezen.  

In de groepen 4 t/m 8 worden de methoden Brandaan (geschiedenis), Naut (natuur en techniek) en 

Meander (aardrijkskunde) gebruikt. Deze methoden horen bij elkaar, hierdoor is de werkwijze voor de 

kinderen herkenbaar. Alle drie de methoden hebben prachtig beeldmateriaal, spannende verhalen, 

begrijpelijke teksten en een consequente stapsgewijze opbouw. Onderwerpen als voeding, planten en 

dieren, de wereld om je heen, weer en klimaat, topografie, middeleeuwen, de VOC komen aan bod in de 
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verschillende jaren. Daarnaast is er aandacht voor taal en woordenschat in verbinding met de andere 

vakgebieden. 

Studievaardigheden 

Vanaf groep 6 wordt gewerkt met de methode BLITS. Kinderen leren omgaan met studieteksten,  gebruik 

maken van informatiebronnen, kaartlezen en het lezen, begrijpen en verwerken van schema’s, tabellen en 

grafieken. Er is altijd een verbinding met andere vakgebieden en vooral met het dagelijkse leven. 

Engels 

Engels wordt aangeboden vanaf groep 7 met de methode Join in. In deze methode staat het 

communiceren in het Engels centraal en worden woorden en zinnen aangeleerd.  

 

Kunst- en cultuuronderwijs 

Kunstzinnige vorming vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Ons cultuuronderwijs 

bestaat uit verschillende ‘disciplines’, te weten: beeldende vorming, theater, muziek, dans, literatuur, 

media en cultureel erfgoed. We hebben in school meerdere cultuurcoördinatoren die verantwoordelijk zijn 

voor het organiseren van het kunst- en cultuuronderwijs, waarbij alle disciplines in meer of mindere mate 

aan bod komen. Wij werken samen met Collage Almere, dit is de aanbieder voor kunst- en cultuur 

activiteiten voor onderwijs in Almere.  

We gebruiken de doorlopende leerlijn “Kunst is dichterbij dan je denkt” (KIDD) in de groepen 1 t/m 8. De 

disciplines beeldende kunst, theater en cultureel erfgoed uit Almere en Flevoland staan centraal.  

De methode 1,2,3 Zing wordt binnen school ingezet om de discipline muziek aan te bieden. Daarnaast 

begeleiden wij studenten van het Conservatorium van Amsterdam. Zij verzorgen ook muzieklessen in alle 

groepen.    

Minimaal één keer per jaar is er voor elke groep een activiteit binnen of buiten de school (vanuit Collage 

en KIDD) bijvoorbeeld voorstellingen en gastlessen in de groep. De groepen 6/7/8 gaan tevens elk jaar 

naar een ander museum (Het Stedelijk Museum, Van Gogh Museum of Rijksmuseum).   

Verder organiseren we jaarlijks een project van meerdere weken, hebben we meerdere keren per jaar een 

Cultuurdag (waar meerdere disciplines aangeboden worden) en worden er lessen gegeven in de eigen 

klassen door de leerkrachten zelf.  

                                   

Bewegingsonderwijs 

Beweging is belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind. De vakleerkracht bewegingsonderwijs is 

verantwoordelijk voor de doorgaande lijn. De groepen 1 en 2 krijgen één keer in de week in de grote zaal 

gym van een vakleerkracht en 1 keer in de week in het speellokaal/gymlokaal. 

Natuurlijk spelen de kinderen als het weer het toelaat dagelijks buiten. Hoewel daar dezelfde aspecten aan 

bod komen als bij gym, ligt het accent meer op vrij spelen. Omdat kleuters in hun ondergoed gymmen, is 

het van belang dat zij zichzelf kunnen aan– en uitkleden. In de speelzaal hebben de kinderen 

gymschoenen (liefst met klittenband) met witte zolen nodig.  

Groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week les van de 

vakleerkracht  in de gymzaal van de school. Tijdens 

gymnastieklessen dragen de kinderen sportkleding en 

gymschoenen met witte zolen, die niet buiten gebruikt 
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worden. Na schooltijd zijn verschillende sportactiviteiten waar kinderen zich voor kunnen inschrijven. 

 
 
Lesmethodes die worden ingezet in de groepen: 
 

  groep 1/2 groep 3 groep 4 
 

lezen Onderbouwd 
Veilig Leren 
Lezen Estafette 

 

taal/spelling Onderbouwd 
Veilig Leren 
Lezen Taal Actief 

 rekenen Onderbouwd pluspunt Pluspunt 
 

rekenen 
Met Sprongen 
Vooruit 

Met Sprongen 
Vooruit 

Met Sprongen 
Vooruit 

 

wereldorientatie   De Zaken 
Naut, Meander, 
Brandaan 

 begrijpend lezen     Nieuwsbegrip 
 studievaardigheden       
 engels       
 Sociaal Emotioneel Kwink Kwink Kwink 
 muziek 123Zing 123Zing 123Zing 
 

woordenschat Logo3000 
 Veilig leren 
lezen  Taalactief 

 Schrijven   Pennenstreken Pennenstreken 
 

     

 

groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 

lezen estafette estafette Estafette Estafette 

taal/spelling Taal Actief Taal Actief Taal Actief Taal Actief 

rekenen pluspunt pluspunt Pluspunt 
Wereld in 
Getallen 

rekenen 
Met Sprongen 
Vooruit 

Met Sprongen 
Vooruit 

Met Sprongen 
Vooruit 

Met Sprongen 
Vooruit 

wereldorientatie 
Naut, Meander, 
Brandaan 

Naut, Meander, 
Brandaan 

Naut, Meander, 
Brandaan 

Naut, Meander, 
Brandaan 

begrijpend lezen nieuwsbegrip nieuwsbegrip nieuwsbegrip Nieuwsbegrip 

studievaardigheden Blitz Blitz Blitz Blitz 

engels Join in Join in Join in Join in 

Sociaal Emotioneel Kwink Kwink Kwink Kwink 

muziek 123Zing 123Zing 123Zing 123Zing 

woordenschat  Taalactief  Taalactief  Taalactief  Taalactief 

Schrijven         
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Hoofdstuk 4: De ontwikkeling van kinderen 

4.1.  Het volgen van de ontwikkeling van kinderen  

De Compositie volgt de ontwikkeling van kinderen op verschillende manieren: 

 Observatie door de leerkracht; 

 Dagelijks werk van kinderen;  

 Methode toetsen, na een aantal weken leren, volgt een toets om te volgen of leerlingen de 

aangeboden stof hebben begrepen;  

 Leerling onderwijsvolgsysteem (LOVS), vanaf groep 3 maken de leerlingen twee maal per jaar de 

CITO toets voor verschillende vakgebieden. Deze toetsen staan los van de methode en hebben een 

landelijke normering. De resultaten geven een overzicht van wat de leerling wel en niet beheerst, 

daarnaast wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd gedurende meerdere schooljaren. De scores 

worden  vergeleken met het landelijk gemiddelde. Leerlingen van groep 8 maken in april de centrale 

landelijke eindtoets.; 

 Sociale competenties worden in kaart gebracht aan de hand van de groepsplannen gedrag. 

 De veiligheidsbeleving van de leerlingen volgen we jaarlijks in de groepen 6,7 en 8 met de 

veiligheidsmonitor. 

In schooljaar 2019-2020 zijn de Eind Citotoets groep 8 en de veiligheidsmonitor niet afgenomen ivm de 

Coronacrisis. De eindtoetsen per jaargroep zijn in beperkte mate afgenomen. 

 

Het vastleggen van gegevens over leerlingen 

Van iedere leerling worden gegevens bijgehouden in een leerling dossier. De intern begeleider beheert 

deze gegevens. Op verzoek kunnen ouders het dossier van hun eigen kind inzien, hiervoor kan een 

afspraak worden gemaakt met de intern begeleider of directie. In het leerling dossier worden alleen 

resultaten van gemaakte toetsen opgenomen, het gemaakte werk maakt geen onderdeel uit van het 

dossier. Omdat de cito-toetsen geen eigendom zijn van de school kunnen wij u geen kopieën van de 

gebruikte opgaven geven. Wel heeft u vanzelfsprekend recht op de resultaten van de eindcito en de 

bijbehorende uitleg tijdens het rapport gesprek. 

Iedere leerkracht heeft in de eigen klas een administratie van o.a. toetsen en observaties over de 

leerlingen. In dit groepsoverzicht wordt de gehele klas in kaart gebracht.  

Als leerlingen voortijdig de school verlaten, wordt een onderwijskundig rapport over de ontwikkeling van het 

kind naar de nieuwe school gestuurd. 

 

AVG wetgeving en het omgaan met leerling gegevens op school 

Privacy op school gaat over gegevensbescherming van leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers. 

Wij hanteren bij het verzamelen, registreren en verwerken van persoonsgegevens de volgende 5 

vuistregels: 

- Heeft de verwerking van de persoonsgegevens een doel en worden deze alleen voor dat doel 

gebruikt? 

- Is er wettelijke grond voor de verwerking? 

- Worden de gegevens niet onnodig lang bewaard? 

- Zijn ouders/verzorgers vooraf geïnformeerd over het doel van de verwerking? 

- Kloppen de gegevens die gebruikt worden nog steeds? 
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Bespreking van de ontwikkeling van de leerlingen 

Leerkrachten bespreken een aantal keer per jaar de resultaten van de hele groep en van sommige 

individuele leerlingen in het bijzonder met de intern begeleider. Ook worden de groepsplannen besproken 

die hieruit voortvloeien. De aandachtspunten worden 2x per maand besproken door intern begeleiders met 

de directie. Aan het einde van het schooljaar wordt belangrijke informatie door de leerkracht overgedragen 

aan de nieuwe leerkracht.  

 
Herfstkinderen 

Vanuit de Wet op het Primair Onderwijs (artikel 8) dient de school te zorgen voor een ononderbroken 

ontwikkelingsproces gedurende 8 aaneengesloten jaren.  

Kinderen die geboren zijn in de periode september t/m december en in groep 1 en 2 zitten worden 

individueel bekeken of zij door kunnen naar het volgende leerjaar. Hierbij worden alle aspecten 

meegenomen zoals de sociaal emotionele ontwikkeling, de werkhouding, taal, rekenen, motoriek en spel. 

Beslissingen worden genomen in een overleg  met de leerkracht, intern begeleiders en directie. Uiteraard 

wordt er overlegd met ouders. De school neemt de uiteindelijke beslissing. Leidend voor de beslissing is 

altijd de ontwikkeling van het kind. 

 

4.2.   Extra begeleiding 

Kinderen zijn verschillend en ontwikkelen zich verschillend. Extra begeleiding op leer- of sociaal gebied 

bieden we in de volgende vormen:  

1. Leerlingen die incidenteel uitvallen krijgen gedurende een bepaalde periode verlengde instructie van de 

leerkracht; 

2. Leerlingen die structureel uitvallen krijgen extra begeleiding van de leerkracht op hun specifieke 

onderwijsbehoefte. Wanneer de leerling niet met het niveau van de groep mee kan doen is een eigen 

leerlijn nodig met individuele doelen (hoger of lager dan het niveau van de groep), de leerkracht 

overlegt met de intern begeleider. Aanvullend onderzoek wordt gedaan naar de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling. Uiteraard is er overleg met ouders; 

3. Leerlingen die het reguliere aanbod niet kunnen volgen worden onderzocht en doorlopen een 

aanmeldingstraject. Hiervoor maken we gebruik van de deskundigheid van onze schoolbegeleider van 

Passend Onderwijs Almere of de collegiale consultant uit het speciaal onderwijs. Uiteraard wordt altijd 

toestemming aan ouders gevraagd.  

Door het volgen van leerling met het plan van aanpak zal worden getracht de leerling te helpen. De school 

kan de hulp van het Zorg en Advies Team (ZAT)  inroepen, na toestemming van de ouders. De 

deskundigen van het ZAT kunnen besluiten dat een leerling verder moet worden onderzocht. Het resultaat 

van het onderzoek kan zijn dat we op school met een aangepast programma aan de slag gaan. Het is ook 

mogelijk dat wordt besloten verder onderzoek te doen: de ouders doen een aanvraag bij Passend 

Onderwijs Almere. Passend Onderwijs Almere kan de volgende adviezen aan ouders of school geven: 

 Verder gaan binnen de school met een speciaal programma; 

 Een verwijzing naar een andere basisschool, die beter is ingericht om het specifieke probleem aan te 

pakken, Passend Onderwijs Almere of de huisarts of het maatschappelijk werk 

 Plaatsing op een speciale school basisonderwijs. 
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Verlengen of versnellen 

Verlengen is een uitzondering, die alleen mogelijk is in specifieke situaties in overleg met leerkracht, intern 

begeleider en ouders. Indien verdieping en verbreding onvoldoende uitdaging biedt aan meer- of 

hoogbegaafde kinderen, kan incidenteel worden versneld. Bij deze beslissing worden de sociaal emotionele 

aspecten meegewogen naast de cognitieve aspecten. Een verlenging of versnelling kan maar één keer 

plaatsvinden in de basisschoolperiode. 

 
4.3.   Passend Onderwijs 

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

wordt georganiseerd. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal of onderwijs op een 

speciale school. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden en maken onderling 

afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Passend 

onderwijs heeft als doel dat zo veel mogelijk leerlingen naar een gewone basisschool gaan. Met “passend” 

wordt de meest optimale onderwijsplek bedoeld binnen de mogelijkheden van het samenwerkingsverband. 

 

Basisondersteuning 

Het samenwerkingsverband gaat uit van een kwalitatief goede ondersteuning voor alle leerlingen op 

reguliere scholen. Dit begint bij het bieden van basisondersteuning op school met afspraken over: 

 een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie; 

 toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die 

dat nodig hebben; 

 programma's en methodes op het gebied van sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van 

gedragsproblemen; 

 een aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen; 

 handelingsgericht werken. 

Extra ondersteuningsbehoefte 

Schoolbesturen hebben zorgplicht waardoor alle scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra 

ondersteuning nodig heeft een passend onderwijsaanbod krijgt. In gesprek met u bekijken we samen welke 

school in onze wijk het beste aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Als plaatsing op de 

Compositie of een andere school in de wijk niet haalbaar is, kan de keuze worden gemaakt voor een plek in 

het speciaal onderwijs. Het belang van de leerling staat bij deze keuze voorop. In aansluiting op de 

aanmeldingsprocedure van de basisschool worden aanvullend de volgende stappen gevolgd: 

 Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school; 

 De school brengt de extra ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling in kaart en beoordeelt 

in hoeverre de school die ondersteuning kan bieden; 

 10 weken na de aanmelding horen ouders van de school of hun kind is toegelaten en kan worden 

ingeschreven; 

 Als de school de gewenste ondersteuning niet kan bieden, dan zoekt de school in overleg met ouders 

naar een andere geschikte onderwijsplek. 
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4.4.   Externe zorgverleners 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland (GGD-Flevoland) 

 Elk schooljaar worden de leerlingen van groep 2 en 7 uitgenodigd voor een PGO. De onderzoeken 

worden verricht door de jeugdverpleegkundige op school. Indien daar aanleiding toe is, wordt extra 

onderzoek door de jeugdarts verricht.  

 Alle 9-jarigen worden gevaccineerd voor DTP en BMR. U ontvangt hiervoor een oproep.  

 De jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker maken deel uit van het ZAT(zorgteam) 

van de school.  

 
 
Schoolmaatschappelijk werk 

Het schoolmaatschappelijk werk richt zich op de relatie kind-school-ouders en biedt ondersteuning aan 

leerkrachten en ouders bij problemen met kinderen waarbij de oorzaken niet alleen binnen de school liggen. 

Het gaat erom dat belemmeringen worden weggenomen die de ontwikkeling van het kind nadelig 

beïnvloeden. Het schoolmaatschappelijk werk maakt deel uit van het zorgaanbod van school en is 

toegankelijk via de intern begeleider. Om vanuit een onafhankelijke positie te kunnen werken, zijn de 

schoolmaatschappelijk werksters aangesteld bij de GGD. De contacten tussen ouders en het 

schoolmaatschappelijk werk zijn vertrouwelijk. 

 

Collegiale consultatie  

De mogelijkheid bestaat om de hulp in te roepen van de collegiale consultant, een medewerker van 

Passend Onderwijs. Deze medewerker komt met de groepsleerkracht overleggen over kinderen die extra 

zorg nodig hebben. De intern begeleider neemt, in overleg met de groepsleerkracht en de ouders, de 

beslissing welke kinderen bij de collegiale consultant worden aangemeld. De ondersteuningsbehoefte 

wordt geïnventariseerd en er wordt een plan van aanpak en/of handelingsplan opgesteld. Na 4 weken 

komt de collegiale consultant weer op school. Dan wordt met de groepsleerkracht de voortgang en het 

vervolg besproken. Voor het inschakelen van de collegiale consultant dienen ouders altijd, vooraf 

schriftelijk toestemming te geven. 

 
Melden/advies Samen veilig Flevoland (Save) 

Een zorgmelding over een gezin kan gedaan worden bij Save en er volgen gesprekken met betrokkenen. 

Ouders worden bij de start van het onderzoek geïnformeerd over de zorgmelding en  informanten worden 

alleen met toestemming van gezag dragende ouder(s) benaderd. Geven ouders geen toestemming voor 

het onderzoek of is er sprake van het weigeren van medewerking, dan gaat de melding naar Veilig thuis 

Flevoland. Zij zijn bevoegd om een onderzoek ook zonder toestemming te verrichten. Tevens kan de 

school bij Save advies inwinnen bij ernstige zorg rondom een leerling. 

4.5.   Begeleiding naar het voortgezet onderwijs (VO) 

Leerlingen van groep 7 en 8 oriënteren zich samen met hun ouders op de keuze voor een vervolgschool. 

Begin groep 8 verstrekt het VO, via school,  een boekje met informatie over de scholen. U kunt met uw 

kind voorlichtingsdagen op de verschillende scholen bijwonen.  
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De leerkrachten van de bovenbouw bepalen het niveau van uitstroom naar het VO na overleg met de 

intern begeleider:  

 Eind groep 6: op basis van het LOVS (Cito toetsen), de methode gebonden toetsen, observaties en 

gegevens als werkhouding, gedrag, inzet, sociaal emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid wordt 

een eerste indicatie gegeven over het uitstroomniveau van de leerling; 

 Eind groep 7: een voorlopig uitstroomprofiel wordt gegeven aan de hand van de beschikbare 

gegevens; 

 Najaar groep 8: een voorlopig advies wordt geformuleerd; 

 Februari groep 8: leerlingen krijgen het definitieve advies. Als het resultaat van de centrale eindtoets 

hoger uitvalt dan het schooladvies, wordt  het schooladvies  heroverwegen. Bij de toelating tot het 

voortgezet onderwijs is het schooladvies leidend. 

 

Leerwegarrangement 
Na de Cito toetsen van eind groep 7 wordt in een overleg tussen de leerkracht van groep 7 en de intern 

begeleider een voorlopig schooladvies gegeven voor de leerling voor het voortgezet onderwijs. Wanneer er 

sprake is van een leerachterstand van meer dan 25% op de vakken rekenen, begrijpend lezen (en spelling) 

zal, in overleg met ouders, een aanvraag gedaan worden voor een leerwegarrangement (LWA).  

LWA houdt in dat de leerling op het voortgezet onderwijs in aanmerking komt voor extra ondersteuning.  De 

intern begeleider en/of de leerkracht van groep 8 hebben overleg over de leerlingen om te bepalen wat de 

onderwijsbehoeften van de leerling zijn. LWA ( ondersteuning)  kan in de vorm van een kleinere klas zijn, 

maar ook in de vorm van extra uitleg aan de leerling. Het is aan de Voortgezet onderwijs scholen zelf hoe 

zij dit arrangement inrichten. Het is ook de VO school die bepaalt of de leerling uiteindelijk in aanmerking 

komt voor zo een arrangement.  De VO school meldt dit in juni van groep 8 aan de ouders van de leerling. 

Contacten tussen onze school en de scholen van voortgezet onderwijs 

Naast een digitale rapportage, via Digidoor, wordt meestal in een persoonlijk gesprek tussen de leerkracht 

en collega’s van de verschillende VO scholen informatie gegeven over de aangemelde leerlingen.   

 

4.6.   Nieuwe leerlingen 

Bij aanname van nieuwe leerlingen hanteren wij een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen. 

Mocht er voor 1 of meerdere groepen een wachtlijst ontstaan dan hanteren we de volgende 

plaatsingsvolgorde: 

1. broertjes en zusjes van leerlingen die de school bezoeken 

2. kinderen die wonen in de wijk Tussen de Vaarten 

3. kinderen die buiten de wijk wonen. 

Ouders kunnen hun kind op de wachtlijst plaatsen. Wanneer er een plek vrij komt, worden de ouders 

geïnformeerd. 

 

Inschrijven van kinderen die 4 jaar worden.  

U kunt uw kind(eren) aanmelden na een gesprek met de directie. Met de ondertekening van het 

aanmeldformulier, onderschrijft u de visie en uitgangspunten van de school. Kinderen die tussen de 

zomervakantie en 1 oktober 4 jaar worden, starten direct na de zomervakantie. Wordt uw kind vier voor de 

zomervakantie, dan kunnen we uw kind tot 6 weken voor de zomervakantie toelaten in een groep, mits 

de groep nog niet te groot is. Bij aanmelding van kinderen met een beperking of van kinderen met extra 
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ondersteuningsbehoeften wordt samen met de intern begeleider bekeken of wij de zorg die het kind nodig 

heeft als school kunnen bieden. Bij aanmelding van deze leerlingen geldt de aanmeldingsprocedure zoals 

vastgesteld door het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere (zie  3.3 Passend Onderwijs). Zes 

weken voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u van de school een voorstel van  twee “wendagen” voor de 

vierde verjaardag. Na de eerste wendag heeft de leerkracht een kort gesprekje met u als ouder om wat 

meer te vertellen over de gang van zaken in de groep en op school. De 1
e
 schooldag is na de verjaardag 

van uw kind. 

 

Inschrijven van kinderen die van een andere basisschool komen.  

De schoolbesturen in Almere willen verandering van school gedurende het schooljaar zoveel mogelijk 

beperken. Verandering van school betekent verlies van leertijd, vertrouwde schoolomgeving, vertrouwde 

volwassenen en vriendjes/vriendinnetjes. Voor de schoolorganisatie betekent het opnemen van leerlingen 

die zonder directe noodzaak tussentijds instromen extra werk, omdat een nieuwe leerling een goede 

inpassing in de bestaande groep vereist. Op deze regel gelden de volgende uitzonderingen: verhuizing of 

een onoplosbaar conflict tussen school en ouders. Deze uitzondering geldt alleen als de partijen een 

aantoonbare inspanning hebben geleverd om hun probleem op te lossen. De beslissing om een leerling 

gedurende het schooljaar toe te laten, wordt door het bestuur genomen.  

Mocht u een overstap voor uw kind overwegen, dan dient u voor 1 juni telefonisch een afspraak te maken. 

Procedure: eerst heeft u als ouder een gesprek met de directeur van de huidige school, daarna nemen wij 

contact op met de school van herkomst. Tot slot bespreken we de mogelijkheden tot plaatsing van uw kind 

op onze school.  

 

Tweelingen 

Ouders en directie bespreken met elkaar de wens of de kinderen wel of niet bij elkaar in de groep komen. 

Als de kinderen bij elkaar in de groep zitten en de leerkracht ziet een bepaalde afhankelijkheid van een of 

beide leerlingen dan worden de kinderen ieder in een eigen klas geplaatst. 

 

Hoofdstuk 5: Contacten met ouders 
 
5.1  Oudercontact 

Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze 

spelen in het onderwijs een belangrijke rol. Wij verwachten actieve ouderbetrokkenheid bij het leerproces.  

U kent uw kind goed en kunt ons helpen en adviseren bij de aanpak van uw kind op school.  

Daarnaast verwachten wij een respectvol contact tussen ouders en personeel van de Compositie, samen 

hebben wij hetzelfde doel. Een open houding naar elkaar toe is een vereiste voor een optimale 

ontwikkeling van uw kinderen. 

Aan het begin van elk schooljaar is er een informatieavond. De leerkracht vertelt met welke leerstof en 

materialen we werken en hoe een gemiddelde schooldag eruit ziet. In oktober wordt u uitgenodigd voor het 

eerste tien-minutengesprek. Het gesprek gaat over de eerste periode die uw kind heeft doorgebracht in de 

nieuwe groep. In februari en in juni/juli vinden  tien-minuten gesprekken plaats over het verslag. In dit 

verslag worden de resultaten van uw kind opgenomen. 

 Elke school heeft te maken met ‘schoolplein gesprekken’, deze lossen echter niets op, een gesprek met 

de leerkracht meestal wel. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken met de leerkracht.  Indien het een 
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algemeen probleem/vraag is of als u er met de leerkracht niet uitkomt, dan kunt u uiteraard ook een 

afspraak maken met de intern begeleider of met de directie. Algemene communicatie doen wij via Social 

Schools; een digitale omgeving voor alle ouders van de school.  

 

5.2   Communicatie met gescheiden ouders 

De school heeft informatieplicht naar beide (gescheiden) ouders toe. Het gaat om informatieplicht, niet om 

overlegplicht. De wetgever heeft bepaald dat de ouder die het gezag heeft, de andere ouder op de hoogte 

stelt omtrent gewichtige beslissingen. Op de Compositie gelden de volgende afspraken: 

 Van de ouders wordt verwacht dat ze de school tijdig en volledig informeren over relevante 

veranderingen in de thuissituatie van de leerling; 

 Het is van belang om de leerkracht op de hoogte te stellen van de regeling rondom de scheiding m.b.t. 

de kinderen; 

 Schriftelijke informatie gaat mee naar de ouder waar de kinderen op die dag zijn; 

 Digitale informatie kan naar beide ouders worden verzonden, als beide ouders zich aan het account 

van hun kind hebben gekoppeld 

 Het is de eigen verantwoordelijkheid van de betreffende ouder om de andere ouder hiervan op de 

hoogte te stellen; 

 We gaan er van uit dat ouders samen naar gesprekken komen. Wanneer dit niet mogelijk is, is het aan 

de ouders om te bepalen wie de ouderavond bezoekt. De ouder die het gesprek met de leerkracht 

voert, is dus verantwoordelijk voor het doorgeven van de informatie aan de andere ouder. 

Voor meer informatie zie bijlage 5. 

 

5.3  Inspraak en ouderbetrokkenheid 

Er zijn verschillende organen in de school waarin ouders hun betrokkenheid kunnen laten blijken: 

 Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit gekozen ouders en teamleden. De MR heeft 

instemmings- of adviesrecht over het onderwijs aan uw kind en een groot aantal beleidszaken. De 

vergaderingen zijn een aantal keer per jaar en openbaar voor ouders. De agenda en notulen van 

de vergaderingen staan op de website. 

 Ouderraad (OR) organiseert samen met teamleden activiteiten zoals Sinterklaas, kerst en 

sportactiviteiten. De vergaderingen worden bijgewoond door een aantal ouders en 2 leden van het 

team. 

 Ouders kunnen op allerlei manieren hulp bieden aan school door bijvoorbeeld te helpen bij het 

lezen, schoolreis, sportdag, luizencontrole, voorlezen. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van 

uw kind. Wij waarderen het zeer dat veel ouders ieder jaar hun hulp aanbieden! 

 
 
5.4  Boekjes ‘Snap je Kind’ 

Veel ouders vinden het belangrijk dat ze weten op welke wijze hun kind leert. 

Daarom is Snap je kind! ontwikkeld. De manier waarop kinderen 

tegenwoordig taal en rekenen leren, is vaak anders dan vroeger: hakken 

en plakken, splitsen, deelwoorden en bussommen. Snap je kind! informeert 

ouders over het aanbod van taal en rekenen in groep 1 t/m 8. Als u weet 

wat uw kind leert, kun u uw kind beter steunen en vooruit helpen. Uw kind 

voelt zich begrepen en ontwikkelt zich beter. 
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Voor groep 1 en 2 zijn er twee boekjes en voor groep 3 t/m 8 vier boekjes per leerjaar. Begrippen en 

werkwijzen worden per periode uitgelegd en u krijgt tips om op speelse wijze met uw kind te oefenen. Als 

school hebben wij voor elke groep deze boekjes aangeschaft. Ouders kunnen de boekjes lenen van 

school.  

 

Hoofdstuk 6: De ontwikkeling en resultaten van het onderwijs 
 
 
6.1.   Schoolontwikkeling en kwaliteitszorg 

Elke vier jaar wordt een schoolplan geschreven waarin de doelstellingen voor de komende jaren staan. 

Hiervan afgeleid volgt een jaarplan. Deze plannen vormen de leidraad voor de ontwikkeling van onze 

school. School- en jaarplan moeten worden goedgekeurd door de MR en ons bestuur. 

 

Verbetering van de kwaliteit en daarmee van de resultaten van ons onderwijs staat centraal. Deze hebben 

wij als volgt georganiseerd: 

 Zelfevaluatie (elke 4 jaar) wordt gestuurd door een onderzoeksvraag vanuit onderwijsdoelen. Bij de 

zelfevaluatie maken wij onder meer gebruik van modules voor kwaliteitszorg die zijn gebaseerd op het 

kader van de onderwijsinspectie; 

 Audit (elke 4 jaar) door een auditteam van ons bestuur. Op verschillende indicatoren worden wij 

beoordeeld op basis van observaties in de groepen, gesprekken met verschillende teamleden, het 

bekijken van de groepsadministratie en het doornemen van verschillende documenten; 

 Tevredenheidsonderzoeken bij ouders, leerlingen (hogere groepen) en personeel; 

 Analyse van toetsresultaten (meerdere keren per schooljaar). Wij analyseren de resultaten van de 

methodegebonden toetsen en de citotoetsen in samenhang met het onderwijsleerproces; 

 Werkgroepen en vakcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van het onderwijs en het 

bijhouden van nieuwe ontwikkelingen; 

 Borging, bespreking van onderdelen en afspraken van het onderwijs in bouw- en teamvergaderingen 

staan in borgingsdocumenten; 

 Observaties van leerkrachten door directie, intern begeleiders of consultants/onderwijsbegeleiders of 

door leerkrachten onderling (collegiale consultatie); 

 Evaluaties, alle verbetertrajecten worden een aantal keer per jaar geëvalueerd. 

 

6.2.   Inspectie van het onderwijs  

In juni 2018 heeft de inspectie De Compositie bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van 

de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Tijdens het 

onderzoek heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de school beoordeeld op 14 standaarden en 

bepaald of de school de belangrijke onderdelen van het onderwijs van voldoende kwaliteit biedt. Deze 

standaarden hebben onder andere betrekking op de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen, de zorg 

en begeleiding, op kwaliteitszorg, veiligheid en pedagogisch klimaat. De Compositie heeft een voldoende 

gekregen. Het volledige rapport is te bekijken op internet, op de site van de onderwijsinspectie 

www.onderwijsinspectie.nl  vanaf oktober 2018. 

 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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6.3.   De resultaten van ons onderwijs 
 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs: 
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Praktijkonderwijs 
 
 

0 0 0 0 1 1.7 0 0 

VMBO BBL 6 10,2 4 5,7 5 8.3 8 13,6 

VMBO KBL 10 16,9 9 12,85 10 16.6 10 16,9 

VMBO TL / MAVO 10 16,9 17 24,3  15 25 16 27,1 

HAVO 17 28,8 26 37,14  18 30 12 20,3 

VWO 16 27,1 14 20  11 18.3 13 22 

Totaal aantal 
leerlingen groep 8 

59 100% 70 100% 60 100% 59 100% 

     

De leerlingen in groep 8 doen mee aan de Centrale Eindtoets. De leerlingen die het uitstroomadvies 

BBL/KBL of lager krijgen, maken  de niveau-toets. De leerlingen met uitstroom TL of hoger maken de 

basistoets. De   inspectie stelt voor de Centrale Eindtoets de eis dat leerlingen zich ontwikkelen naar hun 

vermogen. De gemiddelde score die in een jaar wordt behaald is van een aantal factoren afhankelijk, zoals 

de kwaliteit van het onderwijsaanbod en de specifieke groep kinderen die dat jaar mee doet aan de 

eindtoets. Op de groep kinderen hebben wij uiteraard geen invloed. Op de kwaliteit van ons 

onderwijsaanbod wel. Wij werken ieder jaar planmatig aan de kwaliteit van ons onderwijs. 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Cito eindtoets score 532,2 536,8 536,7 534,9 Geen cito vanwege 
coronavirus 

Norm 533,9 535,6 534,9 535,7  
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Hoofdstuk 7: Informatie van A tot Z  
 6 
Bedrijfshulpverlening (BHV).  

Elk jaar wordt het wettelijk verplichte aantal medewerkers getraind in bedrijfshulpverlening. Jaarlijks wordt 

geoefend met ontruimen door een ontruimingsoefening. Alle participanten in de Brede School doen hieraan 

mee. Onze school wordt hierin begeleid door het bedrijf “Hulst Fire Consultancy”.  

 

Binnenkomst kinderen.  

De schooldeuren gaan om 08.20 uur open, de les begint 

om 08.30 uur. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 

staan bij de deur van hun lokaal en geven de kinderen 

een hand. Vanaf groep 5 kunt u uw kind zelfstandig naar 

binnen laten gaan. Dit zorgt voor rust in de gangen, een 

goede doorgang in het verkeer buiten en een rustige start 

van de schooldag. 

 

Vrijwillige bijdragen aan de school.  

Basisonderwijs voor alle kinderen wordt gefinancierd 

door de overheid, ouders hoeven zelf niets te betalen. Wel is er een ouderbijdrage van 35 euro per 

schooljaar, die door de Ouderraad wordt geïnd en beheerd. Van dit bedrag worden alle feesten en extra 

activiteiten betaald zoals bijvoorbeeld Sinterklaas en Nationaal schoolontbijt.  

Daarnaast wordt er een vrijwillige bijdrage van 35 euro gevraagd om de opvang tussen de middag te 

bekostigen. Onze school heeft een continurooster. Tussen de middag spelen de groepen om de beurt op 

het plein of binnen als het regent. Voor binnen en voor buiten worden regelmatig speelmaterialen 

aangeschaft van de bijdrage die gedaan is door ouders. 

In plaats van een schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 hebben wij alternatieven bedacht om het voor alle 

ouders betaalbaar te houden. We gaan bijvoorbeeld naar een speeltuin in de buurt en vragen ouders om 

hun kind daar naar toe te brengen. Alleen in groep 8 organiseren wij een kamp. Mochten er financiële 

redenen zijn om uw kind niet mee te laten gaan, dan kunt u contact opnemen met de directie.  

 

Contactpersoon.  

Contactpersonen zijn Mary-Anna van de Scheer en Ans Kiburg voor kinderen, ouders en personeel. 

Klachten over schoolgaande zaken horen ten eerste bij diegene die bij de situatie betrokken is. Indien dit 

niet leidt tot een gewenste oplossing kunt u zich wenden tot een contactpersoon. De contactpersoon heeft 

vooral een ondersteunende rol bij het zoeken naar een oplossing van de klacht met een doorverwijzende 

functie.  

 

Dieren in school.  

Dieren zijn niet toegestaan in de school. Ook niet ten behoeve van een spreekbeurt.  

 

Eten en drinken.  

Voor de kleine pauze kunt u uw kind een gezond tussendoortje zoals fruit of een ‘gezonde’ koek en wat te 

drinken meegeven. Op maandag hebben wij een fruitdag, dan is het verplicht om fruit of rauwkost mee te 
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geven. Voor de lunchpauze vragen wij u de kinderen een gezonde lunch mee te geven. Snoep mag niet 

worden meegegeven. 

 

 

 

 

Fietsen naar school.  

Fietsen worden geplaatst in de fietsenrekken. De school kan geen verantwoordelijkheid nemen voor schade 

of diefstal.  

 
Gevonden voorwerpen.  

Gevonden voorwerpen worden verzameld in een mand bij de kleedkamers naast de gymzaal. Regelmatig 

worden de gevonden voorwerpen definitief verwijderd en geschonken aan het Leger des Heils. Gevonden 

kostbaarheden, zoals sieraden en sleutels worden bewaard bij de administratie. Aan het einde van elk 

schooljaar worden ook deze voorwerpen definitief verwijderd. De school is niet aansprakelijk voor het 

kwijtraken van spullen.  

 

Kamp.  

De kinderen in groep  8 gaan aan het begin van het nieuwe schooljaar op kamp. Tijdens het kamp wordt er 

een beroep gedaan op zelfstandigheid en verantwoordelijk zijn voor elkaar. Je bent de hele dag omringd 

door anderen, waar jij rekening mee moet (leren) houden en die ook rekening met jou moeten (leren) 

houden. Hierbij speelt het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden, in een andere dan de gewone 

‘schoolse’ situatie, een grote rol. Ieder kind gaat mee op kamp, dit is onderdeel van ons onderwijsaanbod.  

  

Klachtenprocedure.  

Indien er klachten zijn over het onderwijs aan uw kind kunt u daarover contact opnemen voor een gesprek 

met de betrokken persoon. Wanneer dit gesprek niet heeft voldaan aan uw verwachtingen, kunt u een 

afspraak maken met de directie van de school. De Almeerse Scholen Groep heeft een klachtenregeling die 

voor alle scholen geldt. Deze kunt u vinden op de website www.almeersescholengroep.nl. 

 

Leerplichtwet .  

Vanaf 4 jaar gaan leerlingen naar school, in dat eerste jaar worden veel voorbereidende vaardigheden 

geleerd die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van uw kind. Leerlingen zijn vanaf 5 jaar 

leerplichtig.  

 

Medicijngebruik op school / medisch handelen.  

Op de scholen van ASG geldt het protocol Medisch 

handelen-medicijngebruik. Wanneer een kind op 

school ziek wordt, neemt de leerkracht contact op 

met de ouders/verzorgers. Zie hiervoor het protocol 

medicijngebruik in bijlage 3. 

 

 

http://www.almeersescholengroep.nl/
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Naar huis gaan.  

Bij het naar huis gaan, geven de leerkrachten de kinderen een hand. Ouders wachten buiten op hun kind, 

zodat een overzichtelijke en veilige situatie ontstaat. De leerkrachten komen met de kinderen mee naar 

buiten. 
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Parkeren.  

Voor de school is beperkte parkeerruimte, kom op tijd zodat u eventueel wat verder weg kunt gaan staan. 

Veel kinderen komen lopend of met de fiets naar school, let vooral op de veiligheid van deze kinderen! Ook 

is er een speciale 'kiss & ride strook' waar u uw kind af kunt zetten. Dit is geen parkeerplaats, maar is 

uitsluitend bedoeld om uw kind veilig uit te laten stappen, waarna u zelf verder kunt rijden. 

 

Roken.  

Conform het ministeriële rookverbod in openbare gebouwen wordt er in onze school niet gerookt. Wij 

hebben daarnaast de afspraak dat er ook buiten, op de schoolpleinen en bij de ingangen, niet mag worden 

gerookt. 

  

Te laat komen.  

Kinderen die te laat komen, verstoren de rust in de klas 

en missen lestijd. Mocht het toch een keer gebeuren, laat 

uw kind dan rustig alleen de klas in gaan. Gebeurt dit 

vaker dan zal de leerkracht ouders hierop aanspreken. 

Bij hardnekkig te laat komen zijn wij verplicht de 

leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen. 

 

Vakanties en vrije dagen. 

In de jaarkalender op de website staan alle vakanties en 

vrije dagen vermeld.  

 

Verjaardag vieren.  

Een verjaardag is een bijzondere gebeurtenis, zeker voor kinderen.  

Vandaar ook dat veel ouders ervoor kiezen om te trakteren op school. Dit is overigens niet verplicht. 

Mocht het gevierd worden, overleg dan van te voren met de leerkracht even op welke dag.’ 

  

De jarige mag aan elk kind in de klas een traktatie geven en gaat later op de dag met 2 vrienden de 

klassen rond om langs alle leerkrachten te gaan.  

De groepen 1 t/m 4 gaan op de begane grond de klassen rond en de groepen 5 t/m 8 doen dat op de 

1
ste

 etage. Mocht er ook voor de leerkrachten een traktatie meegenomen worden, kunt u rekening 

houden met ± 15 stuks. 

  

De traktaties mogen natuurlijk feestelijk zijn, maar we geven de volgende adviezen:  

- Geen snoep 

- Niet teveel (1 item is genoeg!) 

- Het liefst een gezonde traktatie, zie bv www.gezondtrakteren.nl voor tips 

  

Dit geldt ook zeker voor de traktaties aan de leerkrachten.  

Als u wat wil uitdelen (wat zeker niet verplicht is), graag een gezonde traktatie. 

 

http://www.gezondtrakteren.nl/
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Uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje graag na schooltijd uitdelen omdat dat niet leuk is voor kinderen 

die niet uitgenodigd worden. Ieder jaar vieren we de verjaardagen van de teamleden tegelijk op dezelfde 

dag, zo hebben alle groepen gelijk een feestdag.  

 

Vervoer van kinderen. 

De groepen 6, 7 en 8 gaan zoveel mogelijk met de fiets 

naar uitstapjes/excursies. Het is de verantwoordelijkheid 

van ouders dat kinderen kunnen fietsen en tijdens deze 

uitstapjes over een functionele fiets beschikken. Als de  

groepen 4 en 5 buiten school een voorstelling bezoeken, 

wordt er een beroep gedaan op vervoer met ouders. 

Ouders die voor vervoer zorgen moeten in het bezit zijn 

van een rijbewijs en een inzittendenverzekering. 

Kinderen onder 1.35 m mogen incidenteel, zonder zit-

verhoger vervoerd worden. Wel moeten er autogordels aanwezig zijn voor iedere inzittende. De groepen 1, 

2 en 3 blijven voor de voorstelling op school.  

 

Verlofaanvragen.  

Om verlof buiten de schoolvakanties voor uw kind te krijgen, dient u een formulier ruim van te voren in te 

vullen (bij directie verkrijgbaar). Op de achterzijde van dit formulier staan de richtlijnen waaraan een 

verlofaanvraag dient te voldoen. Hieronder volgt een samenvatting van deze richtlijnen: 

 Vakantieverlof mag slechts worden verleend indien wegens de specifieke aard van het beroep van een 

van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een 

werkgeversverklaring is hierbij verplicht. Dit vakantieverlof mag slechts eenmaal per jaar worden 

verleend, mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken 

van het schooljaar; 

 Verlof kan worden verleend in geval van gewichtige omstandigheden. Voorbeelden: verhuizing, 

bijwonen huwelijk, ernstige ziekte of overlijden bloed- of aanverwanten, ambts- of huwelijksjubilea 

ouders of grootouders en religieuze verplichtingen;  

 Een verlofaanvraag in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 dagen moet, via de 

directie, bij de leerplichtambtenaar worden ingediend; 

 Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de school verplicht de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte te 

stellen. De leerplichtambtenaar kan de officier van justitie een boete laten opleggen aan ouders die hun 

kind buiten de leerplichtwet thuis houden. Sinds januari 2012 kunnen schoolbesturen een boete 

opgelegd krijgen indien ongeoorloofd verzuim niet door de school wordt gemeld bij de 

leerplichtambtenaar. 

Wij vragen uw medewerking om alleen verlof aan te vragen indien de leerplichtwet, binnen de genoemde 

voorwaarden, hiertoe ruimte biedt. Toch krijgen wij nog regelmatig verzoeken voor bijvoorbeeld een lang 

weekend weg of om eerder met vakantie te kunnen gaan in verband met vluchtschema’s of lagere prijzen. 

Wij mogen en willen hier volgens de wet geen toestemming voor geven. Het behandelen van de aanvragen 

en de gesprekken hierover met ouders kosten veel onnodige tijd. 
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Beeldopnames.  

In het kader van scholing en begeleiding van het team werken wij soms met een video interactietraining. 

Het is hierbij de bedoeling dat het didactisch en pedagogisch handelen van leerkrachten wordt vastgelegd 

op de video. Na het bekijken van deze video kunnen leerkrachten reflecteren op hun gedrag in de groep. 

De video is alleen voor intern gebruik en het leerproces van de leerkrachten.  

Daarnaast maken we ook voor andere doeleinden soms video- en foto opnames in de school, bijvoorbeeld 

voor in de schoolgids of de website. In het kader van de nieuwe wet op de privacy, kunt u dit jaarlijks 

aangeven/aanpassen op het calamiteitenformulier of u bezwaar heeft tegen het gebruik van deze opnames. 

Wij verzoeken ouders om hun zelf gemaakte foto’s op school niet te plaatsen op sociale media.  

 

Verzekering.  

De leerlingen zijn onder schooltijd collectief verzekerd tegen ongevallen, dus niet voor beschadigingen aan 

kleding, zoekgeraakte zaken ed. De verzekering geldt vanaf een kwartier voor tot een kwartier na schooltijd. 

Als er tussen kinderen onder schooltijd iets voorvalt waarbij schade ontstaat, wordt een beroep gedaan op 

de WA verzekering van de ouders van het kind dat de schade heeft veroorzaakt. Zie bijlage 4 voor het 

protocol. 

 

Ziek zijn.  

Als uw kind ziek is en niet op school kan komen, ontvangen wij tussen 08.00 en 08.30 uur digitaal bericht 

op absentie@compositie.asg.nl.  Mocht uw kind, zonder afmelding, niet op school aanwezig zijn dan bellen 

wij u op met het verzoek om een verklaring van afwezigheid. We doen dit uit oogpunt van veiligheid voor uw 

kind en om eventueel ongeoorloofd verzuim tegen te gaan. Wij vragen u bezoek van dokter, tandarts of 

ziekenhuis indien mogelijk buiten de schooltijden te plannen. 

 

Zindelijkheid.  

Wij verwachten dat als uw kind bij ons op school komt hij/zij zindelijk is. Het komt helaas steeds vaker voor 

dat een kind niet zindelijk is op 4-jarige leeftijd. De praktijk leert ons dat dit praktische problemen oplevert 

voor de leerling, ouders, de leerkracht en klasgenoten. Daarom de hieronder genoemde aandachtspunten. 

Bij een incidenteel plasongelukje zal de school ervoor zorgen dat het kind schone kleren aan krijgt. Bij een 

ontlasting ongelukje worden de ouders gebeld, zodat deze hun kind kunnen verschonen of ophalen om 

thuis te verschonen. Wanneer echter sprake is van een structureel probleem wordt er contact opgenomen 

met de ouders om samen een oplossing te zoeken. Leerkrachten werken mee (mits uitvoerbaar) aan de 

adviezen van de artsen/begeleiders. Er zijn grenzen aan wat de school kan doen op dit gebied. Het niet 

zindelijk zijn van een leerling is en blijft in eerste instantie de verantwoordelijkheid van ouders.  

  

mailto:absentie@compositie.asg.nl
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Hoofdstuk 8: Belangrijke adressen en telefoonnummers 

 
 

Bestuur: Almeerse Scholen Groep 
(ASG) 
Randstad 20-31 
1314 BC Almere 
036-5406363 
www.almeersescholengroep.nl 
 

GGD Flevoland / 
Jeugdgezondheidszorg / 
Logopedie 
Boomgaardweg 4 
1326 AC Almere 
0880-029920 
www.ggd.flevoland.nl 
 
 

Rijksinspectiekantoor Utrecht, 
Sector primair onderwijs 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 
030-6690600 
www.onderwijsinspectie.nl 
 

Leerplichtambtenaar gemeente 
Almere 
Bureau Stedelijk Onderwijs 
Postbus 200 
1300 AE Almere 
036-5491531 

Bureau Jeugdzorg Flevoland 
Haagbeukweg 149 
1318 MA Almere 
036 548 49 20 
0900-1231230 (landelijk nummer) 
www.bjzflevo.nl 
 

Oké-punt 
Gezondheidscentrum Castrovalva 
Juan Grisstraat 50,  
1328 SV Almere 
036-5454280 
www.okepunt.nl 
 

Go !Kinderopvang 
Chagallweg 6 
1328 LE Almere 
036-5450377 /  0646763251 
 

Passend Onderwijs Almere 
Louis Armstrongweg 120,  
1311 RL Almere 
 036 76 70 200 
www.passendonderwijs-almere.nl 
 

Informatie en advies voor ouders 
over onderwijs 
0800 5010 
www.50tien.nl 
 

Scholen op de Kaart / Vensters 
PO 
www.scholenopdekaart.nl 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
  

http://www.almeersescholengroep.nl/
http://www.ggd.flevoland.nl/
http://www.bjzflevo.nl/
http://www.okepunt.nl/
http://www.leerlingzorgalmere.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Bijlage 1 Protocol Grensoverschrijdend gedrag 
 
            
  
 
Grenzen van de opvang- begeleidingsmogelijkheden van de Compositie: 
 
De leerkrachten zullen bij hun begeleiding altijd de volgende handelingen in acht nemen: 

 
1. De leerkracht zal de leerling alternatieven aanleren voor zijn niet toelaatbare gedrag  
2. Mocht de leerkracht handelingsverlegen raken, dan zal hij/zij advies vragen aan een 

collega leerkracht, de intern begeleider of de “gedragsorthotheek” bij de interne 
begeleiders raadplegen. 

3. De leerling zal tijdelijk tot de eerstvolgende pauze geplaatst worden bij een collega 
leerkracht (duidelijke nadenk of werkopdracht mee). De leerkracht voert daarna een 
afrondend gesprek en noteert hoe vaak een kind naar de collega gaat.  

4. De leerling zal opgenomen worden in het groepsplan gedrag preventie 2 of 3. Acties 
worden hierin regelmatig geëvalueerd door de leerkracht. 

5. De leerling zal naar de directie of interne begeleider worden gestuurd voor coaching  
6. Er wordt contact met de ouder opgenomen. 

 
Wij willen leerlingen zo lang mogelijk binnen het basisonderwijs houden. Dit kunnen wij alleen als: 

 Leerlingen zich kunnen houden aan groeps- en schoolregels. 

 Leerlingen corrigeerbaar zijn.  

 We voor leerlingen met specifieke pedagogische ondersteuningsbehoefte voldoende  
mogelijkheden voor begeleiding hebben. 

 
Bij fysiek geweld met letsel worden direct de ouders gebeld voor een afspraak. Directie en leerkracht  
zijn zo mogelijk beiden bij dit gesprek aanwezig. Bij fysiek geweld zonder letsel worden ouders na de 
2

e
 keer uitgenodigd door de directie.  

Bij andere gedragingen wordt per leerling en per situatie bekeken of contact met de ouders gewenst 
is; in deze gevallen gebeurt dat door de intern begeleider en de leerkracht. 
 
Bij ernstige vormen van ontoelaatbaar gedrag krijgt de leerling een officiële waarschuwing. Dit wordt 
beoordeeld door de betrokken medewerker(s) in overleg met intern begeleider of directie.  
 
Een samenvatting van de afspraken uit het Protocol Waarschuwing en schorsing vindt u hieronder.  

 Een leerling kan 3 x een waarschuwing krijgen, er gaat een waarschuwingsbrief en 
incidentenregistratie mee naar huis; 

 Na de 1
ste

 en de 2
de

 waarschuwing krijgt de leerling een taak (bijvoorbeeld klaslokaal vegen of 
helpen opruimen). Deze moet na schooltijd, van 14.30-15.00 uur, gedurende 3 dagen worden 
gedaan; 

 Bij de 3de waarschuwing volgt een schorsing; 
 Ouders worden geïnformeerd door de groepsleerkracht over de waarschuwing die hun kind heeft 

gekregen; 
 In geval van een waarschuwing wordt de leerling voor de rest van de dag geplaatst in een andere 

klas. 
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Protocol schorsing en verwijdering 

 

Uw kind wordt geschorst of moet van school. Wat nu? 

Als uw kind zich niet gedraagt volgens de geldende regels van onze school, kunnen we een aantal 

maatregelen treffen. Denk hierbij aan strafwerk, een time-out (een halve dag naar huis) of nablijven. 

Ook kunnen we besluiten om uw kind voor een korte periode te schorsen. Helaas komt het wel eens 

voor dat een leerling dusdanig ontoelaatbaar gedrag vertoont dat schorsing of verwijdering 

noodzakelijk is. Het betreft gedrag waardoor de rust en veiligheid en/of het onderwijskundig proces in 

de school niet meer gegarandeerd kunnen worden.In de Wet op het Primair Onderwijs zijn hierover 

regels opgenomen. Deze zetten wij - kort samengevat - op een rij.  

 

Waarom schorsen we? 

Op onze school hebben we regels waar iedereen zich aan moet houden. We vinden het  belangrijk om 
uw kind en zijn of haar klasgenoten een veilige en gezellige leeromgeving te bieden. Als een leerling 
onze regels niet respecteert en naleeft, kunnen we het kind schorsen. Met een schorsing willen we 
een dringend signaal afgeven richting de leerling: dit gedrag is ontoelaatbaar!   
 
Zo werkt een schorsing 

 Uw kind kan voor één dag tot maximaal één week geschorst worden. Als uw kind voor een 
halve dag naar huis wordt gestuurd, valt dit niet onder de noemer ‘schorsing’. Dit noemen we 
een ‘time-out’.  

 Als dit uw kind betreft, krijgt u van ons een brief waarin de reden van schorsing staat.  

 Als de schorsing langer dan één dag duurt, laten wij de Rijksoverheidsinspectie schriftelijk 

weten waarom wij uw kind geschorst hebben. 

 
Hoe kunt u bezwaar maken? 

Als u het met een schorsing niet eens bent, kunt u bij ons bestuur een bezwaarschrift indienen. In het 
bezwaarschrift vermeldt u de argumenten waarom u vindt dat de schorsing niet terecht is. Klik hier 
voor het adres van het bestuur. 
 

Zo werkt een verwijdering 

 Als we besluiten dat uw kind van school moet, zijn wij verplicht om voor hem of haar een 

vervangende school te vinden.  

 Als u het niet eens bent met ons besluit, kunt u hiervoor terecht bij de Geschillencommissie 

Passend Onderwijs. Dit is een onafhankelijke commissie waarbij iedere school is aangesloten. 

Op uw verzoek adviseert de commissie het schoolbestuur binnen 10 weken over de beslissing 

van verwijdering. Het bestuur hoeft het advies niet op te volgen.  

 Als u bij het schoolbestuur bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit tot verwijdering  dan moet 

zij het advies van de Geschillencommissie Passend Onderwijs afwachten.  

 Het bestuur laat u en de commissie weten wat wij met het advies doen en waarom. 

 

Meer informatie over dit onderwerp? 

www.onderwijsgeschillen.nl  

De Geschillencommissie Passend Onderwijs valt onder de Stichting Onderwijsgeschillen. 

  

https://portal.asg-almere.nl/publiek/contact/Pages/default.aspx
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Bijlage 2 Protocol Computergebruik in de klas 

 
 
 

 

 

 

 
Internet en e-mail protocol voor de groepen 6-7-8 
 
 
Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. In een protocol staan dus regels 
waaraan jij je moet houden. Als je akkoord gaat met die regels kun je dat laten zien door een protocol 
te ondertekenen. Op het moment dat je het protocol hebt ondertekend, betekent dat ook dat wij ervan 
uit gaan dat jij je aan die regels gaat houden.  
 
Dit protocol gaat over het e-mailgebruik op school. Je mag op school e-mail versturen van en naar een 
e-mailadres die speciaal is aangemaakt voor jou. Dit adres mag alleen maar gebruikt worden voor 
schoolwerk. Omdat je vanaf groep 6 voor het maken van een werkstuk vaker gebruik zult maken van 
het internet, staan er in dit protocol ook een aantal afspraken over het internetgebruik.  
 
De afspraken:  

 

 Ik geef nooit mijn persoonlijke gegevens door op het Internet zoals: mijn achternaam, adres en 
telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders of het adres van mijn school, 
zónder toestemming van mijn ouders/juf/meester.  

 Bij gebruik van een zoekmachine gebruik ik normale woorden (zoektermen). Ik zoek geen woorden 
die te maken hebben met grof taalgebruik, seks of geweld. Bij twijfel overleg ik eerst met mijn 
juf/meester.  

 Ik mag niet chatten op school.  

 Ik vertel het de juf/meester als ik informatie zie waardoor ik me niet prettig voel.  

 Ik zal nooit een foto of iets anders van mijzelf per email versturen zonder toestemming van mijn 
juf/meester.  

 Ik spreek van te voren met mijn juf/meester af hoe lang ik op internet mag, en van welke 
programma’s ik gebruik mag maken.  

 Ik schrijf nooit mijn achternaam, adres of telefoonnummer in een emailbericht. (als ik het toch wil 
doen, vraag ik eerst aan mijn juf/meester of dit mag)  

 Als ik emailberichten krijg die ik niet leuk of raar vind, of die te maken hebben met grof taalgebruik, 
seks of geweld, dan vertel ik dat meteen aan mijn juf/meester.  

 Als ik iets wil uitprinten, stuur ik de bijlage per mail naar mijn juf/meester.  

 Als ik dit protocol onderteken, maar me er toch niet aan houd, vervalt mijn recht te mogen 
internetten of mailen, voor de periode die mijn juf/meester aangeeft.  

 
Naam:  
 
Groep:  
 
Handtekening: 
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Bijlage 3 Medisch handelen en medicijngebruik 
 
 
ZO REGELEN WE DAT OP ONZE ASG SCHOLEN 
 
 
Wat nou als uw kind medicijnen gebruikt, een aandoening heeft of ziek wordt op school? Waar is de 
school dan verantwoordelijk voor en hoe moet het onderwijspersoneel handelen?  
 
Omdat we hier te maken hebben met de Wet BIG (Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg) 
én omdat het om de gezondheid van uw kind gaat, hebben wij een protocol opgesteld. In het protocol 
‘Medisch handelen en medicijngebruik op school’ staat alles over de volgende drie situaties: 
 

1. Uw kind wordt ziek op school: hoe te handelen?  

 

Als uw kind ziek wordt of pijn heeft, bellen we u voor overleg. Bent u niet bereikbaar? Bij twijfel 
raadplegen wij een arts. Bij de inschrijving van uw kind heeft u een verklaring getekend, waarmee u  
ons toestemming geeft voor de manier waarop wij handelen. In de verklaring staan ook eventuele 
bijzonderheden over de gezondheid van uw kind.  
 

2. U vraagt de school voorgeschreven medicatie toe te dienen aan uw kind. 

 

Moet uw kind tijdens schooltijd medicijnen innemen? Dan kunt u een medewerker van de school 

vragen of hij/zij dat wil doen. Als de persoon in kwestie zich bekwaam genoeg voelt om deze 

verantwoordelijkheid te nemen, vult u ‘Verklaring 2 Medicatiegebruik’ in. Hierin staat exact beschreven 

wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe gehandeld wordt.  

 

3. U vraagt de school een medische handeling te verrichten.  

 

Bij hoge uitzondering voeren wij medische handelingen uit. Denk hierbij aan het toedienen van 

injecties of het geven van sondevoeding. Als de onderwijsmedewerker dit wil doen, moet hij/zij eerst 

bekwaam worden verklaard door een arts of deskundige.  Ook moeten de verklaring ‘medisch 

handelen’ en de ‘bekwaamheidsverklaring’ worden ingevuld en getekend door de juiste partijen. 

 
Waar vind ik het protocol en de verklaringen?  

Bovenstaande informatie is een samenvatting van het protocol. Wilt u het protocol of de bijlagen in zijn 
geheel nog eens rustig doornemen? Dan kunt u deze opvragen bij de schoolleiding. 
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Bijlage 4  Verzekeringen en aansprakelijkheid 

 
De  Almeerse  Scholen Groep, het bestuur van deze school, heeft voor de hele organisatie  een 
verzekeringspakket afgesloten bij verzekeringsmaatschappij AON. Onderdeel van dit pakket zijn een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 

 
Wie zijn er verzekerd? 

Iedereen die betrokken is bij schoolactiviteiten: leerlingen, personeel en vrijwilligers. 
 
 
Wat is er wel en niet verzekerd op basis van de ongevallenverzekering? 

 Betrokkene heeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit 
leidt. 

 Als de verzekering van de betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld door eigen risico, 
worden de geneeskundige en tandheelkundige kosten vergoed. 

 Materiële schade, bijvoorbeeld aan de bril, fiets en telefoon valt niet onder de dekking. 
 
 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Personeelsleden, vrijwilligers en bestuursleden, actief voor de school, zijn gedekt  tegen schadeclaims 
door onrechtmatig handelen. Maar let op!  
 

1. De school/het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.  
 

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een verwijtbare fout. 
Personeelsleden, vrijwilligers of bestuursleden moeten dus te kort zijn geschoten in wat er van hen 
verwacht wordt. Een mooi voorbeeld van een niet verwijtbare fout: tijdens de gymles wordt een bal 
geschopt. Deze komt op de bril van uw zoon of dochter terecht en de bril is kapot. In zo’n geval valt de 
schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. 
 

2. De school is niet aansprakelijk voor schade van onrechtmatig gedrag van leerlingen.  
 

Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun  
handelen. Als uw kind tijdens de schooluren of schoolactiviteiten door onrechtmatig handelen schade 
veroorzaakt, is hij of zij daar zelf verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk dat u zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Op vergelijking site  www.Independer.nl kunt u kijken welke 
aansprakelijkheidsverzekering het beste bij uw gezin past. 
 
 
Eigendommen van leerlingen verzekeren. Het kan! 

Wilt u er zeker van zijn dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan door schade aan de 
eigendommen van uw kind? Dan kunt u zich hiervoor verzekeren met een leerlingenverzekering. Op 
deze manier is schade die optreedt in de periode van huis naar school, onder schooltijd en van school 
naar huis verzekerd.  Meer informatie vindt u op: 

 www.leerlingenverzekeringen.nl  

 www.aononderwijs.nl/leerling  
  

http://www.leerlingenverzekeringen.nl/
http://www.aononderwijs.nl/leerling
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Bijlage 5 Protocol gescheiden ouders 
 
 
U bent gescheiden en komt er samen niet uit 
Niet elke scheiding verloopt soepel. Soms wordt de school betrokken in het conflict. Het is beter dit in 
het belang van de school en het kind te voorkomen. 
 
Hoe handelt de school als beide ouders na de scheiding het ouderlijk gezag hebben, en het kind bij 
één van de ouders woont? Uitgangspunt hierbij is dat beide ouders recht hebben op informatie over 
de vorderingen en ontwikkelingen van het kind. Om grenzen helder te hebben, hanteert de school de 
volgende regels en afspraken. Zo is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn. 
 
Bent u gescheiden? Hieronder kort samengevat de regels en afspraken 

a. Beide ouders kunnen informatie opvragen over de vorderingen en ontwikkelingen van het 
kind. De school verstrekt deze informatie, tenzij de gevraagde informatie niet in het belang 
van de leerling is.  

b. De school communiceert met de ouder bij wie het kind woont en met wie contact is over kleine 
alledaagse schoolzaken. 
Het is de taak van de ouder bij wie het kind woont om de ex-partner te informeren en samen 
tot een besluit te komen. De school gaat er dan ook van uit dat hetgeen de ouder bij wie het 
kind woont doorgeeft, een gezamenlijk besluit is.   

c. Soms is er echter sprake van belangrijke schoolzaken. Bijvoorbeeld de schoolkeuze voor het 
voortgezet onderwijs. Of de ouderlijke instemming voor een onderzoek naar leer- en/of 
gedragsproblemen van het kind. In dergelijke gevallen zal de school aan beide ouders 
toestemming vragen. Het is dan niet voldoende dat uitsluitend de ouder bij wie het kind woont 
toestemming geeft.   

d. Als de informatiebehoefte van beide ouders blijft komen, maken wij dit bespreekbaar. Samen 
met u bedenken we een gestructureerde manier waarop we informatie verstrekken.  

 
Als u zich wendt tot de rechter en daar een kwestie voorlegt, volgen wij de uitspraak van de 

rechter. 
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Bijlage 6 Schoolondersteuningsprofiel Primair Onderwijs Almere 
 
1. Gegevens van de school 

Naam de school: De Compositie 
Directie:  Joke Walda & Annet van Brussel 
IB’ers:   Ans Kiburg en Mary-Anna van der Scheer 
Bestuur:  Almeerse scholengroep (ASG) 

 

2. Visie: geef in kernwoorden de visie, missie en ambitie van de school weer met betrekking tot passend onderwijs, geef aan of de school een specifiek 

onderwijsconcept hanteert? Wat is het motto van de school? 

Missie: Goed onderwijs maken we samen! 

 
Visie:  

- samen werken, samen leren, van en met elkaar; leerkrachten, leerlingen en ouders 

- veiligheid, ontwikkeling 

- methoden: nieuwste kennis en inzichten  

- voldoende tijd voor bewegingsactiviteiten en kunst en cultuur 

- Omgaan met ICT (in de breedste zin van het woord)  

 
3. Beschrijving van de basisondersteuning (kopieer kaders bij indien u meer doelgroepen wenst te beschrijven of verwijder kaders indien deze 

doelgroep niet in uw SOP beschreven wordt) 
Het niveau van basisondersteuning ligt minimaal op niveau van de basiskwaliteit. Het omvat de mogelijkheid om tijdelijke, lichte ondersteuning te bieden om 
achterstanden te voorkomen of te verhelpen. 

Doelgroep Welke begeleiding en ondersteuning geef je de 
lln. in de lessen? (aandacht en tijd) 

Welke voorzieningen heeft de 
school voor alle lln. zowel in als 
buiten de lessen? 
(ondersteuningsstructuur) 

Welke ondersteuning -expertise bieden we 
samen met partners?  En wie zijn dat in jullie 
geval? 

Alle leerlingen die 
uitvallen met 
(aanvankelijke) 
leesproblemen 
 
 
 
 

(vastgelegd in stappenplan dyslexie) 
Zorgniveau 2:  
verlengde instructie volgens de methode. 
 

(vastgelegd in stappenplan 
dyslexie) 
Zorgniveau 3:  
3 x per week 20 minuten 
intensieve hulp met een andere 
methode (bijvoorbeeld Ralfi-lezen 
of connect lezen) 

Voor dyslectische leerlingen: afhankelijk van de 
zorgaanbieder heeft lkr of IB’ er contact met: 
- RID 
- IWAL 
- Stichting Taalhulp 
- Incidenteel: gespecialiseerde logopedist. 
- Voorleesexpress 
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Doelgroep Welke begeleiding en ondersteuning geef je de 
lln. in de lessen? (aandacht en tijd) 

Welke voorzieningen heeft de 
school voor alle lln. zowel in als 
buiten de lessen? 
(ondersteuningsstructuur) 

Welke ondersteuning -expertise bieden we 
samen met partners?  En wie zijn dat in jullie 
geval? 

Alle leerlingen 
waarbij sprake is van 
gedrags-en/of 
sociaal emotionele 
problematiek 
 
 
 

Kwink 
Volgen van lln. d.m.v. groepsplan  gedrag (aanpak 3) 
Studenten pedagogiek 

Incidenteel: individuele coaching 
door IB en/of directie of 
pedagogiek studenten 

Sterk in de klas Vitree 
oké op school Triade 
Playing for Succes 
POA 
Jeugdarts 
SMW 
Fornhese/Kinderkliniek/Indigo (voor onderzoek 
en advies) 
  
Leerlingen met ernstige/complexe gedrags-en/of 
sociaal emotionele problematiek kunnen wij niet 
voldoende ondersteuning bieden en worden 
doorgaans verwezen naar het S(B)O. 

 

Doelgroep Welke begeleiding en ondersteuning geef je de 
lln. in de lessen? (aandacht en tijd) 

Welke voorzieningen heeft de 
school voor alle lln. zowel in als 
buiten de lessen? 
(ondersteuningsstructuur) 

Welke ondersteuning -expertise bieden we 
samen met partners?  En wie zijn dat in jullie 
geval? 

Alle leerlingen die meer- 
of hoogbegaafd zijn 
 
(De doelgroep die wij 
benoemen als (meer-) 
begaafd en kleuters met 
een 
ontwikkelingsvoorsprong 
wordt specifiek 
omschreven in het 
‘borgingsdocument 
meer begaafden’). 
 
 

DHH(signaleringsinstrument): 
- QuickScan in groep 1-3-5 
Kleuterbouw: 
- Lln. worden door de leerkracht uitgedaagd 

moeilijkere opdrachten te doen, te maken e.d. 
- rekenmethode Met Sprongen Vooruit.  
- Inzet ontwikkelingsmateriaal voor Slimme 

kleuters (kast gang).  
 
Vanaf groep 3: 
- Compacten van reguliere stof waardoor inzet 

verrijkings-materiaal mogelijk is: 
 Rekentoppers 
 Taaltoppers 
 Plustaken 
 Werkboeken Kinheim 
 Topondernemers  
 W.O kaarten 

Pittige Plustorens (deelname 
meestal vanaf groep 4): 
verrijkingsactiviteiten 

Talentenlab: 
Op basis van beschikbare plaatsen, bepaald 
door Passend Onderwijs Almere, kunnen 
leerlingen vanaf groep 5 hiervoor in aanmerking 
komen. De aanmelding hiervoor start al in groep 
4 
 
Topgaaf : dit is in samenwerking met alle VO 
scholen. Dit geldt voor de leerlingen met een 
HAVO VWO advies in groep 7 
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Doelgroep Welke begeleiding en ondersteuning geef je de 
lln. in de lessen? (aandacht en tijd) 

Welke voorzieningen heeft de 
school voor alle lln. zowel in als 
buiten de lessen? 
(ondersteuningsstructuur) 

Welke ondersteuning -expertise bieden we 
samen met partners?  En wie zijn dat in jullie 
geval? 

Alle leerlingen met 
leerachterstanden 
 
 
 

- Verlengde instructie 
- Pre-teaching 
- Individuele instructie 

Diagnostisch onderzoek door IB 
begeleiding onderwijsassistente 
(begeleider taal-/ 
spraakontwikkeling) 
Inzet stagiaires 
Inzet ouders 
Inzet vrijwilligers 
Mogelijkheden om thuis te 
oefenen: 
Ambrasoft 
Nieuwsbegrip 

Ouders zijn vrij om zelf (huiswerk-) begeleiding 
te zoeken voor hun kind. 
 
Onderzoek/advies door POA 
 
 

 

Doelgroep Welke begeleiding en ondersteuning geef je de 
lln. in de lessen? (aandacht en tijd) 

Welke voorzieningen heeft de 
school voor alle lln. zowel in als 
buiten de lessen? 
(ondersteuningsstructuur) 

Welke ondersteuning -expertise bieden we 
samen met partners?  En wie zijn dat in jullie 
geval? 

Alle leerlingen met lichte 
taal-/spraakproblemen 
 
 
 

Verlengde instructie 
Aandacht voor woordenschat ontwikkeling 
Pre-teaching 

Diagnostisch onderzoek door 
onderwijs-assistente  
 
Begeleiding door: 
onderwijsassistente (begeleider 
taal-/ spraakontwikkeling) 
  
 
 
 
 
 
 
 

Contact (lkr of IB) met behandelende 
logopedisten 
Incidenteel: tijdelijk ambulante begeleiding voor 
lln. die instromen vanuit het Taalcentrum 
 
Praatmaat groep: screening en logopedische 
behandeling in school 
 
Wijkteam/JGZ/ 
 
Audiologisch centrum = Kentalis (PSZ-plaatsen, 
vnl. TOS lln.) 
Samenwerking met Viertaal, via POA 
 

Doelgroep Welke begeleiding en ondersteuning geef je de 
lln. in de lessen? (aandacht en tijd) 

Welke voorzieningen heeft de 
school voor alle lln. zowel in als 
buiten de lessen? 
(ondersteuningsstructuur) 

Welke ondersteuning -expertise bieden we 
samen met partners?  En wie zijn dat in jullie 
geval? 

Alle leerlingen die zie voorgaande kader zie voorgaande kader Op Stap (De Schoor) 
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anderstalig zijn 
 
 
 

Warme overdracht van VVE leerlingen 
Doorverwijzing Taalcentrum 
Warme overdracht door Taalcentrum 
De Praatmaatgroep (logopedie in school) 
VoorleesExpress 

 
4. Arrangementen extra ondersteuning binnen onze school 

 Beschrijving van de extra ondersteuning voor individuele leerlingen 

Doelgroep Welke begeleiding en ondersteuning geef je de lln 
in de lessen? (aandacht en tijd) 

Welke voorzieningen heeft de 
school voor alle lln zowel in als 
buiten de lessen? 
(ondersteuningsstructuur) 

Welke ondersteuning -expertise bieden we 
samen met partners?  En wie zijn dat in jullie 
geval? 

Alle leerlingen die 
moeilijk lerend zijn 
 
 
 

We proberen deze lln zo lang mogelijk op school 
te houden, wetende dat zij niet de einddoelen 
zullen halen, maar wel uitgaande van hoge 
verwachtingen passend bij de ontwikkeling.  
 
Pre-teaching 
Verlengde instructie 
 

Extra individuele ondersteuning 
buiten de klas: Begeleiding door 
onderwijsassistente (begeleider 
taal-/ spraakontwikkeling) 
 
Mogelijkheden om thuis te 
oefenen: 
Ambrasoft 
Nieuwsbegrip 
Bloon 
(Malmberg) 

Arrangementen van POA zijn noodzakelijk, maar 
worden niet geboden. Daardoor is verwijzing 
naar het SBO soms onvermijdelijk. 

 

Doelgroep Welke begeleiding en ondersteuning geef je de lln 
in de lessen? (aandacht en tijd) 

Welke voorzieningen heeft de 
school voor alle lln zowel in als 
buiten de lessen? 
(ondersteuningsstructuur) 

Welke ondersteuning -expertise bieden we 
samen met partners?  En wie zijn dat in jullie 
geval? 

Alle leerlingen die 
fysieke, motorische of 
medische problemen 
hebben 
 
 

Per lln wordt bekeken welke specifieke 
ondersteuning nodig is en of dat geboden kan 
worden op de compositie 

Alle groepen zijn 
rolstoeltoegankelijk 
Ook speellokaal (rolstoellift) 
Invalidentoilet 
Lift 
 
Per lln wordt bekeken welke 
specifieke ondersteuning nodig is 
en of dat geboden kan worden op 
de compositie 

Individueel te bekijken 
Contacten met fysiotherapie, ergotherapie of 
Trappenberg komt voor. 
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Doelgroep Welke begeleiding en ondersteuning geef je de lln 
in de lessen? (aandacht en tijd) 

Welke voorzieningen heeft de 
school voor alle lln zowel in als 
buiten de lessen? 
(ondersteuningsstructuur) 

Welke ondersteuning -expertise bieden we 
samen met partners?  En wie zijn dat in jullie 
geval? 

Alle leerlingen die een 
functiebeperking hebben 
(auditief/visueel) 
 
 

Afhankelijk van de ernst van de beperking. 
 

Mogelijkheden voor ringleiding 
voor lln met auditieve beperking 
Per lln wordt bekeken welke 
specifieke ondersteuning nodig is 
en of dat geboden kan worden op 
de compositie 

 

 
5. Grenzen van onze ondersteuning 

Wij doen ons best om zoveel mogelijk onderwijs en ondersteuning op maat te bieden. Onze mogelijkheden zijn echter niet oneindig. De klassensetting bij ons op 
school is regulier, waardoor de mogelijkheden tot differentiëren beperkt zijn. Leerlingen die door hun problematiek aangewezen zijn op onderwijs in kleine klassen of 
in de lessen dagelijks individuele begeleiding nodig hebben, passen niet op onze school.  
Wij hanteren de volgende uitgangspunten om te bepalen of een leerling bij ons op school past: 
- De leerling moet in een groep van 30 leerlingen, waarbinnen voortdurende individuele begeleiding onmogelijk is, zelfstandig kunnen functioneren. 
- De leerling heeft geen therapeutische omgeving nodig (onder therapeutische omgeving verstaan wij leerlingen die behoefte hebben aan een aanpak waarbij niet   
het onderwijs, maar de aanpak van het gedrag of gezondheid voorop staat, zoals extreme behoefte aan structuur, behoefte aan specifieke pedagogisch‐sociale 
ondersteuning voor ernstige gedragsproblemen of gedragsstoornissen, sociale angststoornissen of zware psychische problemen). 
- De leerling levert geen gevaar op voor zichzelf of anderen in de klas en verstoort niet het welzijn en de voortgang van andere leerlingen. 
- Leerlingen moeten volgens ons medisch protocol ondersteund kunnen worden (als de school de ouders drie keer heeft verzocht de toestemmingverklaring in te 
vullen en deze niet geretourneerd is, dan doet de school een zorgmelding). 
- De (cognitieve) mogelijkheden van de leerling moeten voldoende zijn om binnen de daarvoor geldende overgangsnormen een diploma te halen. 
   
Het waarborgen van een veilig en prettig leerklimaat is belangrijk voor ons. De motivatie van leerlingen om hieraan bij te dragen is essentieel. Sommige leerlingen 
hebben ondersteuning nodig die de school niet kan bieden. Dit onderzoekt de school per leerling. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan 
bieden, wordt er naar een andere reguliere school of school voor speciaal onderwijs gezocht, die deze zorg wel kan bieden. Wordt de leerling op een andere 
reguliere school geplaatst, dan gaat de zorgplicht over naar de nieuwe school. 

 
6. Wat zijn op basis van de checklist basisondersteuning en de bij 2 geformuleerde ambitie met betrekking tot passend onderwijs jullie 

verbeterpunten met betrekking tot professionalisering docenten en overige medewerkers binnen de school en schoolontwikkeling? 

Professionalisering team 
Team ontwikkeling 

 


