|1

obs ’t Kofschip
Corridor 76
3893 BE Zeewolde
(036) 5224230
admin@obskofschip.nl
www.obskofschip.nl

Zeewolde, 1 augustus 2019

Geachte lezer,

Welkom aan boord van ’t Kofschip!
Deze schoolgids zal u een beeld geven van:
•
•
•
•
•
•
•

onze visie op onderwijs,
hoe ons onderwijs is georganiseerd,
welke inhoud ons onderwijs heeft,
hoe we (extra) zorgen voor onze leerlingen,
welke afspraken er op onze school gelden,
wat we van u verwachten,
en wat u van ons kunt verwachten.

Kortom een beeld van onze school.
Mocht u na het lezen vragen hebben, dan kunt u altijd bellen, mailen of, beter nog,
langskomen.
Namens het hele team wens ik u en uw kind een leuke en leerzame ontdekkingsreis toe.

Met vriendelijke groet,
Wilma Bliekendaal, directeur
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1

De Stichting

A

Nte, met talent vooruit, Stichting voor Openbare- en
Samenwerkingsscholen.

Visie (hoe wij het zien)
De begeleidingsbehoefte van kinderen om te kunnen ontwikkelen
verandert dagelijks. Dit vraagt om talentvolle leerkrachten.
Oog voor persoonlijke groei van onze leerkrachten motiveert, zorgt voor
kwaliteit en maakt dat onze organisatie zich vooraan in de lijn ontwikkelt.
Hoge onderwijskwaliteit op het gebied van taal en rekenen is de basis.
Door onze kinderen vernieuwend, betekenisvol en talentgericht onderwijs
te bieden, leren zij vanuit deze basis hun talenten in te zetten en te
ontwikkelen met als doel klaar te zijn voor de volgende fase in hun leven.
Missie (hoe wij het doen)
Wij sturen op de ontwikkeling van kinderen en collega’s in een uitdagende
onderwijsomgeving. Ons onderwijs richt zich op het omgaan met
veranderende omstandigheden in leven en leren. Wij bieden onze
kinderen een basis om zich flexibel en onafhankelijk te kunnen
ontwikkelen. Daarom stimuleren wij onze leerkrachten hun talenten en
vaardigheden te ontwikkelen tot expertise die stichting breed wordt benut.
Ante

over de stichting kunt u lezen op
https://ante.nl

Sinds 1 augustus 2018 is Ante,
Stichting voor openbare- en
samenwerkingsscholen, een feit. Door
fusie met een Stichting in Dronten, is
deze nieuwe stichting tot stand
gekomen. De vier aangesloten
scholen in Zeewolde zijn: obs De
Wetering, obs ‘t Kofschip, obs Panta
Rhei en obs ’t Wold. Meer informatie
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’t Kofschip

‘t

Kofschip is een openbare school waar we uitgaan van het volgende
motto: “Wij zien ieder kind en zijn ontwikkeling” .
De school heeft een veilig klimaat waarin ontwikkelingsgericht leren
centraal staat. Leerlingen worden in een rijke, stimulerende leeromgeving
uitgedaagd om zelf en met anderen, op zoek te gaan naar antwoorden en
oplossingen, in en buiten de school. Respect, ruimte, structuur,
vertrouwen, eigenaarschap en een positieve benadering zijn kernwaarden
van de schoolcultuur.

2.1
De naam van de school
Het Kofschip staat op de bodem van de
voormalige Zuiderzee. Een Kofschip is
een type zeilschip dat vanaf de 18e tot
de 20e eeuw ook voer op die zee. Het
was een zeilschip met twee masten dat
tussen de 12 en 28 meter lang was.
Omdat het schoolgebouw waar ’t

Kofschip ooit begonnen is in een wijk
stond waar de straatnamen vooral
namen van boten zijn, paste 't Kofschip
daar goed bij. Ook is de naam een
ezelsbruggetje in de Nederlandse taal
waarmee de spelling van de verleden
en voltooide tijd van zwakke
werkwoorden wordt bepaald.

2.2
Openbaar onderwijs
Sinds 1990 verzorgt ’t Kofschip
openbaar onderwijs. Openbaar
onderwijs biedt ruimte aan de
verschillende godsdienstige en
levensbeschouwelijke opvattingen die
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er in onze samenleving bestaan. Ook
garandeert ze gelijkwaardigheid van
opvattingen en weigert zij geen leerling
of leerkracht op grond van afkomst of
overtuiging.
Elk jaar worden ouders in de
gelegenheid gesteld hun kind aan te
melden voor levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs. Bij voldoende
aanmelding worden deze lessen op
onze school gegeven. Er is de keuze uit
humanistisch, protestants-christelijk,
rooms-katholiek, islamitisch,
boeddhistisch en hindoeïstisch
vormingsonderwijs.

2.3
Schoolklimaat
Opgroeien in een veilige, gezellige
sfeer is onontbeerlijk voor de
ontwikkeling van kinderen. Daarom
verwachten wij dat iedereen die bij de
school betrokken is, meewerkt aan het
in stand houden van die veilige,
gezellige sfeer.

We gaan uit van respect van een ieder
voor ieders eigen-aardigheden; voor
leerlingen, voor leerkrachten, voor
ouders/verzorgers.
Door bewust te werken aan de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen
werkt het team aan een positief
schoolklimaat. De school is een veilige
speel-, leer- en werkomgeving waar
pesten niet wordt getolereerd.
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2.4
Structuur
Daarom worden de kinderen van groep
1 t/m 3 gehouden aan deze
gedragsregels:

“Samen spelen, samen delen”:
1. het maakt niet uit hoe iemand eruit
ziet, we zijn allemaal vriendjes van
elkaar;
2. iedereen mag meedoen, we helpen
elkaar;
3. we komen niet aan spullen van
anderen als we het niet gevraagd
hebben;
4. we gaan elkaar niet uitlachen of
uitschelden;
5. we zeggen aardige dingen tegen
elkaar;
6. we luisteren naar elkaar;
7. iedereen is wel ergens goed in, het
maakt niet uit of je foutjes maakt of
iets niet durft;
8. we blijven van elkaar af; we vechten
niet en trekken ook niet aan elkaars
kleren;
9. als je ruzie hebt, praat er samen over
(eventueel met juf of meester of je
vader of moeder) en daarna maak je
weer vrienden;
10. help elkaar als het nodig is;
11. maak het gezellig, vooral met elkaar;
12. deze regels gelden voor iedereen,
voor altijd, op school, thuis en op
straat.
De kinderen van groep 4 en hoger
worden gehouden aan deze regels:

“We hebben respect voor elkaar
en onze omgeving”:
1.
2.

iedereen mag meedoen, we
sluiten niemand uit;
we komen niet aan spullen van
anderen, als we het niet
gevraagd hebben;

o n t d e k k in g s r e i s

|5

3.

we gaan elkaar niet uitlachen,
uitschelden of op een andere
manier pesten;
4. we zijn positief tegen elkaar;
5. we luisteren naar elkaar;
6. iedereen is ergens goed in, het
maakt niet uit of je iets fout doet
of iets niet durft;
7. we blijven van elkaar af, vechten
niet en trekken ook niet aan
elkaars kleren;
8. als je ruzie hebt, praat je het
samen uit of met hulp van
anderen;
9. help elkaar als het nodig is;
10. maak het gezellig, vooral met
elkaar;
11. deze regels gelden voor iedereen
op onze school.
De regels worden in overleg met de
kinderen opgesteld en kunnen daardoor
qua formulering afwijken van wat
hierboven staat.
De school hecht veel waarde aan orde,
regels en afspraken. Na vaststelling
van de regels, worden ze door alle
kinderen en leerkrachten ondertekend.

2.5
Samen op ontdekkingsreis
De school streeft naar een
ononderbroken ontwikkelingsproces
voor de leerlingen van 4 tot 12 jaar en
werkt daarom met moderne
onderwijsmethodes.
Afhankelijk van de situatie werken
kinderen alleen of samen aan een
opdracht. Het is zeker niet zo, dat er
de hele dag stil gewerkt wordt: er moet
regelmatig overleg gevoerd worden of
er vindt een kring- of leergesprek
plaats. Zo zijn kinderen en leerkracht
samen aan het zoeken naar
oplossingen voor problemen:
samenwerkend leren.
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Bij ontdekkend leren, leren de kinderen
doordat ze dingen ontdekken. Begrippen,
regels en oplossingsmethoden die door
de leerling zelf actief ontdekt zijn,
worden beter onthouden. Het onderwijs
wordt door het ontdekkend leren dus
effectiever. Kinderen willen dingen
ontdekken waardoor ze willen leren. De
kinderen werken bij het ontdekkend
leren niet alleen maar voor een cijfer.
Het genoegen zelf iets uitgeknobbeld te
hebben werkt belonend en versterkend.
De kinderen zijn dus niet alleen blij met
het product waar ze een cijfer voor
kunnen krijgen, ze zijn ook blij met het
oplossen van een probleem en dus het
ontdekken van een oplossing. Het proces
is dus heel belangrijk. Hierbij ontdekken
kinderen ook hun talenten en kunnen
deze verder ontwikkelen. De wil om te
leren neemt hierdoor toe. Talent is wie je
bent, weet je wie je bent dan kun je je
beter ontwikkelen.
Natuurlijk moet onderwijs betekenisvol
zijn. In een rijke en uitdagende
leeromgeving kunnen kinderen zich in
spel- en onderzoeksactiviteiten
ontwikkelen. Er is aandacht voor de
brede persoonsontwikkeling en voor
de ontwikkeling van specifieke kennis
en vaardigheden:
ontwikkelingsgericht onderwijs.
De leerkrachten hebben hierbij een
belangrijke rol. Zij dragen er zorg voor
dat kinderen zich veilig voelen. Zij kijken
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en luisteren goed naar kinderen,
stimuleren hen, creëren een zone van
naaste ontwikkeling. Zij geven instructie
op maat. Zij zijn coach, ondersteunen
kinderen om hun eigen ontwikkeling ter
hand te nemen. Kinderen leren
reflecteren op hun eigen ontwikkeling,
op hun prestaties en op hun gedrag.
Producten, presentaties en
reflectiegesprekken zijn hierbij
hulpmiddel.

2.6
Groepsindeling
‘t Kofschip werkt (nog)met een
leerstofjaarklassensysteem
(uitgezonderd de heterogene
kleutergroepen). Instructie vindt in
deze groepen klassikaal, maar ook aan
groepjes of individuele leerlingen,
plaats. Toch komt het regelmatig voor
dat leerlingen gedurende het schooljaar
doorstromen naar een volgende groep.
Dit heeft te maken met het feit dat wij
willen aansluiten bij de ontwikkeling
van het kind. Als een kind de
jaarleerstof beheerst kan hij/zij door
naar een volgende groep. Dit besluiten
wij na goed overleg.
Wanneer het leerlingaantal te groot of
te klein is maken we één of meerdere
combinatieklassen.
Onze manier van werken zoals eerder
beschreven werkt uitstekend in
combinatiegroepen. Kinderen zijn
gewend aan het leren in kleine
instructie groepjes. Daar waar nodig
kunnen ze profiteren van instructie op
een hoger of lager niveau. Door
kinderen van verschillende groepen
regelmatig samen iets te laten doen
(samen speelkwartier, samen
voorstellingen verzorgen, samen
knutselen) komen de kinderen ook in
contact met kinderen van hogere of
lagere groepen.
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2.7
Groepsvorming
De vorming van het aantal groepen is
afhankelijk van de instroom van
nieuwe leerlingen, de reeds aanwezige
leerlingen en de daaruit volgende
formatie (het aantal personeelsleden
dat aan de school verbonden is).
Gemiddeld genomen zijn de
onderbouwgroepen kleiner dan de
bovenbouwgroepen.
Bij de verdeling van de leerlingen over
de groepen houdt de school waar
mogelijk rekening met een evenredige
verdeling van jongens en meisjes.
De groepsindeling wordt door het team
en de directie van de school gemaakt.
Argumenten van ouders/verzorgers
met betrekking tot de plaatsing van
hun kind in een bepaalde groep worden
waar mogelijk meegenomen in de
keuzebeslissing.

2.8
Groepsgrootte
Het streven is om in de kleutergroep
met minder dan 25 kinderen te starten.
Omdat er in de deze groep het hele
jaar door een instroom van vierjarigen
is, zal deze groep in de loop van het
jaar groter worden.
Ook de hogere groepen worden zo
klein mogelijk gehouden. Een
groepsgrootte van tussen de 25 en 30
kinderen is daar normaal. Echter, ook
grotere groepen kunnen voorkomen.
Dit jaar werken wij met vier groepen,
op dinsdag t/m donderdag is er een
extra leerkracht ter ondersteuning van
groep 5 t/m 8. Ze zal met name het
zelfstandig werken begeleiden.
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2.9
Scheepsjournaal, de kalender en
Parro.
Het "Scheepsjournaal" is de naam van
de maandelijkse nieuwsbrief. U leest er
belangrijke informatie over de school
in. Het Scheepsjournaal wordt via de
mail onder ouders/verzorgers
verspreid. Ook is het mogelijk, het
Scheepsjournaal op de website te
lezen. In het Scheepsjournaal staan
ook de belangrijke data voor de
komende maanden. Op de website
staat een schoolkalender.
Parro is een app waarin snel met
ouders informatie gedeeld kan worden.
Vanaf september 2019 gaan wij deze
app gebruiken.

2.10
De medezeggenschapsraad (MR)
Aan elke basisschool dient wettelijk een
medezeggenschapsraad verbonden te
zijn. Een raad, bestaande uit ouders en
teamleden, die meedenkt, meepraat en
meebeslist over de gang van zaken op
school; over de kwaliteit van het
onderwijs; over de kwaliteit van de
school.
Een raad kan ongevraagd en gevraagd
advies geven aan het bevoegd gezag.
Soms is er sprake van het geven van
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een advies en soms heeft de MR
instemmingsrecht.
Vergaderingen van de MR zijn
openbaar. Er wordt volgens een rooster
vergaderd, meestal eens per zes
weken. De vergaderdata staan in de
schoolkalender.
De directeur, die geen lid van de MR
kan zijn, is meestal bij de MRvergaderingen aanwezig als adviseur.
Heeft u behoefte aan overleg met de
MR-leden, dan kunt u hen altijd
aanspreken. In hoofdstuk 9 staan de
namen.
Sinds januari 2003 is er ook een
Gemeenschappelijke MR (GMR) waarin
alle 11 bij de stichting aangesloten
scholen vertegenwoordigd zijn. In deze
GMR worden zaken besproken die
school overstijgend zijn, zoals het
Bestuursformatieplan, het Zorgplan en
het vakantierooster.

2.11
De ouderraad (OR)
Aan onze school is ook een ouderraad
verbonden. De OR ondersteunt de
school in het belang van leerlingen,
ouders/verzorgers en het team.
Daartoe vergadert de raad ongeveer
eens per maand. Deze vergaderingen
zijn openbaar. Bij de vergaderingen is
de directeur altijd aanwezig. Dit in
verband met een goede terugkoppeling
naar het team.
Door de betrokkenheid bij schoolse
activiteiten functioneert de OR als
medium van allerhande informatie van
school naar ouders en omgekeerd.
Daarnaast vervult de OR een grote rol
bij het organiseren van activiteiten en
de uitvoering er van (samen met het
team). De OR werkt nauw samen met
de klassenouders, waarvan er twee per
groep zijn. Dit doen ze om de taken
goed te kunnen verdelen. Namen van
de leden kunt u lezen in hoofdstuk 8.
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2.12
Agenda en notulen van OR- en
MR-vergaderingen
De vergaderingen van de OR en MR
zijn openbaar en dus de agenda en
notulen ook. De notulen van de
vergaderingen worden na vaststelling
op de website geplaatst en kunnen zo
door alle belangstellenden gelezen
worden.

2.13 De ouderbijdrage
Voor de bekostiging van allerlei
activiteiten voor en met de kinderen
waar we van het ministerie geen
vergoeding voor ontvangen (te denken
valt aan allerlei feesten, zoals
Sinterklaas, Kerst, afscheidsavonden
en dergelijke) vraagt de school aan u
een vrijwillige ouderbijdrage. Het
beheer van het ouderbijdragenfonds is
in handen van de OR. Jaarlijks wordt
dit verantwoord.

gaan er vanuit dat iedereen deze
bijdrage betaald, ook al is dit vrijwillig,
dankzij deze betalingen kunnen we
namelijk voor een relatief laag bedrag
deze feesten organiseren.

2.14
De overblijfregeling
Er kan in principe elke dag (m.u.v.
woensdag) overgebleven worden. Dit
overblijven gebeurt op ’t Kofschip in
eigen beheer. Per 10 kinderen is er één
medewerkster die de kinderen
begeleidt. Daarbij is er aandacht voor
rustig samen eten, waarna onder
leiding van de begeleiding buiten, of bij
slecht weer binnen wordt gespeeld.
Uiteraard zijn er kosten verbonden aan
het overblijven.
€1.80 per keer bij abonnement
€2.00 per keer bij strippenkaart
€2.50 per keer bij contante betaling

Voor- en naschoolse opvang
Hiervoor bestaan in Zeewolde
verschillende aanbieders. Op dit
moment hebben wij geen
samenwerking, hier zijn wij wel mee
bezig.

2.15
Vragen, problemen, kritiek,
klachtenregeling

Paasontbijt
De ouderbijdrage is vastgesteld op
€23,00 per kind per schooljaar of,
wanneer uw kind na 1 januari op
school komt een aangepast deel.
Voor de betaling van dit bedrag krijgt u
in de maand september een
betalingsverzoek van de ouderraad.
Betaling kan daarna via het
gironummer van de ouderraad. Wij

S a m e n

o p

Natuurlijk kan het voorkomen dat u
de werkwijze of zienswijze van een
leerkracht of het team niet begrijpt of
het daar niet mee eens bent. Neemt u
in dat geval alstublieft contact op met
de leerkracht van uw kind, zodat er
met u naar een passende oplossing
kan worden gezocht.
Komen u en de leerkracht er samen
niet uit, dan nodigt de directie beiden
uit voor een gesprek. Leidt dit
gesprek niet tot een bevredigend
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resultaat dan kunt u uw klacht
schriftelijk indienen bij het bevoegd
gezag (secretariaat@ante.nl). Mocht
er geen bevredigende oplossing voor
uw klacht gevonden zijn, dan kunt u
zich wenden tot de Landelijke
Klachtencommissie.
Landelijke klachtencommissie voor
het openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs (LKC)
https://onderwijsgeschillen.nl

Wanneer u een klacht heeft, of
wanneer u vertrouwelijk met iemand
van school wilt praten, kunt u
daarvoor terecht bij Hennie Noppert
en Christine Rhijnsburger die als
contactpersonen inzake klachten
optreden. Zij kunnen uw probleem of
klacht aanhoren en verwijzen u,
indien nodig, verder. Het is niet de
bedoeling dat zij de problemen
oplossen. Wel maken ze duidelijk op
welke wijze er verder mee omgegaan
kan worden. Uw informatie wordt
vertrouwelijk behandeld.

2.16
Schooltijden, halen en brengen
Ochtend: 8.45 – 12.15 uur
Middag: 13.15 – 15.15 uur
Woensdag: 8.45 – 12.30 uur
De kleuters en kinderen van groep 3
en 4 worden meestal nog gebracht en
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gehaald. Kleuters mogen (met de
brengende ouder/verzorger) vanaf
ongeveer 8.35 en 13.05 uur direct
naar hun lokaal. Als u met uw kind
samen het lokaal ingaat, gaat u dan
tegen 8.45 of 13.15 uur weer naar
buiten, zodat de lessen op tijd kunnen
beginnen.
De oudere kinderen blijven buiten
spelen tot de bel gaat om 8.40 en
13.10 uur, zodat de lessen op tijd
beginnen. Vanaf 8.30 uur en 13.00
uur zijn de leerkrachten op het plein.
Vanaf dat moment is er toezicht op de
kinderen die buiten spelen. Laat u uw
kind alstublieft niet eerder naar school
gaan. Haalt u uw kind op, dan graag
buiten wachten. Iedere woensdag is
er inloop Vanaf 8.30 uur mogen alle
ouders, samen met hun kinderen, in
de klas bekijken waar ze op dat
moment mee bezig zijn.
Wanneer u uw kind met de auto
brengt of haalt, parkeer dan alleen op
daarvoor bestemde vakken, zodat
iedereen veilig naar school en naar
huis kan.
Zijn de parkeerplaatsen vlak bij de
school vol, kies dan een lege plek die
wat verder weg is. Dit voorkomt
gevaarlijke situaties.

2.17
Vakanties en vrije dagen
Een aantal vakantiedata is landelijk
vastgelegd, andere data mogen vrij
ingevuld worden. Ante volgt de
vakantieregeling van het voortgezet
onderwijs in Zeewolde zoveel mogelijk.
Alle leerlingen gaan per schooljaar 950
uur naar school. Na aftrek van alle
vakanties blijven er elk jaar nog een
paar dagen over, waarop kinderen vrij
mogen krijgen. Ruim van tevoren krijgt
u over die extra vrije dagen bericht.
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Een overzicht van de vakantiedagen
staat in 2.4

2.18
Verlofregeling voor kinderen
vanaf 5 jaar
Kinderen zijn leerplichtig vanaf de
eerste dag in de maand na hun vijfde
verjaardag. Maar vrijwel alle kinderen
in Nederland gaan vanaf hun vierde
verjaardag naar school.
Vijfjarigen kunt u nog 5 uur per week
thuishouden wanneer u dat meldt bij
de school. Met toestemming van de
schoolleiding mag dat nog eens vijf
uur.
Vanaf 6 jaar zijn alle kinderen volledig
leerplichtig.
Het is in het belang van uw kind, dat
het de lessen op school zo veel
mogelijk kan volgen. Soms echter zijn
er omstandigheden (te denken valt aan
huwelijk of overlijden) waardoor u uw
kind één of meerdere dagen thuis wilt
houden. Dit mag maximaal 10 dagen
per schooljaar, mits u van tevoren
daarvoor schriftelijk toestemming heeft
gevraagd aan de schoolleiding.
Deze tien dagen zijn nadrukkelijk niet
bedoeld als extra vakantiedagen.
Alleen wanneer u een medische
verklaring of een werkgeversverklaring
heeft, waaruit blijkt, dat een extra
vakantie noodzakelijk is, wordt een
uitzondering gemaakt.
Formulieren voor verlofaanvragen, ook
voor het bezoek aan een dokter,
tandarts, fysiotherapeut enz., kunt u
bij de administratie krijgen of
downloaden en printen vanaf onze
website. Wilt u uw kind langer of vaker
dan 10 dagen thuishouden, dan moet u
daarvoor toestemming vragen bij het
bevoegd gezag. (secretariaat@ante.nl)
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2.19
Leerkrachten en groepsindeling
Aan het eind van elk schooljaar
ontvangt u de groepsindeling voor het
komende schooljaar en de namen van
de leerkrachten die de verschillende
groepen gaan begeleiden.

2.20
Aanspreken van de
leerkrachten
De kinderen noemen de leerkrachten
“juf” of “meester”, gevolgd door de
voornaam.

2.21
Informatieavond
Enkele weken na de start van het
nieuwe schooljaar kunt u tijdens de
klasseninformatieavond nader
kennismaken met de leerkracht(en)
van uw kind. Tevens krijgt u op deze
avond uitgebreide informatie over
werkwijzen, methodes, regels en
afspraken op school.

2.22
Namenlijst
U ontvangt in de loop van het jaar
een bijgewerkte namenlijst van alle
kinderen in de groep. In verband met
het feit dat niet iedereen het op prijs
stelt dat het telefoonnummer bekend
is, wordt dat nummer niet vermeld.
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2.23
Alfabet
Als kinderen nog niet kunnen lezen of
schrijven, beginnen ze al wel hun
eigen naam te tekenen. Veel
ouders/verzorgers schrijven de naam
dan voor en het kind maakt dat na.
Als u dat doet (het moet niet),
gebruikt u dan uitsluitend de letters
die we op school ook gebruiken (geen
hoofdletters).

zorg voortgezet door de hoofdafdeling
jeugdgezondheidszorg van de G.G.D.
voor Flevoland. Zeewolde valt onder
afdeling Dronten.
De oudste kleuters worden onderzocht
door de schoolarts en een
verpleegkundige. De leerlingen van
groep 7 worden, ook onderzocht op
de stand en groei van de
wervelkolom.
U ontvangt hierover van te voren een
brief. Voor meer informatie:
www.ggdflevoland.nl

2.26
Logopedie
Kleuters worden minstens één keer
door de logopediste geobserveerd. In
nauw overleg met de
groepsleerkracht, het team en u
wordt bekeken of uw kind voor
logopedie in aanmerking komt.

2.24
Ziekte en doktersbezoek
De school wil tijdig op de hoogte zijn
van absentie van leerlingen. Daarom
is het prettig wanneer u vóór
schooltijd de ziekte (of ander
verzuim) van uw kind meldt. Vertelt u
alstublieft ook wat uw kind heeft,
zodat besmettelijke ziekten aan
andere ouders/verzorgers en aan de
GGD (een wettelijke plicht) kunnen
worden doorgeven. U kunt vanaf 8.00
uur bellen. Belt u onder schooltijd
alleen in uiterste noodzaak. Behalve
voor ziekte is altijd een
verlofaanvraag nodig.

2.25
Schoolarts

2.27
Schoolbegeleidingsdienst
(IJsselgroep)
De gemeente Zeewolde is aangesloten
bij de SchoolBegeleidingsDienst
IJsselmeerpolders, onderdeel van een
grote organisatie: De IJsselgroep.
De medewerkers van De IJsselgroep
begeleiden de school bij
onderwijskundige ontwikkelingen en
vragen. Verder onderzoeken zij op
verzoek leerlingen met leer- en/of
gedragsproblemen. Voor een dergelijk
onderzoek wordt eerst contact met de
ouders/verzorgers opgenomen, want
die moeten eerst toestemming geven,
voordat een onderzoek kan
plaatsvinden.

Tot het vierde levensjaar wordt uw
kind regelmatig onderzocht op het
consultatiebureau. Daarna wordt de
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2.28
Schoolreis en schoolkamp
Bij de kleuters is het schoolreisje
altijd verbonden aan een thema en
gaat het om een speldag op school of
in de omgeving van Zeewolde.

creëren we een fonds waarmee alle
schoolreisjes betaald kunnen worden.
Voor het kamp groep 7&8 ligt dit
bedrag rond de €70,00 per jaar.

2.29
Fotograaf
Elk jaar komt de schoolfotograaf op
school. Alle kinderen worden dan
gefotografeerd en er worden
groepsfoto’s gemaakt. Op uw verzoek
kunnen leerlingen ook met jongere
broertjes en zusjes samen worden
gefotografeerd. Het is volkomen
vrijblijvend of u de foto’s koopt of
niet.

Speldag kleuters
De kinderen van groep 3 t/m 6 gaan
elk jaar een dagje met de bus op
schoolreis. Het ene jaar blijven we in
de buurt, het andere jaar gaan we
wat verder weg en is het schoolreisje
ook duurder. Groep 7 en 8 gaan
verder en langer van huis: 2 tot 3
dagen op kamp, afhankelijk van de
mogelijkheden.

2.30
Knutselmateriaal
School spaart allerlei waardevol
materiaal, zoals doosjes, rollen,
knopen, kurken, wol en andere
garens, lapjes, enzovoort. Heeft u
materiaal voor de school, of kent u
bedrijven waar je goedkoop of gratis
aan knutselmateriaal kan komen, dan
kunt u altijd contact opnemen. Als u
twijfelt of school uw materiaal kan
gebruiken, dan kunt u het altijd aan
ons vragen.

2.31
Planten en potten

Kamp
De kosten voor schoolreizen en
schoolkampen zijn niet opgenomen in
de ouderbijdrage. We vragen hiervoor
een bijdrage die per groep kan
verschillen. Voor de leerlingen van
groep 3 t/m 6 is deze vastgesteld op
€23,50 per schooljaar. Hiermee
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In een schoolgebouw is altijd wel
ruimte voor planten en bijbehorende
potten. Planten geven sfeer in de
lokalen. Dus als u een plant te veel
heeft, of een plant heeft die te groot
is, of als u stekjes heeft: school houdt
zich wederom warm aanbevolen.
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2.32
Roken
Op school wordt niet gerookt, ook niet
tijdens buitenschoolse activiteiten.

2.33
Hoofdluis
Sinds een aantal jaren komt de
hoofdluis weer regelmatig voor in ons
land. Een school is een plaats waar
besmetting kan plaatsvinden via
kapstokken en stoeiende kinderen.
Controleer uw kinderen regelmatig,
zeker in de periode dat er weer
dassen en mutsen gebruikt worden.
Ontdekt u hoofdluis, geen nood: het is
goed te behandelen. De drogist of
apotheek heeft de juiste middelen.
Stuur uw kind in ieder geval nooit
onbehandeld naar school en licht
school in, zodat de school de
gelegenheid heeft de kans op
besmetting zo klein mogelijk te
houden.
Om de luis buiten de deur te houden,
worden na elke vakantie alle kinderen
door een groep ouders/verzorgers op
hoofdluis gecontroleerd.
Wanneer bij uw kind onder schooltijd
hoofdluis geconstateerd wordt, wordt
er contact met u opgenomen. Ook
worden klasgenootjes en
broertjes/zusjes van het kind en hun
klasgenootjes dezelfde dag
gecontroleerd.

2.34
Schoolplan
Het schoolplan is een wettelijk
verplicht document, waarin de
schoolontwikkeling over een langere
periode (vier jaar) wordt beschreven.
We geven aan waar de school staat en
waar zij naartoe wil. Met het
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schoolplan leggen we verantwoording
af aan ons bestuur en aan u.
Het schoolplan is een
kwaliteitsdocument, waarin het beleid
wordt geformuleerd en vastgesteld.
Het schoolplan heeft hoofdstukken
over onderwijskundig beleid,
personeelsbeleid, organisatiebeleid,
kwaliteitsbeleid en financieel beleid.
Het schoolplan staat op de website.

2.35
Speelgoed mee naar school
Wanneer kinderen jarig zijn geweest,
nemen ze soms peelgoed mee naar
school om het aan de klas te laten
zien. Prima natuurlijk, maar daarna
gaat het in een uitdeelmand. Er wordt
een enkele keer gevraagd om
gezelschapsspellen, daar wordt dan
wel mee gespeeld. Speelgoedwapens
en camouflagekleding, hoe onschuldig
bedoeld ook, horen natuurlijk niet
thuis in het spel op school.

2.36
Op de fiets naar school
Een aantal kinderen woont ver van de
school en komt daarom vaak op de
fiets. De fietsen worden in de stalling
geplaatst. Speciaal voor de fietsen
met dikke banden is er een aantal
bredere fietsenstallingen. School ziet
erop toe dat alle fietsen netjes in de
stallingen geplaatst worden en de
kinderen de stalling niet als speelplek
gebruiken. Op het schoolplein wordt
niet gefietst. Kom zoveel mogelijk
lopend naar school.
Om veilig te kunnen fietsen is het van
belang, dat de fiets in goede staat
verkeert.
Wanneer een kind geen fiets bij zich
heeft en dit voor een (van te voren
aangekondigde) activiteit wel nodig is,
kan het niet mee. Het wordt dan voor
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de duur van de activiteit in een
andere groep geplaatst.

schoolreizen en excursies tegen
ongevallen verzekerd zijn.

2.37
Verkeer

2.39
Gymkleding

Activiteiten rondom het thema verkeer
zijn opgenomen in de jaarplanning van
de school. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van leskisten die betrekking
hebben op verkeersthema’s.
Kleuters oefenen op ons eigen
schoolplein.

De kleuters gymmen elke week een
aantal keer in de speelzaal. Zij kleden
zich om in de klas. Alle kleuters
moeten een tasje op school hebben,
voorzien van naam, met daarin een
turnpakje of een sportbroekje en
shirtje en een paar eenvoudige
gymschoentjes (liefst zonder veters).
Schrijft u ook de naam van uw kind
op de gymkleding en in de schoentjes.
De oudere kinderen dragen uiteraard
ook gymkleding en goede
sportschoenen. Dat laatste niet alleen
ter bescherming tegen voetwratten en
voetschimmel, maar ook om beter te
kunnen gymmen. Zo is touwklimmen
op blote voeten absoluut geen pretje.
Kinderen die geen gymschoenen bij
zich hebben, kunnen niet meedoen
met de gymles.
Alle kinderen vanaf groep 3 leren wij
het zweet na de gymles af te vegen
met een handdoek of gedragen tshirt. En in de bovenbouw eventueel
een rol-deo te gebruiken. Wij douchen
niet na de gym i.v.m. tijd en het
voorkomen van pesten.

2.38
Verzekeringen
Het schoolbestuur is W.A. verzekerd
voor alle personen die in of rond de
school bezig zijn, dus ook voor
ouders/verzorgers die ergens mee
helpen. Deze W.A.-verzekering is
echter geen verzekering die risico’s
als een kapotte bril, een gescheurde
jas en dergelijke verzekert. Voor deze
risico’s dient u een eigen W.A.verzekering te hebben. De eigen W.A.
verzekering is ook van toepassing
wanneer uw kind bijvoorbeeld in het
speelkwartier een bal door een ruit
schopt.
Voor alle kinderen hebben we een
collectieve ongevallenverzekering
afgesloten, zodat kinderen onder
schooltijd, maar ook tijdens
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2.40
Schoolshirt

2.43
Ochtendpauze

Er zijn nieuwe t-shirts aangeschaft.
Deze worden aan de kinderen
uitgereikt voor sport en spel
activiteiten.

Er is pauze tussen 10.30 en 10.45 uur
(groep 3 t/m 8) De kinderen nemen
daarvoor elke dag iets mee van huis
om te eten en te drinken. Geeft u
alstublieft iets gezonds mee en denkt
u aan een goed afsluitbare drinkbeker
en voorzie alles van een naam.

2.44
Verjaardagen

2.41
Schooltelevisie
Regelmatig bekijken de kinderen
schooltelevisie-uitzendingen. Dit doen
we veelal via
www.uitzendinggemist.nl op de
digitale schoolborden, zodat de groep
op een zelfgekozen tijdstip kan gaan
kijken. Wanneer u wilt weten, welke
programma’s de groep van uw kind
volgt, kunt u dat bij de betreffende
groepsleerkracht navragen.

Als een kind jarig is, wordt dat op
school natuurlijk gevierd. De jarige
wordt in de klas toegezongen en mag
trakteren. Wij hechten veel waarde
aan gezonde eetgewoonten, toch
staan we op het standpunt, dat
kinderen die jarig zijn, iets moeten
kunnen trakteren wat feestelijk is. Dat
kan een stukje kaas of worst zijn,
maar ook iets anders wat gezond is.
Kijkt u wel uit met kleine
speelgoedjes: de kleinste kinderen
stoppen soms nog van alles in hun
mond.
De kinderen krijgen een grote
felicitatiekaart met daarop een wens
of de namen van de groepsgenoten.

2.42
Jeugdbladen
Via de school is het mogelijk voor uw
kind een abonnement te nemen op
diverse jeugdbladen. U ontvangt daar
aan het begin van het schooljaar
informatie over. Deelname is
uiteraard geheel vrijblijvend.
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Om de rust in de school niet te
verstoren gaan onze jarigen niet de
klassen rond zoals vroeger de
gewoonte was. De leerkrachten vieren
hun verjaardagen samen op de
zogenaamde “juffendag”.
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2.45
Mobiele telefoons

2.46
Vakantierooster

Leerlingen hebben hun mobiel in
school en op het schoolterrein niet
aan staan(liever helemaal niet mee).
Wanneer zij dringend iemand moeten
bellen kan dat altijd in overleg met de
leerkracht via een telefoon van
school. U kunt uw kind in dringende
gevallen ook altijd via de
schooltelefoon bereiken.
De school is streng: ze wil geen
misbruik van de foto- en
spraakopnamefunctie waarmee veel
mobieltjes zijn uitgerust.
Bij een overtreding van de regel wordt
het mobieltje altijd ingenomen en
krijgt de leerling het vrijdagmiddag na
15.15 uur terug. Bij herhaling nemen
we contact met u op.

In het hierna volgende schema leest u
de vakantiedata voor schooljaar ’1920’. Zeewolde hoort (als enige
gemeente in Flevoland) voor de
vakantiedata bij de regio midden.
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Vakantie
Herfst
Kerst
Voorjaar
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomer

Eerste dag
21-10-2019
23-12-2019
24-02-2020
10-04-2020
27-04-2020
21-05-2020
01-06-2020
16-07-2020

Laatste dag
25-10-2019
03-01-2020
28-02-2020
13-04-2020
08-05-2020
22-05-2020
05-06-2020
28-08-2020

Studiedagen:
18-10-2019
11-11-2019
06-12-2019
11-03-2020
Vanaf schooljaar 2017-2018 werken we met een
continurooster op elke dag voor een vakantie.
Komend jaar vallen deze dagen op: 17/10,
20/12, 20/02, 09/04(Paasviering) 24/04.Op de
dag van het Kerstfeest 19/12 (‘s morgens school
tot 12.15 uur en ’s avonds Kerstviering dus ’s
middags vrij).
Alle data zijn terug te vinden in de kalender op
onze website.
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3

Leerling en Leerstof

E

en leerling van ‘t Kofschip is voortdurend bezig om zichzelf en de
wereld te ontdekken. Hij/zij weet daarbij welke wegen te
bewandelen en welke bronnen te raadplegen om oplossingen te
vinden. Hij kan die bronnen lezen/verstaan, analyseren en verwerken.
Hij/zij is gespreksvaardig, kan goed overleggen en drukt zich begrijpelijk
uit, mondeling en schriftelijk. Hij/zij leert tijdens de ontdekkingsreis
rekenen en vergaart kennis van de wereld: haar geschiedenis, natuur en
culturen. Hij/zij houdt daarbij steeds voor ogen dat alle kennis en
vaardigheden ook dienen om diezelfde wereld met elkaar te kunnen
blijven bewonen. Bovenal heeft de leerling plezier in leren en het aangaan
van uitdagingen.

3.1
Leerstof op het gebied van
sociaal-emotionele ontwikkeling
Deze activiteiten vinden dagelijks in
alle groepen plaats, zodat iedereen zich
prettig kan voelen in de school.
Immers: pas wanneer je je
gewaardeerd voelt, kom je tot leren.
Het nakomen van de schoolregels is
daarbij heel belangrijk.
Een andere belangrijke plaats neemt
de methode “Goed Gedaan” in. Met
deze methode ontwikkelen alle
leerlingen hun sociale competenties:
kinderen wordt duidelijk gemaakt hoe
groepen functioneren en wat ieders
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rol in een groep is. Door te werken
met “Goed Gedaan” wordt het
groepsklimaat positief beïnvloed. Voor
nadere informatie verwijzen we naar
www.goedgedaan.nl

3.2 Actief burgerschap en sociale
integratie
Een goede sociaal-emotionele
ontwikkeling is de basis voor goed
burgerschap en sociale integratie. Als
school hebben wij de opdracht een
goede basis te leggen voor het sociaal
goed integreren als burger in de
maatschappij van nu. Kinderen moeten
al vroeg leren wat het voor hen betekent
om burger in deze maatschappij te zijn.
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Ze staan niet alleen, ze mogen rekenen
op de ander, maar de ander mag ook
rekenen op hen.
In de praktijk betekent dit dat we
kinderen in hun ontwikkeling willen
begeleiden tot jongeren die zich bewust
zijn van waarden en normen en de
daarbij horende regels. Dat ze hier
kritisch naar mogen kijken, maar regels
ook naleven.
Dit samen moet leiden tot jongeren die
zelfbewust, met een gevoel van
eigenwaarde en respect voor de ander,
doorstromen naar het voortgezet
onderwijs.
Daarnaast hebben ze enige kennis van
de Nederlandse rechtstaat en weten ze
wat hierin van hen verwacht wordt.
Onze school:
• Gaat er van uit dat leerlingen
opgroeien in een pluriforme
samenleving
• Is gericht op het bevorderen van
actief burgerschap en sociale
integratie
• Is er op gericht dat leerlingen
kennis hebben van en
kennismaken met verschillende
achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten.

3.3
Lezen, schrijven, taal en
rekenen
Lezen
In de kleutergroepen wordt de taalleesontwikkeling (ook wel ontluikende
geletterdheid genoemd) gestimuleerd
door kringgesprekken, verhalen
vertellen, voorlezen, zingen, enzovoort.
Dit alles gebeurt systematisch aan de
hand van de landelijk vastgestelde
“tussendoelen ontluikende
geletterdheid”. De kleuters krijgen de
mogelijkheid met letters en woorden te
spelen. Kleuters die echt aan leesles
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toe zijn, gaan werken met de methode
van groep 3.

Groep 1-2 in de bieb
Voor het aanvankelijk lezen in groep 3
maken we geen gebruik van een
methode. De klanken/letters worden
aangeboden binnen het thema
waarover gewerkt wordt. Dit gaat
volgens een bepaalde structuur en past
binnen ons ontwikkelingsgericht
werken. Dagelijks staat lezen op het
rooster. Door intensief en veelzijdig
samen te werken, door regelmatig te
toetsen of het aangebodene ook is
geleerd, kunnen de meeste kinderen
aan het eind van groep 3 eenvoudige
teksten vlot lezen. De leerkracht van
groep 3 biedt de lesstof aan op het
niveau van de verschillende kinderen.
In groep 4 t/m 8 wordt de methode
“De Leeslijn” gevolgd. Het streven is
dat kinderen aan het eind van groep 5
het hoogste niveau van dit technisch
lezen bereikt hebben: niveau 9.
Kinderen die dit niveau aan het eind
van groep 5 nog niet bereikt hebben,
gaan langer door met het oefenen, dit
kan t/m groep 8.
Niet alleen technisch lezen is
belangrijk, begrijpend en studerend
lezen is minstens zo belangrijk. In deze
tijd, waarin informatie in steeds grotere
hoeveelheden en met een steeds
grotere snelheid op ons afkomt is het
van wezenlijk belang, uit die informatie
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de relevante informatie te halen, deze
op haar waarde te schatten en op basis
van de gekregen informatie het juiste
te doen. Nascholing van het team heeft
geresulteerd in een nieuwe methode
voor begrijpend lezen: Leeslink. Deze
methode gaat uit van actuele teksten
en differentieert in aanbod en
verwerking.
Natuurlijk is er op school ook aandacht
voor leesplezier: alle kinderen mogen
regelmatig “vrij lezen”. Verder zijn er
boekbesprekingen door leerlingen,
wordt er jaarlijks veel aandacht
besteed aan de Kinderboekenweek en
wordt de plaatselijke bibliotheek
bezocht. Ook

beschikt de school over een uitgebreide
bibliotheek met kinderliteratuur en
informatieve boeken. Op deze wijze
besteedt de school maximale aandacht
aan dit ontwikkelingsgebied.
Schrijven
Hoewel steeds meer schriftelijke
communicatie plaatsvindt met hulp van
een tekstverwerkingsprogramma op de
computer, blijft het vlot, vloeiend,
ontspannen en leesbaar schrijven
belangrijk. In de kleutergroepen wordt
het handschrift voorbereid door een
combinatie van grof- en fijnmotorische
bewegingen, zowel in de ruimte (in de
speelzaal of in het klaslokaal) als op
het platte vlak (op papier of op het
krijtbord). We maken daarbij gebruik
van de methode “Schrijfdans”.
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Schrijfdansen
In groep 3 gaat deze voorbereiding
verder en wordt al snel de overgang
gemaakt naar het aanleren van de
schrijfletters en de verbindingen
daartussen. Daarbij worden de
bewegingen in de loop van het jaar
steeds fijner en vloeiender. De
methode die vanaf groep 3 t/m groep 8
gebruikt wordt, is “Schrijven in de
Basisschool”
Nederlandse taal
In groep 3 is Nederlandse taal een
onderdeel van het aanvankelijk
leesonderwijs.
Vanaf groep 4 wordt gebruik gemaakt
van de nieuwste versie van de
methode “Taal Actief”. Taal actief is
helemaal van deze tijd. De methode
voldoet aan het referentiekader voor
taal en ondersteunt opbrengstgericht
werken. Taal actief is al jaren de
meest gebruikte taalmethode in het
basisonderwijs en dat is niet voor
niets. De belangrijkste kenmerken
van Taal actief zijn:
- Werken op je eigen niveau
Vanaf dag één wordt in Taal actief
gedifferentieerd op drie niveaus. Ook
in de instructie wordt gedifferentieerd.
Taal actief heeft bovendien een
plusboek met een uitdagend
programma voor taalbegaafde
kinderen.
- Weet wat je leert!
Kinderen leren beter als ze weten wat
en waarom ze iets leren. Met Taal

o n t d e k k in g s r e i s

| 21

actief maken wij ze hiervan bewust.
De lesdoelen zijn ook opgenomen in
het leerling materiaal.
- Veel aandacht voor
woordenschat
Taal actief besteedt in het
basisprogramma veel aandacht aan
woordenschat. Zo komen alle
themawoorden meerdere keren aan
bod. Voor kinderen met een beperkte
woordenschat is er een aanvullend
programma: woordenschat extra.
- Uitdagende spellinglijn
Het spellingprogramma is
overzichtelijk. Per week wordt één of
twee nieuwe spelling categorieën
aangeboden en worden categorieën
herhaald.
In de groepen 6, 7 en 8 wordt
systematisch gewerkt aan de spelling
van de werkwoorden.
Rekenen en wiskunde
In ons reken- en wiskundeonderwijs
leren de kinderen enerzijds kennis en
vaardigheden op het gebied van
rekenen en wiskunde en anderzijds
krijgen zij inzicht in rekenkundige en
wiskundige problemen.

vertrouwen kan ieder kind leren
rekenen. “Reken zeker” is een nieuwe
methode, waarin de meest recente
inzichten op het gebied van
rekenonderwijs zijn verwerkt.
Instructie en automatiseren,
stapsgewijs oefenen en herhalen,
enkelvoudige strategieën; u vindt het
allemaal terug in “Reken zeker”.
Zowel goede als zwakke rekenaars
ontwikkelen met deze methode
basisvaardigheden en begrip. Snel en
zonder omwegen, dankzij een heldere
structuur. Duidelijke instructie en veel
herhalingsoefeningen zorgen voor het
nodige vertrouwen. Zodra dat er is,
kan iedere rekenaar op zijn of haar
eigen niveau kennis verdiepen en
vaardigheden toepassen in contexten.
Voortdurend vindt introductie van een
“rekenprobleem” plaats. Daarna wordt
instructie gegeven, waarna geoefend
wordt. Vervolgens wordt de geoefende
leerstof getoetst. Wanneer de kinderen
de toets voldoende maken is er ruimte
voor verdieping en verrijking. De
anderen krijgen re-teaching, extra
instructie en herhaling. Dit kan per
onderdeel.
Kinderen voor wie rekenen moeilijk is,
doen wel mee met de klas, maar
volgen een beknopter programma.
Vanaf groep 3 wordt er al gerekend
met meten, tijd en geld.
Voor taal en rekenen geldt dat de
kinderen in groep 3, 4 en 5 met
dagtaken werken. In de hogere
groepen wordt met weektaken
gewerkt. Steeds wordt aangegeven wat
samen en wat alleen gemaakt moet
worden, wat af moet (basisstof) en wat
af mag (extra stof).

De kleuters werken met de “leerlijnen
ontluikende gecijferdheid”. Dit gebeurt
routinematig in betekenisvolle
situaties.
De methode die wij gebruiken vanaf
groep 3 heet “Reken zeker”. Met een
goede instructie, voldoende tijd en veel

S a m e n

o p

o n t d e k k in g s r e i s

| 22

3.4
Wereld oriënterende vakken
Binnen dit vakgebied ontdekken de
leerlingen de wereld om hen heen,
dichtbij en veraf, (aardrijkskunde) nu
en vroeger (geschiedenis) levend en
niet-levend (natuur) en wordt
geprobeerd de zorg van kinderen om
hun omgeving te stimuleren (milieueducatie). Ook willen we
bewerkstelligen dat kinderen zich veilig
en zelfredzaam gedragen in het
verkeer.
Voor deze vakken gebruiken we een
aantal methoden: Argus
Clou(aardrijkskunde), Natuniek
(natuurkunde, biologie en techniek),
Bij de Tijd (geschiedenis).
Verkeersles wordt thematisch in alle
groepen aangeboden. Het mondt
uiteindelijk uit in een voorbereiding op
het verkeersexamen in groep 7 en een
verantwoorde deelname aan het
verkeer in de eigen omgeving.

en middag gaan de kleuters naar het
speellokaal of spelen zij buiten.
Ook de kinderen van groep 3 spelen
(bij aanvang van het schooljaar, tot
aan de herfstvakantie) dagelijks nog
wat langer buiten. Zij hebben ook
gymles in een grote sportzaal, net als
de hogere groepen.

gymles
Vanaf groep 3 worden de gymlessen
verzorgd in de sportzaal.
Voor één van de twee gymlessen voor
de kinderen van groep 3 t/m 8 is een
vakleerkracht aangesteld.

3.6
Kunstzinnige vakken, muziek en
expressie

Het schoolplein

3.5
Bewegingsonderwijs
We vinden dat kinderen veel en
veelzijdig moeten kunnen bewegen en
plezier moeten hebben aan het
bewegen, alleen en in een team.
In de kleutergroepen is er dagelijks
aandacht voor bewegen: elke ochtend
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Binnen dit vakgebied is het doel van de
school om de kinderen kennis te laten
maken met verschillende
mogelijkheden om zich in beelden uit
te drukken (tekenen en
handvaardigheid), hun aanwezige
muzikale mogelijkheden te ontdekken
en verder te ontwikkelen (muziek) en
de expressieve en communicatieve
mogelijkheden van stem, taal ,
houding, beweging en mimiek te leren
kennen en toepassen (taalexpressie).
Voor dit vakgebied gebruiken we de
volgende methoden als bron: Tekenen,
Handvaardigheid , Muziek, Drama en
Dans moet je doen.
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Extra zijn de digitale zinglessen van
1,2,3 zing.

3.8
Humanistische
vorming/godsdienstonderwijs
In de hogere groepen (vooral in groep
7 en 8) wordt aandacht besteed aan de
belangrijkste wereldgodsdiensten. Dit
gebeurt bij het onderdeel Geestelijke
Stromingen. In de methoden voor
aardrijkskunde en geschiedenis is
aandacht voor verschillende
godsdiensten.

3.9
Intercultureel Onderwijs

3.7
Engelse taal
Door in de basisschool al Engels aan te
bieden, raken de kinderen al vroeg
vertrouwd met een vreemde taal en
wordt aandacht besteed aan de functie
van Engels als belangrijke
internationale taal. De lessen Engels
worden gegeven vanaf groep 1. De
methode die we daarbij gebruiken
heet: “Take it Easy”. Link
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In onze samenleving leven mensen uit
veel verschillende culturen op een
betrekkelijk klein oppervlak met elkaar
samen. Het is belangrijk onze kinderen
bewust te maken van het feit dat er
andere culturen zijn. Door ze met die
verschillende culturen in aanraking te
brengen ontstaat inzicht in en respect
voor andere culturen. In de methoden
voor Wereldoriëntatie komen aspecten
van ICO-onderwijs aan de orde.

3.10
Feesten en voorstellingen
De viering van feesten, zoals Kerst en
Pasen, neemt een belangrijke plaats in.
Verjaardagen van leerlingen en
leerkrachten verdienen ook hun eigen
aandacht.
Een aparte plaats neemt de musical
van groep 8 in. Dan nemen we op
feestelijke wijze afscheid van de
leerlingen van groep 8. Overdag met
alle leerlingen, ’s avonds met de
ouders/verzorgers van de
schoolverlaters. In hoofdstuk 5 kunt u
meer lezen over andere voorstellingen
die de leerlingen geven.
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4

Leerkrachten en Zorg

D

e leerkrachten van ’t Kofschip dagen hun leerlingen in een veilige
omgeving uit de wereld te ontdekken. Zij kijken en luisteren goed
naar kinderen, stimuleren hen, helpen hen bij het koersen naar en
aandoen van andere havens. Zij geven instructie op maat, dragen kennis
en cultuur over. Ook zijn ze coach en moedigen kinderen aan hun eigen
ontwikkeling ter hand te nemen. Zij geven ruimte waar dat kan en bieden
structuur waar nodig. Ze laten hun leerlingen excelleren, ieder kind op zijn
eigen niveau en wijze.
FOTO VOLGT

Van links naar rechts: Jolande ter Heerdt, Wilma Bliekendaal, Ingrid van Mierlo,
Veronique Draaijer, Christine Rhijnsburger en Mirella v.d. Ruitenbeek. Zittend van links
naar rechts; Hennie Noppert, Stephan Simoons en Laura Manten.
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4.1
Organisatie van het team

één schooldag. Is er dan nog geen
vervanger gevonden, dan wordt één klas
naar huis gestuurd, voor maximaal één
dag. Indien nodig wordt een volgende
dag een andere klas naar huis gestuurd.
Uiteraard wordt u hiervan zo vroegtijdig
mogelijk, op de hoogte gesteld.

’t Kofschip werkt met een hecht, goed
georganiseerd team, bestaande uit
een directeur, leerkrachten, een
vakleerkracht gymnastiek en een
Intern Begeleider. Ook beschikt de
school over een administratief
medewerkster. Op dit moment hebben
we een conciërge op vrijwilligersbasis.
Het team vergadert eens per week.
Gemiddeld twee keer per maand is er
een plenaire teamvergadering waar
teamleden aan deelnemen. Hier worden
gezamenlijke besluiten genomen en
zaken besproken die iedereen aangaan.
Ook zijn er werkgroep vergaderingen.
Daarbij vergadert een kleine groep over
bijvoorbeeld een nieuwe methode of over
een vakgebied.
In de school functioneert een
managementteam, bestaande uit de
directeur en de Intern begeleider. Op
afroep participeren de bouwcoördinatoren
in het MT. Het managementteam bereidt
de bouwvergaderingen voor, zet
beleidslijnen uit en buigt zich over
algemene schoolzaken.

4.2
Vervanging
Wanneer een leerkracht ziek is of verlof
heeft vanwege bijvoorbeeld een
nascholingscursus zal steeds geprobeerd
worden, een vervangende leerkracht aan
te stellen voor de duur van het verlof.
Net als alle scholen in Nederland heeft
ook ’t Kofschip te maken met te weinig
leerkrachten om in geval van ziekte of
verlof steeds een vervangende leerkracht
te kunnen vinden. Hierdoor kan het
gebeuren dat een klas waar geen
leerkracht voor gevonden kan worden,
wordt verdeeld over andere groepen. Dit
gebeurt voor een periode van maximaal

S a m e n

o p

Hoewel het streven is dat een klas niet
meer dan twee begeleidende
leerkrachten heeft, kan het soms
gebeuren dat een derde leerkracht moet
worden ingezet. Uiteraard wordt hier
zorgvuldig mee omgegaan.

4.3
Scholing van leerkrachten
Kinderen moeten naar school, maar ook
de leerkrachten gaan regelmatig terug
naar de schoolbanken. Landelijk is
vastgelegd dat elke leerkracht zo’n 10 %
van de niet-lesgebonden werktijd aan
scholing dient te besteden.
Scholing van leerkrachten vindt plaats in
navolging van het vastgestelde
nascholingsplan van onze
school/stichting. Enerzijds is er
nascholing op verplichte basis en
anderzijds op verzoek van leerkrachten.
Daarbij valt te denken aan
vakinhoudelijke scholing, EHBO,
bedrijfshulpverlening en ICT-onderwijs.
Als team scholen wij ons dit jaar in
leerlijnen per individu, BHV, ICT. Ook
individueel wordt nog scholing
gevolgd zoals onderwijs voor
hoogbegaafde kinderen.
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4.4
Stagiaires
Elk jaar komen op ‘t Kofschip stagiaires,
onze toekomstige collega’s, om zich te
oefenen in hun vaardigheden op school.
Daarbij is een goed contact met de
betreffende opleidingsschool van groot
belang om een zo groot mogelijk
rendement uit ontwikkeling en begeleiding
van de stagiaires te halen.
Wij begeleiden met name studenten van de
opleiding voor onderwijs - of
klassenassistenten.

4.5
Passend Onderwijs
Sinds augustus 2014 is er een nieuw
stelsel voor passend onderwijs. Het
vroegere budget blijft beschikbaar,
maar gaat voortaan rechtstreeks naar
samenwerkende scholen. De school kan
er extra begeleiding van leerkrachten en
leerling mee betalen. Ook kan de school
er lesmateriaal mee aanschaffen. Lgf is
niet meer voor zorg, maar alleen voor
onderwijs. Het geld voor Passend
Onderwijs komt gebundeld bij de
samenwerkende schoolbesturen in een
regio (het samenwerkingsverband
Zeeluwe). Die bepalen hoe ze het geld zo
doeltreffend mogelijk inzetten.
Elk kind heeft recht op goed onderwijs.
Ook kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben. De minister wil dat zoveel
mogelijk kinderen naar een gewone
school in de buurt kunnen gaan. Want zo
hebben ze de beste kans op een
vervolgopleiding en meedoen in de
samenleving. Kinderen die het echt
nodig hebben kunnen nog steeds naar
het speciaal onderwijs gaan.
Toch zijn er dingen veranderd. Scholen
hebben een zogenoemde zorgplicht. Dat
betekent dat scholen elk kind een
passende onderwijsplek moeten bieden.
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Of op de school waar u uw kind
aanmeldt, eventueel met extra
ondersteuning, of op een andere school
in het regulier of speciaal onderwijs.
Ouders worden hier nauw bij betrokken,
terwijl scholen onderling nog meer gaan
samenwerken. Ouders hoeven voortaan
geen ingewikkelde indicatieprocedures te
doorlopen zolang de zorg op het
basisonderwijs gegeven kan worden. De
extra ondersteuning die kinderen nodig
hebben wordt rechtstreeks door de
samenwerkende scholen georganiseerd
en betaald.
U kiest de school die u voor uw kind
geschikt vindt en u meldt uw kind
minimaal tien weken van tevoren
schriftelijk aan. Binnen zes weken laat
de school weten of uw kind wordt
toegelaten of komt de school met een
voorstel voor een beter passende plek
voor uw kind op een andere school. Dat
gebeurt altijd in nauw overleg met u.
Denkt u dat uw kind extra ondersteuning
nodig heeft, ga dan altijd in gesprek met
de leerkracht van uw kind.
Als uw kind geen extra ondersteuning
nodig heeft wordt het normale
programma gevolgd. In de loop der tijd
kunnen er een paar kinderen(soms een
groep) zijn die extra ondersteuning
nodig hebben bij uw kind in de klas. Dat
is weer afhankelijk van de afspraken die
scholen in de regio met elkaar hebben
gemaakt.
Elke school heeft één of meerdere
Intern Begeleiders (I.B.-ers). Op ‘t
Kofschip is Christine Rhijnsburger drie
dagen per week vrijgesteld voor deze
taak.
Om ook in de eigen klas kinderen extra
zorg te bieden, zijn er in alle groepen
dagelijks momenten van zelfstandig
werken: de grote groep kinderen werkt

o n t d e k k in g s r e i s

| 27

volgens vaste afspraken aan taken die
zelfstandig uitgevoerd kunnen worden,
terwijl de groepsleerkracht kinderen die
extra hulp of extra uitdaging nodig
hebben, apart begeleidt.

4.6
Zorgteam
Vier keer per jaar is er op school een
zorgoverleg waarbij diverse deskundigen
op educatief en psychosociaal terrein
betrokken zijn: het zorgteam. De
leerkrachten en intern begeleiders in het
basisonderwijs worden hierin
ondersteund door de schoolbegeleidingsdienst van De IJsselgroep en de
Jeugdgezondheidszorg van de GGD.
Verder maken een MDF medewerker en
de IB-er deel uit van het zorgteam. Met
toestemming van de ouders/verzorgers
kan het team de situatie van een kind
(of een groep kinderen) voorleggen aan
de betrokken deskundigen.
Uit dit overleg volgt advies voor de beste
aanpak van de problematiek of een
goede vervolghulp.
Het zorgteam is er om problemen in een
zo vroeg mogelijk stadium op te sporen
en vervolgens zorg te bieden aan de
kinderen en/of ouders. Hoe eerder er
passende zorg geboden wordt, hoe
beter.
Door de transitie jeugdzorg heeft de
JGZ(Jeugdgezondheidszorg) een centrale
rol gekregen. Het JGZ heeft een
gezondheidsdossier, waarin zorgsignalen
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geregistreerd worden. Deze zorgsignalen
worden verstrekt door derden, zoals
bijvoorbeeld de politie, het CAD, het
consultatiebureau, de school, enzovoort.
In het dossier worden niet alleen
zorgmeldingen, maar ook afspraken,
ondernomen acties en dergelijke
vastgelegd.
Het doel van deze zorgstructuur is dat
kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, die
risico lopen op een instabiele
ontwikkeling, in een zo vroeg mogelijk
stadium gesignaleerd, geregistreerd,
gevolgd, ondersteund en zo nodig
doorgeleid worden naar hulpverlenende
instanties.
U kunt ook zelf verzoeken om uw kind in
een zorgteam te laten bespreken. Dat
kunt u doorgeven aan de leerkracht of
intern begeleider van school of aan de
jeugdarts/jeugdverpleegkundige van de
JGZ. Vervolgens krijgt u een uitnodiging
van de JGZ en wordt samen met u
besproken wat het probleem is, wat de
(mogelijke) oorzaak is en wat uw kind
(en eventueel u zelf) nodig heeft aan
hulp.
Meer informatie kunt u vragen bij de
JGZ. Van maandag tot en met vrijdag
zijn zij van 9:00 – 12:00 uur bereikbaar
op telefoonnummer 088 7156537.

4.7
Samenwerkingsverband
Zeeluwe
Zeeluwe is een
samenwerkingsverband waarbinnen
de aangesloten partijen afspraken
maken om de onderwijszorg en
jeugdzorg voor kinderen en jeugdigen
van 4 t/m 20 jaar zo goed mogelijk op
elkaar af te stemmen. De afspraken
hebben tot doel de kinderen en
jeugdigen een ononderbroken
ontwikkelingsproces te kunnen laten
volgen en voor hen passend onderwijs
mogelijk te maken als dat nodig is.
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Wilt u meer weten dan kunt u op de
website kijken. www.zeeluwe.nl
of op andere wijze contact opnemen.
Samenwerkingsverband Zeeluwe
Gelreweg 22, 3843 AN Harderwijk
0341-740007
Onderinstroom
De commissie Onderinstroom adviseert
de directeur van Zeeluwe over de afgifte
van een toelaatbaarheidsverklaring voor
jonge kinderen die nog geen basisschool
bezoeken.
Het gaat hierbij om kinderen met
meervoudige beperkingen die de
ondersteuningsmogelijkheden
van het basisonderwijs te boven gaan.
De bekostiging van deze leerlingen in het
speciaal(basis)onderwijs gebeurt dan
door Zeeluwe. Is het de wens van de
ouders dat hun kind toch een start maakt
in het basisonderwijs, wordt voor deze
leerlingen een intentieverklaring
geadviseerd; mocht later blijken dat de
ondersteuning niet langer mogelijk is
binnen de basisschool, dan kan deze
worden omgezet in een
toelaatbaarheidsverklaring. Ook dan
bekostigt Zeeluwe de plaats in het
speciaal (basis)onderwijs. De aanvraag
voor een toelaatbaarheidsverklaring via
de commissie Onderinstroom wordt
soms door ouders gedaan, maar ook
Integrale Vroeghulp, (speciale)
peuterspeelzalen of medisch
kinderdagverblijven kunnen
leerlingen aanmelden.
Als ouders hun jonge kind met specifieke
ondersteuningsvragen bij een basisschool
aanmelden, vraagt de zorgplicht dat de
school van aanmelding de aanvraag
indient.

4.8
Zorg voor kinderen met specifieke
behoeften
Binnen ons samenwerkingsverband
wordt uitgegaan van een zorgstructuur,
waarbinnen fasen worden
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onderscheiden. De eerste vijf fasen
vallen onder de basisondersteuning.
Hieronder heel kort een beschrijving van
onze basisondersteuning
Fase 1. De leerkracht in de groep
observeert, signaleert, begeleidt en heeft
contact met de ouders. De leerkracht is
verantwoordelijk voor zijn/haar
leerlingen en gaat er vanuit dat
leerlingen verschillende
onderwijsbehoeften hebben. Hij/zij
probeert het onderwijs af te stemmen op
de verschillende onderwijsbehoeften en
mogelijkheden van de kinderen.
Fase 2. Mocht de leerkracht geen
vooruitgang zien, dan bespreekt de
leerkracht de situatie met collega’s
(benut hun kennis).
In de overlegstructuur kan de leerkracht
de IB-er raadplegen of collegiaal overleg
voeren m.b.t. dit kind. Er worden
begeleidingskeuzes gemaakt. De
leerkracht zorgt voor verslaggeving.
Hij/zij is verantwoordelijk voor het
bijhouden van deze gegevens.
Fase 3. Mocht ook nu de leerkracht
onvoldoende vooruitgang zien, dan
schakelt de leerkracht de intern
begeleider in en bespreken ze samen
met de ouders de situatie. In fase 3
wordt de zorg voor dit kind een gedeelde
verantwoordelijkheid van
groepsleerkracht, IB-er en ouders.
Fase 4. Afhankelijk van de casuïstiek
kan de i.b.-er/directeur op verzoek van
de ouders besluiten externe expertise in
te schakelen:
a. Bij leer- en/of
gedragsproblemen een orthopedagoog;
b. Bij andersoortige problemen de
generalist van het basisteam;
c. Bij multi problemen beiden.
Fase 5. Indien nodig zorgen de intern
begeleider en de generalist basisteam
voor de toeleiding naar het specialistisch
team van de jeugdhulp.
Fase 6. Maatwerk-arrangementen gaan
via ons samenwerkingsverband en/of het
expertteam. Deze behoren niet tot de
basisondersteuning.
Voor dyslexie en hoogbegaafdheid
volgen we ook de fases hierboven
benoemd.
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4.9
De procedure voor plaatsing en
verwijzing van leerlingen met
specifieke behoeften

sociaal-emotioneel (emoties en omgang
met anderen) in een hogere groep goed
kan functioneren. Een jaar versnellen kan
één keer in de periode dat het kind op ’t
Kofschip is.

Er is een vaste procedure rond de zorg
om leerlingen. Wanneer een leerkracht
zich zorgen maakt om een kind, worden
de volgende stappen gezet (altijd in
overleg met en na toestemming van u):
de leerling wordt eerst voor bespreking
aangemeld bij de intern begeleider.
Vervolgens wordt er ondersteuning
binnen de school geboden (bijvoorbeeld
door het aanbieden van extra
ondersteuning of naar aanleiding van
aanwijzingen van collega’s in de groep
verder werken). Is er meer hulp nodig,
dan meldt school het kind aan bij de
SBD. Vaak volgt een onderzoek en/of
observatie van het kind, hetgeen leidt tot
een onderwijs arrangement en het
uitvoeren ervan.
Een kind kan ook aangemeld worden
voor bespreking in het eerder genoemde
zorgteam.

4.11 Langdurig zieke kinderen

4.10
(Hoog) begaafdheid
(Hoog)begaafde kinderen worden op ‘t
Kofschip zoveel mogelijk in de
gelegenheid gesteld moeilijker werk te
maken. Dit gebeurt door methodegebonden verdiepings- en
verrijkingsmaterialen. Ook is er speciaal
voor (hoog)begaafde kinderen
aangeschaft materiaal. Versnellen is ook
een middel: na overleg met de intern
begeleider en de ouders/verzorgers van
het betreffende kind kan besloten worden
tot versnellen: de leerling gaat sneller
door de lesstof dan de klasgenootjes. Dit
kan erin resulteren dat het kind
uiteindelijk een klas overslaat. Dit laatste
gebeurt alleen wanneer we kunnen
verwachten dat het kind niet alleen
cognitief (verstandelijk), maar ook
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Indien de leerling langere tijd niet naar
school kan komen door ziekte, wordt
samen met de ouders/verzorgers
bekeken hoe het onderwijs, rekening
houdend met de ziekte, kan worden
voortgezet. Hierbij kan gebruik worden
gemaakt van de deskundigheid van
een consulent onderwijsondersteuning
zieke leerlingen.
Voor leerlingen opgenomen in een
academisch ziekenhuis zijn dat de
consulenten van de educatieve
voorziening. Voor alle andere leerlingen
betreft het de consulenten van De
IJsselgroep.
Daarnaast vindt ’t Kofschip het minstens
zo belangrijk dat de leerling in deze
situatie contact blijft houden met de
klasgenoten en de leerkracht. De leerling
moet weten en ervaren dat hij/zij ook
dan meetelt en erbij hoort.
Het continueren van het onderwijs,
aangepast aan de problematiek, is o.a.
belangrijk om leerachterstanden zoveel
mogelijk te voorkomen en sociale
contacten zo goed mogelijk in stand te
houden.
Wanneer u meer wilt weten over
onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt
u informatie vragen aan de leerkracht
van uw zoon/dochter. Ook kunt u
informatie vinden op de website van de
onderwijsbegeleidingsdienst in uw regio
en op de website van Ziezon,
www.ziezon.nl , het landelijke netwerk
Ziek Zijn en Onderwijs.
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4.12
De grenzen van onze zorg

4.13
Verantwoording

De school gaat zorgvuldig om met de
toelating van leerlingen. Dat begint al
bij de aanmelding. Waar onze grenzen
liggen staat beschreven in het school
ondersteuningsprofiel, zie pdf op de
website. Soms kan het gebeuren dat
gaandeweg blijkt dat ’t Kofschip een
kind niet die begeleiding kan geven die
het nodig heeft. Voor ons zijn de
volgende drie criteria daarbij
belangrijk:
1. het kind zelf: kan het kind zich
voldoende ontwikkelen en is er
voor het kind voldoende
welbevinden?
2. De andere leerlingen: kunnen
zij zich voldoende ontwikkelen
en is er voor hen voldoende
welbevinden?
3. De leerkracht: kan de
leerkracht het kind die zorg en
aandacht geven die het nodig
heeft, zonder dat dit een
onevenredig grote belasting van
deze leerkracht vraagt?
Voor de wijze waarop in dat geval een
kind verwezen wordt naar een andere
school, of er tot verwijdering van een
leerling moet worden overgegaan, is
door ons bevoegd gezag het
“reglement toelating, schorsing en
verwijdering” opgesteld. Een
exemplaar van dit reglement ligt bij de
directie ter inzage.

De verantwoording over de kwaliteit
van ons onderwijs vindt plaats door de
volgende acties.
Inzet ouder-, leerling- en
leerkrachtvragenlijst.
De ouders gaven ons een 7,8. De
leerlingen een 8,3. De leerkrachten zelf
zijn kritischer een 7,3. Werkpunten
voor komend jaar zijn:
• De doorgaande lijn
• Leerlingen mogen meedenken
en meepraten over allerlei
schoolzaken
• Doelen stellen met de leerling
• Aandacht voor pesten via
sociale media
• Ouders meer bevragen op het
feit of hun kind(eren) het fijn
heeft op school.
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Afgelopen jaar hebben wij als team een
scholing muziekonderwijs in
doorgaande lijn gedaan, dit heeft tot
gevolg dat er meer muziek gemaakt
wordt.
Het team heeft zich ook geschoold in
het analyseren van toetsen op leerling, groeps- en schoolniveau. Omdat wij
hier nog dieper op in willen gaan
hebben we gekozen voor een
teamscholing individuele leerlijnen via
Parnassys, ons administartiesysteem.
In ieder geval één, maar wellicht twee
van onze bovenbouw leerkrachten
scholen zich dit jaar extra in het
begeleiden van hoogbegaafde
leerlingen.

o n t d e k k in g s r e i s

| 31

5

De Resultaten

N

aast de officiële toetsmomenten waarop ‘t Kofschip de voortgang
van haar leerlingen nauwkeurig monitort, zijn er momenten
waarop kinderen elkaar laten zien wat ze kennen en kunnen. Dat
gebeurt tijdens de talentenjacht/playbackshow, de musical van groep 8,
de kerstvoorstelling, presentaties en tentoonstellingen bij thema’s,
muurkranten, tekeningen, verhalen, werkstukken (schriftelijk en
ruimtelijk) en spreekbeurten. Leerlingen van ’t Kofschip stromen uit naar
de best passende vorm van voortgezet onderwijs.
5.1
De inspectie
De Inspectie van het Onderwijs houdt
toezicht op de kwaliteit van het
onderwijs. De wijze waarop dit
gebeurt, is geregeld in de Wet op het
Onderwijstoezicht. Steeds meer wordt
van de school gevraagd zelf de
kwaliteit te bewaken en, waar nodig, te
verbeteren. De inspectie probeert de
school daarbij te helpen. In het rapport
dat de inspectie over het laatste
bezoek heeft uitgebracht valt te lezen
dat de kwaliteit van het onderwijs op ’t
Kofschip voldoende is. De school heeft
een adequaat leerstofaanbod en het
veiligheidsbeleid en het didactisch
handelen zijn op orde. De
eindopbrengsten zijn voldoende. De
school kan de resultaten van de
leerlingen verbeteren door de
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afstemming van de instructie nog aan
te scherpen en de leerlingenzorg te
optimaliseren. De inspectie handhaaft
het reeds toegekende
basisarrangement.
In het voorjaar van 2019 heeft de
inspectie 6 scholen van Ante bezocht.
Onze school gaf de inspectie geen
reden om bezocht te worden. Op
bestuursniveau kwam het volgende
naar voren: Er is sprake van een grote
ontwikkeling binnen de Stichting. Er is
groot vertrouwen dat deze ontwikkeling
zich gaat doorzetten en de organisatie
krijgt dan ook een voldoende.
De aanbevelingen van de inspectie
worden door het bestuur in het
strategisch beleidsplan en door de
school in het schoolplan verwerkt.
Jaarlijks ontplooien we activiteiten die
tot verbetering leiden.
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Het hele inspectierapport kunt u
binnenkort lezen en downloaden op de
website van de onderwijsinspectie:
www.onderwijsinspectie.nl.

5.2.2 Het leerlingvolgsysteem

Adresgegevens:
Inspectie van het onderwijs
Park Voorn 4
3544AC Utrecht
Receptie: 088-6696000
Postadres: Postbus 2730
3500 GS Utrecht

5.2
Het volgen van de
ontwikkelingen van de kinderen
5.2.1 Beoordelen van dagelijks
werk van de leerlingen
De vorderingen van de leerlingen
worden nauwgezet bijgehouden. In de
kleutergroepen vooral door middel van
(dagelijkse) observaties.
Vanaf groep 3 wordt, naast observaties
van het gedrag van leerlingen, het
schriftelijk werk beoordeeld. De
correctie van het dagelijks werk wordt
voornamelijk gedaan door de
leerkracht, hoewel ook een beroep
wordt gedaan op de zelfstandigheid
van de kinderen, door ze zelf hun werk
te laten nakijken.

Toetsen en observaties geven ons een
beeld van het niveau van ieder kind.
Alle gegevens worden door de
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Deze gegevens zijn de basis voor het
rapport.
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In de kleutergroepen worden de
kinderen dagelijks geobserveerd. De
leerkrachten houden (door middel van
invulformulieren) van elk kind de
ontwikkeling op allerlei gebieden bij.
Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van
het instrument “Kijk” om de kleuters te
volgen op grove en fijne motoriek,
spel, werkhouding en zelfredzaamheid.
Deze gegevens gaan in de digitale
klassenmap en gaan met het kind mee
naar de volgende groep. Ook
bijzonderheden van het kind met
betrekking tot gezondheid, gedrag,
sociaal-emotionele ontwikkeling en
thuissituatie worden doorgegeven aan
de leerkracht van groep 3.
Vanaf groep 3 worden regelmatig
toetsen afgenomen op het gebied van
spelling, technisch lezen,
woordenschat, begrijpend lezen,
rekenen en wiskunde. Daarbij worden
zowel toetsen gebruikt die uit onze
eigen methoden komen, als wel
methode-onafhankelijke toetsen van
het CITO.

De resultaten van toetsen worden
bijgehouden in een digitale
klassenmap. De uitslagen van de
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methode-gebonden toetsen worden
besproken in de teamvergadering.
Bij de instrumentele vaardigheden:
rekenen, taal, spelling, en technisch en
begrijpend lezen, hanteren we
methode-gebonden en Cito-toetsen.
In groep 7 wordt de Cito-entreetoets
afgenomen. De uitslag van deze toets
geeft de school een beeld hoe het staat
met de kwaliteit van het gegeven
onderwijs en geeft tevens een beeld
van het prestatieniveau van elke
leerling. Zo kan per kind worden
bepaald waar nog aan gewerkt moet
worden.
Dit jaar wordt het team geschoold in
het analyseren van toetsen en het
uitwerken van een plan van aanpak.
In groep 8 wordt de Centrale Eindtoets
PO afgenomen. Wij gebruiken de IEP
toets. Deze toets is verplicht. De
Eindtoets wordt afgenomen tussen 15
en 17 april. Het leerling rapport komt
een maand later binnen. Voor 1 maart
krijgt iedere groep 8 leerling een
schooladvies. De school kijkt naar
leerprestaties, aanleg en ontwikkeling
tijdens de hele basisschoolperiode. De
Eindtoets geeft een objectief tweede
gegeven. Het schooladvies blijft echter
leidend bij plaatsing in het voortgezet
onderwijs. Wordt de Eindtoets beter
gemaakt dan verwacht, moet de school
het schooladvies heroverwegen.
In alle groepen wordt individueel,
jaarlijks een vragenlijst afgenomen
voor werkhouding en gedrag.
Alle gegevens worden bewaard in de
persoonlijke dossiers van elk kind, in
de computer en in de zorgmap. Ook
handelingsplannen, verslagen van
gesprekken met ouders en andere
instanties worden bewaard in de
dossiers van de kinderen. Deze
dossiers worden achter slot en grendel
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bewaard. Op verzoek kunt u het
dossier van uw kind op school, na
afspraak met de directie of de intern
begeleider, inzien. Wanneer een kind
de school verlaat, wordt het dossier
nog vijf jaar bewaard en vervolgens
vernietigd.
Drie keer per schooljaar vindt er een
interne leerlingbespreking plaats.
Hierin kunnen kinderen worden
ingebracht ter bespreking. Dit kan
resulteren in een begeleiding binnen
en/of buiten de groep, door de eigen
leerkracht of de aan de school
verbonden coachende leerkracht. Ook
kan, in overleg met de ouders/
verzorgers, besloten worden het kind
aan te melden voor onderzoek door de
SchoolBegeleidingsDienst
(IJsselgroep). Dit laatste gebeurt alleen
na schriftelijke toestemming van de
ouders/verzorgers van het kind.
Dit leerlingvolgsysteem is het
uitgangspunt voor het bepalen of een
kind extra hulp nodig heeft op
bepaalde gebieden.

5.3 Verslag naar de ouders
Drie keer per jaar krijgen de leerlingen
van de groepen 3 t/m 8 hun
rapportmap mee naar huis. In de
rapportmap staat informatie over hoe
het met uw kind op school gaat. Dit
rapport is geen cijferrapport dat u
vertelt of het kind voldoendes of
onvoldoendes heeft gehaald. Het is
meer een beschrijving van hoe het kind
het op school doet. Het rapport geeft
een zo breed mogelijk beeld van het
kind. Het eerste rapport, dat eind
november mee naar huis gaat, geeft
een algemeen beeld van uw kind. Het
tweede en derde rapport (eind februari
en eind juni) gaan dieper in op de
prestaties van het kind. In het tweede
en derde wordt u ook geïnformeerd
over de vorderingen van uw kind. Dit
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doen we o.a. door de resultaten van de
verschillende Cito-toetsen in het
rapport op te nemen.
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen
geen rapport mee naar huis.

onvoldoende rijp is om de stap naar groep
3 te maken, krijgt het kind een verlengde
kleuterperiode, waarin extra aandacht
wordt besteed aan verdere ontwikkeling op
onderdelen. Uiteraard gebeurt dit in
overleg met de ouders/verzorgers van het
betreffende kind. Uiteindelijk wordt de
keuze wel door de school gemaakt. Dit
geldt ook voor de overgang naar hogere
groepen: de school bepaalt of een kind wel
of niet door kan naar de volgende groep.

Drie keer per jaar stelt de school u en
uw kind in de gelegenheid om via het
kwartiergesprek geïnformeerd te
worden over hoe het met uw kind op
school gaat. De vorderingen,
gedragingen en het werk worden dan
besproken. Het is van groot belang dat
beide ouders/verzorgers bij het
kwartiergesprek aanwezig zijn.
Wanneer dit niet mogelijk is, dienen zij
elkaar op de hoogte te stellen van wat
er besproken is. ’t Kofschip houdt geen
afzonderlijke gesprekken.
Het eerste kwartiergesprek vindt plaats
na de herfstvakantie. Het tweede
kwartiergesprek rond de
voorjaarsvakantie. Het derde
kwartiergesprek is aan het eind van het
schooljaar. Vanaf groep 3 zijn de
gesprekken samen met het kind.

5.5
Presenteren

Naast deze geplande gesprekken is het
uiteraard altijd mogelijk om overleg
over uw kind met de leerkracht te
hebben. Maakt u daarvoor een
afspraak met de leerkracht na
schooltijd.

5.4
Overgaan
De meeste kinderen doorlopen de
kleuterperiode in ongeveer twee
schooljaren. De overgang van groep 2
naar groep 3 vindt in principe altijd na de
zomervakantie plaats. Belangrijk bij de
bepaling of een kind naar groep 3 kan, is
de vraag of voldoende rijping heeft
plaatsgevonden in de kleuterperiode. Dit
stellen we vast met behulp van ons
leerlingvolgsysteem.
Wanneer de school op basis van deze
informatie van mening is dat een leerling
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Presenteren moet je leren. Dat leren
we hier op school door soms al in
groep drie een presentatie te geven
over wat we geleerd hebben. Dit gaat
op een natuurlijke en
vanzelfsprekende manier. Vanaf groep
1organiseren leerlingen en
leerkrachten regelmatig
voorstellingen. Ook een manier van
presenteren. De kinderen zijn dan
creatief en expressief bezig. Een
tweede doel is door kinderen iets voor
kinderen te doen. Daarmee ontstaat
een gevoel van saamhorigheid, leren
de kinderen elkaar beter en van een
andere kant kennen en wennen de
kinderen eraan, “voor publiek” op te
treden. We verbinden dit aan thema’s
uit de groepen als kinderboekenweek,
Kerst, enz. De ouders zijn van harte
welkom om te komen kijken.
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voortgezet onderwijs in (de omgeving
van) Zeewolde. V.O.-scholen komen
zelf naar de basisscholen om zich voor
te stellen, de basisschool geeft
informatie over het te volgen traject en
er zijn open dagen op de V.O. –
scholen.

5.6
Overgang naar het voortgezet
onderwijs
In groep 8 adviseert de school u met
betrekking tot de keuze voor
voortgezet onderwijs. Het niveauadvies
van de school wordt bepaald door een
aantal onderzoeken en door het beeld
van de school over de leerling wat
betreft leerprestaties en sociaalemotionele ontwikkeling en
werkhouding.

Over onze schoolverlaters vindt nog
regelmatig overleg plaats met het
voortgezet onderwijs. Inspectie
verplicht ons de ontwikkeling van de
kinderen nog drie jaar te volgen. We
stemmen af over advies en plaatsing
goed verloopt. Gelukkig krijgen wij
altijd complimenten.

Het advies wordt met de ouders
besproken tijdens een gesprek op
school. Ouders bepalen uiteindelijk (op
advies van de leerkracht) welke de
school van hun keuze gaat worden.
De basisschool verzorgt de aanmelding
van de leerling. De ouders krijgen
persoonlijk bericht of hun kind is
geplaatst.
In de loop van het laatste schooljaar
worden de ouders/verzorgers en de
kinderen van groep 8 geïnformeerd
over de verschillende vormen van
School
jaar

LWOO

’18-19
lln
’17-15
lln
’16- 30
lln
’15- 24
lln

5.7
Uitstroomgegevens
Kinderen moeten zoveel mogelijk leren en
uitstromen naar de best passende vorm
van vervolgonderwijs. In de volgende tabel
staat een overzicht van de uitstroom in de
afgelopen vier schooljaren. Tevens leest u
de gemiddelde CITO/IEP-eindscore per
schooljaar.

VMBO
GL/TL
32%

HAVO

VWO

0%

VMBOBL
t/m KL
26%

32%

10%

IEP/C
ITOscore
75,5

0%

25%

19%

31%

25%

80,1

6%

18%

24%

27%

15%

533,1

0%

20%

25%

30%

25%

531,0

S a m e n

o p

o n t d e k k in g s r e i s

| 36

6

De Schoolinrichting

‘t

Kofschip oogt uitdagend, prikkelt, is duurzaam, schoon en wil een
thuis zijn. Kenmerkend zijn de diverse ontdekplekken in en buiten
de school, de werkhoeken waarin kinderen zelfstandig kunnen
experimenteren, het documentatiecentrum en moderne ICT-apparatuur.

6.1
Huisvesting van de school
In januari 1997 is het huidige
schoolgebouw in gebruik genomen. Het
gebouw bestaat uit 11 lokalen,
gegroepeerd rond de centrale middenruimte. Verder is er voor de kleuters
een speelzaal.

De klaslokalen zijn ruim, maar liefst
bijna 59 m2. Elk klaslokaal komt uit op
de middenruimte, waar de kinderen
elkaar kunnen ontmoeten.
Vanuit elk klaslokaal kunnen de
kinderen via de schuifpui naar buiten,
naar een klein terras. Dat terras geeft
weer toegang tot de schooltuintjes.
Elke klas heeft een eigen tuin.
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10: speelzaal met vouwwand
11: gemeenschappelijke ruimte
12: technische ruimte

Naast ontmoetingsruimte is de
middenruimte ook de plek waar
kinderen in groepjes kunnen knutselen,
lezen, leren en ook spelen.
Voor de kleuters is er een prachtig
speellokaal. Dit speellokaal heeft een
vouwwand die open kan bij vieringen
zodat de middenruimte in oppervlakte
ongeveer verdubbeld wordt.
Op de eerste verdieping bevinden zich
drie spreekkamers, een magazijn en
een extra grote ruimte die voor
tussenschoolse opvang gebruikt wordt.
Ook een van de lokalen op de begane
grond is speciaal gerealiseerd voor
opvang.
De school is omgeven door een plein
met klim- en klautertoestellen en veel
groen. Al met al een school, waar
kinderen kind kunnen zijn en waar
optimale mogelijkheden geboden
worden voor hun ontwikkeling.

Plattegrond begane grond
1: entree
2: administratie
3: personeelsruimte
4: rekenmateriaal
O: keuken
6: groepslokaal
7: directieruimte
8: toiletgroep
9: magazijn
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Plattegrond eerste verdieping
• AMV lokaal
• Kantoor/magazijn

•

Intern Begeleider

5
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6.2
Schoolgrootte
Wij zijn een school met een kleine
omvang in een + 25 jaar oude wijk.
Wij kennen als openbare school geen
wachtlijsten. Nieuwe leerlingen zijn het
hele jaar van harte welkom. Op dit
moment telt onze school zo’n 100
leerlingen.

6.3
Computers in de school
Leerlingen en leerkrachten werken
uiteraard ook met computers.
Recentelijk zijn alle computers
vervangen. Als aanvulling werken wij
ook met chromebooks, zo’n 40 stuks.
Deze worden ingezet ter
ondersteuning van het onderwijs. Alle
groepen kunnen hier gebruik van
maken.
Alle nieuwe methoden werken met
digitale programma’s. Verwerking en
presentatie zal daarom veel met
behulp van computer, touchscreenbord en/of chromebook plaatsvinden.
Omdat deze ontwikkeling heel snel
gaat is het niet mogelijk hier een
opsomming te geven van de
programma’s. Op de informatieavond
in september wordt hier meer over
verteld.

gefilterde aansluiting, die garandeert
dat ongewenste websites niet
toegankelijk zijn. De computers
werken ook allemaal in het
schoolnetwerk.
Kinderen zoeken ook informatie op
met behulp van de computer of
chromebook.
In alle klassen werken we met
touchscreens. De interactieve
instructie die hiermee mogelijk is,
maakt het onderwijs nog
betekenisvoller.
Een hele verrijking voor ons
onderwijs. De leerlingen groeien op in
een digitale wereld en daar sluiten wij
op aan.

Alle klaslokalen beschikken over een
internetaansluiting. Dit is een
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7

De Partners

O

m als school de wereld in te gaan en de wereld binnen de school
te halen, heeft ’t Kofschip partners nodig. De school werkt
samen met partners van dichtbij (ouders, brandweer, Comité 4
en 5 mei, politie, Sportservice Flevoland, Staatsbosbeheer, Stichting
FlevoMeer bibliotheek, VMOZ Zeewolde, Zeewolde Jeugdraad,
Zorgboerderij MMM, diverse sportverenigingen, diverse winkeliers) en
verder weg (Anne Frank Huis, De spelerij/De uitvinderij Dieren, Het
Flevo-Landschap Natuurpark Lelystad, GGD Marietje Kessels Project,
Kunstencentrum “De Kunstlinie” Almere, Nieuw Land Erfgoedcentrum
Lelystad, Scouting Nunspeet Guithégro, Wadloopcentrum Fryslân) enz.

7.1
U in de school
We stellen prijs op een grote interesse en
betrokkenheid van ouders/verzorgers in
de school. Ons onderwijs is tegenwoordig
niet meer mogelijk zonder veel
praktische hulp van hen op velerlei
terrein. Te denken valt aan:
- helpen bij lessen handvaardigheid;
- begeleiding van excursies,
schoolreisjes en -kampen;
- helpen in de kleutergroepen;
- hulp in de schooltuinen.
De wijze waarop de ouders om hulp
gevraagd wordt, varieert per groep.
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Veelal worden ouders/verzorgers
gevraagd op de jaarlijkse
informatieavond aan het begin van het
schooljaar om zich voor hulp op te geven.
We verwachten van iedereen die
meehelpt, dat die informatie over
kinderen niet aan anderen doorgeeft.
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Basketbaltoernooi
NL-doet dag
Eens per jaar worden alle hulpouders
tijdens de ouderbedankochtend in het
zonnetje gezet.

7.2
De dynamische samenleving

Ook zijn er andere bijzondere
activiteiten, zoals ons intercultureel
project en onze jaarlijkse talentenjacht
op de laatste schooldag.
Daarnaast worden er voor alle groepen
regelmatig excursies georganiseerd.
Te denken valt aan:

• boswandeling onder leiding van
boswachter of medewerkers van IVN

Vanuit de schoolsituatie stimuleren wij
de eigenheid van elk kind, zodat het op
een creatieve, sociale, kritische en
mondige wijze kan deelnemen aan de
tegenwoordige snelle maatschappij.
Dit houdt voor onze school een
regelmatige reflectie op de
maatschappelijke ontwikkelingen in en
een afstemming op de realiteit. Dit kan
betekenen dat werkwijzen en/ of
methoden aangepast/ aangeschaft
moeten worden.

• Lessen in het Leer en Ontdek
Centrum Techniek(LOCT)

• bezoek aan de
rioolwaterzuiveringsinstallatie

• bezoek aan de tandarts, een
bakkerij of een bedrijf in Zeewolde

• boerderij bezoek
• bezoek aan HVC Alkmaar
• bezoek aan de bibliotheek

7.3
Buitenschoolse partners
De geplande buitenschoolse activiteiten
staan zo mogelijk ingeroosterd op onze
jaarkalender.
We doen onder andere mee aan:

•
•
•
•
•
•

volleybaltoernooi (groep 8)
voetbaltoernooi (groep 6)
korfbaltoernooi (groep 5)
sportdag (groep 5 t/m 8)
hockeyclinic (groep 4)
softbalclinic (groep 7)
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8

Namen En Adressen

Ante

De Drieslag 30, 8251 JZ, Dronten

Teamleden
Directeur
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
IB-er/Leerkracht
Vakleerkracht gym
Adm. medewerker

Wilma Bliekendaal
Ganzenweg 6
Mirella van de Ruitenbeek Luzernehof 96, Biddinghuizen
Hennie Noppert
Bijsselseweg 11-106, Biddinghuizen
Veronique Draaijer
Tubadreef 34, Harderwijk
Ingrid van Mierlo
Struweel 27
Laura Manten
Mangaan 17
Marjo Karssen
Zeeweg 9-50, Ermelo
Christine Rhijnsburger
Windbaan 127
Marijke van de Beek
Kwarts 27
Jolanda ter Heerdt
Voorland 5

Ouderraad
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Sandy van de Brink
Marjan Gerards
Diana Boegschoten
Pam Nederhof
Monique Noordegraaf
Sabine Pals

Medezeggenschapsraad
Voorzitter/ouder
Deborah van Dam-Vredenbregt
Secr./teamgeleding Hennie Noppert
Lid teamgeleding
Veronique Draaijer
Lid oudergeleding
Marjon Kooistra
GMR oudergeleding Deborah van Dam-Vredenbregt
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Gironummers
School (Steunstichting ’t Kofschip)
Ouderraad
OR OBS ‘t Kofschip Kamp
OR schoolreis OBS ’t Kofschip
TSO

S a m e n

o p

NL65
NL91
NL39
NL39
NL

INGB
INGB
INGB
INGB

0003488813
0006236743
0007554939
0007554939

o n t d e k k in g s r e i s

| 43

9

Vaststelling

De medezeggenschapsraad van o.b.s. ’t Kofschip. Corridor 76, 3893 BE te Zeewolde
heeft de inhoud van de schoolgids voor schooljaar 2017-2018 gelezen en stemt in met
deze schoolgids.

Naam:

Hennie Noppert

Deborah van Dam-Vredenbregt

Functie:

lid teamgeleding

lid oudergeleding

Handtekening:

__________________

_______________________

Datum:

__________________

_______________________

Vaststelling door het bevoegd gezag:
Naam:

Hr. G.Morren

Functie:

Directeur-Bestuurder

Handtekening:

___________________

Datum:

___________________
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2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47

-

Namenlijst
Alfabet
Ziekte en doktersbezoek
Schoolarts
Logopedie
Schoolbegeleidingsdienst
(De IJsselgroep)
Bijdrage in het
schoolvervoer
Schoolreis en schoolkamp
Fotograaf
Knutselmateriaal
Planten en potten
Roken
Hoofdluis
Schoolplan
Speelgoed mee naar
school
Op de fiets naar school
Verkeer
Verzekeringen
Gymkleding
Schooltelevisie
Jeugdbladen
Ochtendpauze
Schoolshirt
Verjaardagen
Mobiele telefoons
Vakantierooster
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3.2

Lezen, schrijven, taal en
rekenen

3.3

Wereldoriënterende
vakken
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3.4
3.5
3.6

Bewegingsonderwijs
Kunstzinnige vakken
Engelse taal

H4

Leerkracht en Zorg

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Organisatie van het team
Vervanging
Scholing van leerkrachten
Stagiaires
Passend Onderwijs
Zorgteam
Samenwerkingsverband
Zeeluwe

H5

De Resultaten

5.1
5.2

5.2.2

De inspectie
Het volgen van de
ontwikkelingen van de
kinderen
Beoordelen van het dagelijks
werk van de leerlingen
Het leerlingvolgsysteem

H6

De Schoolinrichting

6.1
6.2
6.3

Huisvesting van de school
Schoolgrootte
Computers in de school

H7

De Partners

7.1
7.2
7.3

U in de school
De dynamische samenleving
Buitenschoolse partners

H8
H9

5.2.1

3.7
3.8
3.9

4.8
4.9

4.10
4.11
4.12
4.13

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Humanistische vorming/
Godsdienstonderwijs
Intercultureel onderwijs
Feesten en voorstellingen
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Zorg voor kinderen met
specifieke behoeften
De procedure voor plaatsing
en verwijzing van leerlingen
met specifieke behoeften
(Hoog)begaafdheid
Langdurig zieke kinderen
De grenzen van onze zorg
Verantwoording
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Verslag naar de ouders
Overgaan
Voorstellingen
Overgang naar het
voortgezet onderwijs
Uitstroomgegevens

-
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Namen en Adressen
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Vaststelling
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