Hierbij ontvangt u onze schoolgids voor het schooljaar 2021‐2022. In deze schoolgids vindt u praktische
informatie over De Grote Reis voor het komende schooljaar. Wij willen u hiermee wegwijs maken binnen
onze school. Als u na het lezen van deze gids nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u uiteraard altijd
bij ons terecht.
Directie De Grote Reis
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ALGEMENE INFORMATIE VAN DE SCHOOL
CONTACTINFORMATIE
De Grote Reis
Binnengracht 2
3162 WD Rhoon
Brinnummer 31MF
Telefoon: 010 ‐ 2033690
E‐mail: info@bsdegrotereis.nl
Website: www.bsdegrotereis.nl

PERSONELE BEZETTING
Directie:
Interne begeleiding:

Stefan van der Worm, Ilse kaak
Miriam Boermans, Lisette Parlevliet

1/2 hemelsblauw
1/2 framboosroze
3 appelgroen
4 onwijsoranje
5 magischmagenta
6 vrolijkviolet
6 pimpelpaars
7 wolkenwit
8 chocobruin
8 turbotitanium

Sandra Kool, Sietske Mantel
Nienke Grove, Ingrid Bremmer
Yvonne Vlaspolder, Carmen van Egmond
Ester Stok, Diana van Leeuwen
Stephanie Bieshaar
Anne Smit, Nienke Grove
Paulien Eikelhof
Debby van der Borght, Diana Opmeer
Bibianne Findhammer, Ester Stok
Armand Oomens

Administratief medewerker:
Didactisch coach:
Taal coördinator
Vakdocent gym:
Onderwijs‐assistenten:
RT:

Marijke Gijbels
Christa Verhoeff
Stephanie Bieshaar
Martin van Haren
Pinar Yalcin, Riejan de Man, Thimo van As en Nayré Dovale
Elly Hofsté, Nienke Grove en Debby van der Borght

Naast de directie, intern begeleider, vakdocent gym en een administratief medewerker bestaat het team
van De Grote Reis uit enthousiaste en gemotiveerde personeelsleden.
Er zijn zowel fulltimers als parttimers aan de school verbonden. Wij streven naar maximaal twee
leerkrachten per groep, die structureel met elkaar overleggen om optimaal voorbereid aan hun taak te
beginnen.

HISTORIE EN SITUERING
In augustus 2000 is De Grote Reis gestart als Daltonschool in opleiding aan de Portlandse Baan. Na vijf jaar
hard werken heeft de school als eerste school in Albrandswaard haar Daltonpredikaat behaald. In 2005 zijn
we verhuisd naar ons huidige pand, waar we met plezier leren en werken.
De school is gevestigd in de VINEX‐locatie Portland te Rhoon. Een wijk met een totaal van 2600 woningen.
Voor het overgrote deel wonen de leerlingen, die bij ons op school zitten, in deze wijk. Wij hebben ons
gevestigd in de Campus Portland. Er zijn twee speelpleinen en de gymzaal ligt direct naast de school.
In september 2021 verwachten we te starten met 272 leerlingen verdeeld over 10 groepen.

HET SCHOOLBESTUUR
De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) is een vereniging die al ruim 145 jaar scholen
voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur
van de vereniging vallen 67 scholen voor primair onderwijs, waartoe bijna 18.000 kinderen en 1.800
personeelsleden behoren. Een groot bestuur dus; één van de grootste van Nederland, dat de zorg en
verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen bij de scholen buitengewoon serieus neemt. De diversiteit is
groot, maar toch is er op de scholen sprake van een gemeenschappelijke missie:
De RVKO biedt ouders/verzorgers en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs, gebaseerd op
een zich steeds vernieuwende evangelische traditie en op persoonlijke betrokkenheid van eenieder.
U kunt de gehele missie van ons bestuur nalezen op:
www.rvko.nl/Over‐ons/Over‐de‐RVKO/Identiteit‐visie‐missie
SCHOOLTIJDEN
Op De Grote Reis hanteren wij sinds 2021 een continurooster, namelijk het vijf‐gelijke‐dagen‐model. Dit
betekent dat we alle dagen dezelfde lestijden hebben, namelijk van 8.20 uur tot 14.00 uur.
Leerlingen van De Grote Reis lunchen gezamenlijk met hun eigen juf of meester in de klas en spelen daarna
onder toezicht van een teamlid buiten.
De deur gaat 8.10 uur open. Om de dag zo rustig mogelijk te starten willen we de ouders van groep 4 t/m 8
vragen kinderen tot aan school te brengen en alleen indien nodig mee de school in te lopen. De leerlingen
van groep 3 mogen tot aan de herfstvakantie door ouders naar binnen worden gebracht. Om 8.20 uur
sluiten de deuren en starten de lessen.
De leerlingen uit groep 1 en 2 worden aan het eind van de schooldag door de leerkrachten naar buiten
gebracht. De leerlingen van groep 3 worden tot de herfstvakantie door de leerkracht naar buiten gebracht.
De overige leerlingen mogen zelfstandig naar buiten.
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JAARPLANNING 2021‐2022

Activiteiten

Bijzonderheden

30‐08‐2021

Studiedag

Alle leerlingen vrij

31‐08‐2021

Eerste schooldag

Vertraagde week

13‐09‐2021 t/m 25‐09‐2021

Kind‐focusgesprekken

06‐10‐2021 t/m 15‐10‐2021

Kinderboekenweek

15‐10‐2021

Kijkje in de klas

16‐10‐2021 t/m 24‐10‐2021

Herfstvakantie

28‐10‐2021

Info avond groep 8

18‐11‐2021

Kijkje in de klas

Vanaf 13:30 uur

03‐12‐2021

Sinterklaasfeest

12 uur uit

23‐12‐2021

Kerstviering

24‐12‐2021 t/m 09‐01‐2022

Kerstvakantie

12‐01‐2022

Kijkje in de klas

26‐01‐2022

Open dag voor nieuwe
leerlingen

09‐02‐2022

Studiedag

24‐02‐2022

Rapport mee naar huis

24‐02‐2022

Carnaval

25‐02‐2022

Studiedag

26‐02‐2022 t/m 06‐03‐2022

Voorjaarsvakantie

07‐03‐2022 t/m 18‐03‐

Kind‐focusgesprekken

Tot 08:45 uur

Vanaf 13:30 uur

Alle leerlingen vrij

Alle leerlingen vrij
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Vertraagde week

2022
10‐03‐2022

Schoolfotograaf

22‐03‐2022

Kijkje in de klas

Nog niet bekend

Cito eind groep 8

14‐04‐2022

Paasviering

15‐04‐2022 t/m 18‐04‐2022

Paasweekend

22‐04‐2022

Sportdag

23‐04‐2022 t/m 08‐05‐2022

Meivakantie

09‐05‐2022

Studiedag

26‐05‐2022 t/m 27‐05‐2022

Hemelvaartsdag

02‐06‐2022

Schoolreis gr. 1 t/m 7

03‐06‐2022

Studiedag

06‐06‐2022

Pinksterweekend

07‐06‐2022

Kijkje in de klas

Tot 08:45 uur

12 uur uit

Alle leerlingen vrij

Alle leerlingen vrij

Tot 08:45
Vertraagde week

13‐06‐2022 t/m 24‐06

Kind‐focusgesprekken

‐2022
15‐06‐2022 t/m 17‐06‐2022

Kamp groep 8

23‐06‐2022

Wenmiddag

30‐06‐2022

Eindejaarsfeest

01‐07‐2022

Rapport mee naar huis
6

07‐07‐2022

Afscheid/Musical gr. 8

Laatste schooldag gr. 8

08‐07‐2022

Laatste schooldag gr
1/7

Tot 12:00 uur

09‐07‐2022 t/m 21‐08‐2022

Zomervakantie

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT
MISSIE
Acht jaar lang werken wij met onze leerlingen aan het behalen van de door de overheid vastgestelde
kerndoelen voor het basisonderwijs. Wij streven er, samen met ouders, naar dat leerlingen de
basisvaardigheden als lezen en rekenen tot het voor hen hoogst haalbare niveau ontwikkelen. In de praktijk
betekent dit dat we ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de voortgang in ontwikkeling van onze
leerlingen. Ons Daltononderwijs helpt ons daarbij door te werken met doelen, te reflecteren op gemaakt
werk en een goede afstemming met de leerkracht.
Een leerling moet zich veilig en vertrouwd voelen in de schoolomgeving. Pas als je met plezier naar school
gaat en vertrouwen hebt in de school, kom je tot leren. Wij hechten er waarde aan dat leerkrachten,
leerlingen en ouders respect en begrip voor elkaar tonen. Uitgangspunt moet zijn dat wij het unieke van elk
mens accepteren en werken op basis van gelijkwaardigheid. Dit dient zich o.a. te uiten in eerlijkheid en
openheid naar elkaar. Daarbij is de samenwerking tussen leerling, leerkracht en ouder essentieel. We
streven naar een positieve sfeer, waarin we uitgaan van het goede en positieve in elk mens. Dit proberen
we onder meer te bereiken met behulp van duidelijke regels en afspraken voor leerkrachten, ouders en
leerlingen. Vanuit onze normen en waarden passen geweld, ruzie zoeken, schelden en pesten niet op onze
school. Dat wil niet zeggen dat dergelijke dingen niet voorkomen op De Grote Reis. Bij zulke situaties
handelen wij vanuit ons gedragsprotocol.
We kijken kritisch naar ons onderwijs en formuleren jaarlijks verbeterpunten. Door de
onderwijsvernieuwingen goed in de gaten te houden, proberen we telkens zo actueel mogelijk aan te
sluiten bij de behoeften van iedere leerling. Leerkrachten blijven zich voortdurend ontwikkelen om de
geboden kwaliteit te kunnen blijven bieden. Elke leerkracht bij ons op school heeft de tweejarige
Daltonopleiding gevolgd, of volgt verdere nascholing.
De Grote Reis is een Katholieke basisschool. Dit komt tot uiting in de manier waarop we als mens in de
school met elkaar omgaan. Centraal hierin staat het overbrengen van normen en waarden zoals
verdraagzaamheid, solidariteit, zorg voor elkaar en respect voor elkaars cultuur en levensovertuiging. We
geven dit vorm door middel van Bijbelverhalen, die gekoppeld worden aan de actualiteit, kringgesprekken
en het vieren van feesten als Kerstmis en Pasen. Tijdens de lessen wereldoriëntatie komt aan de orde hoe
andersgelovigen hun geloof belijden.
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Puntsgewijs is dit waar we voor staan:
1. Leren leven en leren leren.
2. Een goede sfeer, een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot leren te komen.
3. Kennisoverdracht vinden wij belangrijk. Wij maken hiervoor gebruik van de door ons gekozen methodes
en de deskundigheid van onze leerkrachten, intern begeleiders en externe hulpverleners.
4. Naast de basisvaardigheden als lezen en rekenen zijn er nog andere vaardigheden waarvan wij vinden
dat leerlingen die nodig hebben om te kunnen slagen in de maatschappij: verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid, samenwerken en reflecteren.
5. De leerlingen doorlopen een ononderbroken ontwikkelingsproces dat is afgestemd op de individuele
behoeften en mogelijkheden. Binnen het lesprogramma wordt de leerstof zo aangeboden dat de
leerlingen de taak op hun eigen niveau kunnen verwerken.
6. Alle leerlingen krijgen daarbij de verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid die zij aan kunnen.
7. Ieder kind is uniek.
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VISIE
Een leerling bij ons op school kent zichzelf, durft keuzes te maken en mag zichzelf zijn. De leerling wordt
gezien door de leerkracht en zij gaan het gesprek aan. Door een positief zelfbeeld en een goede
groepssfeer kan de leerling tot leren komen.
Samenwerken met klasgenoten, elkaars talenten kennen en een stuk verantwoordelijkheid voor jezelf,
maar ook de omgeving dragen staat centraal in de klas. De leerkracht kent deze talenten ook en maakt er
actief gebruik van.
De leerkracht wekt de nieuwsgierigheid bij de leerling en geeft vertrouwen door leerlingen te laten
ontdekken, spelen, verschillende intelligenties aan te spreken en door te variëren in werkvormen. Door
deze aanpak leren wij kinderen kennis toe te passen, verbanden te leggen en zich breed te ontwikkelen.
Het kind staat in ons onderwijs centraal en zij moeten weten wat ze willen leren. Wij geven hier ruimte
voor en stimuleren dit door te reflecteren en te evalueren met kinderen. We observeren, coachen en
sturen waar nodig bij.
Dit alles stimuleren we vanaf een jonge leeftijd.

Van betekenisvol thematisch spel tot een leerling die klaar is voor zijn of haar volgende stap, de overstap
naar het Voortgezet Onderwijs.
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ONZE DRIE AMBITIES VOOR 2019‐2023
Onze visie geeft richting aan onze doelstellingen voor de komende jaren. Aan het eind van elk jaar vindt er
een evaluatievergadering plaats waar we met het hele team terugblikken en vooruitkijken. We bekijken
welke successen we hebben behaald, wat we dienen te versterken en wat de veranderende maatschappij
van ons vraagt om op te pakken. Vanuit deze vergadering zijn de volgende punten naar voren gekomen om
in het huidige schooljaar aan te pakken. Voor de schoolplanperiode 2019‐2023 hebben we de volgende
ambities opgesteld:
Ieder kind in beeld
Alle leerlingen bij ons op school voelen zich gehoord en gezien.
De leerkracht weet waar de leerling staat op cognitief en sociaal emotioneel gebied. Leerlingen weten van
zichzelf waar ze staan en kunnen zich, binnen hun eigen mogelijkheden, zoveel mogelijk zelf aansturen.

Brede talentontwikkeling
We versterken de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen zodat zij bij het verlaten van de school zicht
hebben op hun kwaliteiten en mogelijkheden voor succesvol vervolg van hun schoolloopbaan.
Leerlingen zijn optimaal betrokken bij (hun eigen) leerproces;
leerlingen zijn betrokken bij het klimaat van de school.
De school heeft een teambreed gedragen visie op de rol van de leerling in het onderwijs.
Ons lesaanbod is breed en divers. We hebben ons taal‐ en rekenonderwijs
zo efficiënt mogelijk vormgegeven, waardoor er ruimte ontstaat voor
andere vakken. Deze periode werken wij er aan om ons ICT‐, Engels‐,
beweeg‐ en wereldoriëntatie onderwijs uit te breiden en betekenisvol te
maken.
Ouderbetrokkenheid 3.0
Ouderbetrokkenheid 3.0 is een concept dat school en ouders helpt om
samen te werken op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk
zijn en verantwoordelijk zijn voor elkaar. Het is het antwoord op een
veranderde samenleving en de soms haperende communicatie tussen
school en ouders. Als Daltonschool onderschrijven wij deze waarden in de
klas.
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SCHOOLJAAR 2021‐2022
We gaan het derde jaar in van ons schoolplan. Tijdens de studiedag van 26‐4‐2021 heeft het team gekeken
welke doelen reeds behaald zijn en aan welke doelen we nog moeten werken. Hier zijn taken uitgekomen
die komend jaar opgepakt zullen worden. Hieronder beschrijven we per ambitie de belangrijkste punten
waar we komend jaar mee aan de slag gaan.
Ieder kind in beeld
‐

Volgend jaar staat het technisch lezen centraal. We gaan teambreed onze didactische kennis over
technisch lezen versterken, we leggen de doorlopende leerlijn vast en we gaan de aanpak voor
risicolezers optimaliseren.

‐

Afgelopen jaar stond rekenen centraal. We gaan volgend jaar onze aanpak rondom de basis
rekenvaardigheden (rekendrempels) verbeteren en we breiden ons aanbod uit voor leerlingen die
meer aankunnen dan de basisleerstof.

‐

Het team krijgt nascholing op het gebied van hoogbegaafdheid. Leerkrachten leren hoogbegaafde
leerlingen nog beter te signaleren en we gaan een rode lijn beschrijven voor de aanpak in de klas bij
leerlingen die meer aankunnen dan de basisleerstof.

‐

Naast rekenen, lezen en schrijven is het ook belangrijk om in de gaten te houden hoe leerlingen in
hun vel zitten en of ze op sociaal emotioneel gebied nog stappen moeten zetten. De inspectie heeft
ons ‘pedagogisch klimaat’ als goed beoordeeld. We willen volgend jaar onze werkwijze vastleggen
en waar nodig nog verder uitdiepen.

‐

We volgen de leerlingen aan de hand van onder andere Citotoetsen. Deze Citotoetsen nemen we
tot op heden af op papier. Vanaf volgend jaar zullen we de Cito rekentoets digitaal gaan afnemen.
Stapsgewijs zullen andere vakken volgen.

‐

De kleuterbouw krijgt nascholing rondom het planmatig handelen; hoe zorgen we er in de klas voor
dat alle kleuters het aanbod krijgen waar ze behoefte aan hebben.

Brede talentontwikkeling
‐

U zult vast gemerkt hebben dat het realiseren van een mooi schoolplein vertraging op heeft
gelopen. Achter de schermen is er echter veel gebeurd. In februari 2022 gaan we kijken of we ons
ultieme schoolplein kunnen realiseren. Hiervoor zijn we afhankelijk van fondswervers, de gemeente
en de collegaschool. Als in februari blijkt dat er onvoldoende mogelijkheden zijn, gaan we het
budget dat onze school gereserveerd heeft voor het schoolplein inzetten voor een mooi
speeltoestel.
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‐

We gaan in de bovenbouw starten met programma’s rondom gezonde relaties en seksualiteit en
we gaan een jaarlijks aanbod rondom media wijsheid vastleggen.

‐

Om ons Engelse onderwijs verder te verdiepen schaffen we volgend jaar Engelse leesboeken aan en
gaan we bepalen welke doelen wij willen behalen met Engels.

‐

Komend jaar hebben we een aantal studiedagen gepland om ons onderwijs in wereldoriëntatie
verder uit te diepen. We maken teambrede afspraken hierover en leggen deze vast.

‐

Op daltongebied gaan we onze aanpak in de vertraagde week schoolbreed vastleggen. Ook leggen
we criteria vast voor het voeren van een goed kindfocusgesprek. Op deze manier is het helder wat
wanneer aan bod moet komen.

Ouderbetrokkenheid 3.0
‐

Als school zijn we altijd volop in ontwikkeling. Komend jaar willen we u graag om feedback vragen
middels een kwaliteitsvragenlijst. Met uw input kunnen wij ons onderwijs steeds een beetje beter
maken.

‐

Door de coronamaatregelen heeft het ‘Kijkje in de klas’ langere tijd geen doorgang kunnen vinden.
Volgend jaar gaan we weer starten met een ‘Kijkje in de klas’ en zullen we u uitnodigen om uw
mening te geven om zo het ‘Kijkje in de klas’ verder af te stemmen op uw wensen.

‐

Een goede samenwerking tussen school en ouders komt de ontwikkeling van het kind ten goede.
Komend jaar willen we er bij u, gelijktijdig met de kwaliteitsvragenlijst, een behoeftepeiling doen
over informatieve momenten die de school kan organiseren. Denk aan een ouderavond of een
koffieochtend. Mocht blijken dat die behoefte er bij ouders is dan zal de school hier een
faciliterende en informerende rol in kunnen pakken.

Overige punten
‐

Gedurende een schooljaar ontstaan er altijd punten die aandacht vragen of die we te leuk vinden
om niet op te pakken. Komend jaar zullen we de entree en de gangen verbouwen zodat daar
aantrekkelijke werk‐ en speelplekken voor onze leerlingen ontstaan.

‐

Ook gaan we onze website vernieuwen. We streven er naar dat de website voor nieuwe ouders
informatief is en dat bestaande ouders er snel de praktische informatie kunnen vinden die ze nodig
hebben.

12

HET ONDERWIJSAANBOD
Helen Parkhurst was een Amerikaanse pedagoge die aan de wieg
stond van het Daltononderwijs. In 1920 heeft zij het Daltononderwijs
ontwikkeld en vernoemd naar het plaatsje waar dat gebeurde: Dalton
(VS). Zij wilde de opvoeding in samenhang brengen met de eisen die
de maatschappij vraagt.
Iedere leerling is anders en er zijn tussen leerlingen grote verschillen in aanleg, tempo, concentratie en
doorzettingsvermogen. Hierdoor is het niet realistisch om iedere leerling vervolgens wel dezelfde instructie
en dezelfde verwerking te geven. Wij organiseren ons onderwijs zo dat iedere leerling de instructie krijgt
die hij of zij nodig heeft. Sommige leerlingen kunnen vrijwel direct met de stof aan de slag, andere
leerlingen hebben juist in een kleinere groep extra uitleg nodig. Sommige leerlingen zullen de hele week
nodig hebben om de basisstof te kunnen verwerken, anderen houden tijd over. Elke week krijgen de
leerlingen een taakkaart waarop de stof staat die gemaakt moet worden. De stof is opgedeeld in basisstof
en verdieping. Zo is er voor iedere leerling verwerking op zijn of haar niveau. De leerlingen kunnen na de
instructie zelfstandig aan het werk met hun taakkaart. De leerkracht heeft zo tijd om in kleine groepjes
aandacht te geven waar dat nodig is. Soms zal dat een groepje zijn dat extra hulp nodig heeft bij de
basisstof. Andere keren zal dat een groepje zijn dat juist begeleid moet worden in het maken van de
uitbreiding.
Het werken met een taakkaart, instructietafel, keuzewerk en tutorleren zijn middelen om deze principes te
verwezenlijken. Net als lezen en rekenen moeten deze drie principes stap voor stap ontwikkeld worden. De
leerkracht begeleidt de leerlingen hierbij en geeft hen de verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid die zij
aankunnen. Door de leerlingen zelf te leren plannen en doelen te laten stellen, sluit deze onderwijsvorm
zeer goed aan bij het hedendaagse voortgezet onderwijs.
Zes kernwaardes
De Grote Reis is een Daltonschool die zich richt op de ontwikkeling van het volledige kind. Niet alleen de
kernvakken (rekenen, taal en lezen) staan centraal, maar ook de vaardigheden die een mens nodig heeft in
de maatschappij, willen wij ontwikkelen.
Hierbij staan de volgende kernwaarden centraal:
 Zelfstandigheid
 Verantwoordelijkheid
 Samenwerken
 Reflectie en evaluatie
Daarnaast zijn er nog 2 uitgangspunten die vooral belangrijk voor de schoolorganisatie:



Borgen
Doelmatigheid/effectiviteit

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen om het maximale
uit de leerlingen te halen wat betreft vaardigheden en kennis. Hierbij valt te denken aan taken op maat,
instructie toegespitst op leerbehoeften en de inrichting van ons gebouw zodat we zelfstandigwerken of
samenwerkingsvormen kunnen faciliteren.
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Wij zijn een lerende organisatie. Dit geldt niet alleen op kindniveau, maar zeker ook op teamniveau. Bij ons
op school voelen leerkrachten zich ondersteund bij het zich permanent bijscholen en bij het
experimenteren in en reflecteren op hun praktijk. Teamleren heeft bij ons een hoge prioriteit.
Zelfstandigheid
Zelfstandigheid betekent zelfwerkzaamheid en dit leidt tot een betere begripsvorming bij de leerling.
Omdat de beschikbare tijd door de leerkracht effectiever en efficiënter wordt ingericht, is een leerling
actiever op school, zodat de leerling optimaal gebruik kan maken van zijn tijd. Het zelfstandig werken en de
intrinsieke motivatie worden hierdoor positief beïnvloed: kinderen willen graag zelf actief bezig zijn. Door
het zelfstandig werken ontstaan meer mogelijkheden de kinderen op hun eigen niveau te laten werken. De
leerkracht kan zich dan meer richten op de begeleiding van kleine groepjes of individuele leerlingen.
De zelfstandigheid komt vooral tot uiting in het werken met de (week)taak. De kinderen werken op
bepaalde tijden van de dag aan deze taak. De taak bestaat vooral uit opdrachten afkomstig uit de
methoden die de school voor de diverse (deel)vakgebieden gebruikt. Voor de kinderen is de mate van
zelfstandigheid vooral terug te vinden in de volgende punten:




Leerlingen hebben hun taak af op het afgesproken tijdstip;
Leerlingen pakken wat ze nodig hebben en ruimen zelf de materialen weer op;
Leerlingen bepalen zelf of zij medeleerlingen, de leerkracht, naslagwerk of ander materiaal
raadplegen.

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid betekent vrijheid in gebondenheid binnen de gezamenlijk vastgestelde kaders.
Verantwoordelijkheid betekent verantwoordelijkheid voor de leerling, maar ook voor anderen en de
omgeving. De leerkracht kan hierbij een stimulerende rol spelen. Het accent wordt vooral gelegd op het
eigen maken van de lesstof en minder op het uitvoeren van een door de leerkracht opgelegde opdracht. De
leerkracht bewaakt, stuurt en controleert hierdoor meer het totale leerproces dan in het regulier
basisonderwijs.
De vrijheid in gebondenheid komt vooral tot uiting in het werken met de (week)taak. De kinderen hebben
een stukje vrijheid bij het werken aan of met deze taak. Deze vrijheid ligt in:



Het moment waarop aan welk(e) vak(gebieden) gewerkt wordt, in welke volgorde, hoe lang en waar;
De keuze wanneer en of er zelfstandig of samengewerkt wordt;
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Het al of niet raadplegen van en de keuze van hulpbronnen. De leerkracht bekijkt per kind hoeveel van
deze vrijheid het aankan. Door sturing en controle kan een leerkracht bepalen of de grenzen ruimer
gemaakt worden of juist wat worden beperkt. Vrijheid en
verantwoordelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille.
Het één kan niet zonder het ander. Het Daltononderwijs ziet
een mens/kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen.
Iemand die voor de gevolgen van zijn keuzes zelf de
verantwoordelijkheid leert dragen.

Samenwerken
Het principe samenwerking sluit goed aan bij de maatschappij, waar vaak samengewerkt moet worden.
Belangrijk aspect is dat de leerlingen elkaar volgens dit principe kunnen helpen. Het leren ervaren en
gebruik maken van de (on)mogelijkheden van jezelf en een ander kunnen bijdragen tot een goed en sociaal
functioneren.
Wij hanteren de volgende uitgangspunten bij het samenwerken:






Samenwerking uit het oogpunt van de sociale vorming, waarbij respect een kernbegrip vormt. De
kinderen ervaren op deze wijze dat ze niet met iedereen bevriend hoeven te zijn om toch goed te
kunnen samenwerken. Het werken met een vast ‘maatje’ voor een bepaalde periode vormt hierbij een
variant;
Didactisch samenwerken, wat wil zeggen dat kinderen elkaar helpen bij het verwerken van de leerstof.
Dit vraagt een goede communicatie van en tussen de kinderen, waarbij afspraken maken en samen iets
kunnen organiseren essentieel zijn;
Tutorleren, waarbij kinderen uit een hogere jaargroep wekelijks kinderen uit de onderbouw of
middenbouw hulp bieden, zoals voorlezen en tutorlezen;
Groepsdoorbroken samenwerken, waarbij groepjes samengesteld worden uit leerlingen van alle
jaargroepen. Zij voeren dan een gezamenlijke opdracht uit (Palmpaasstok maken, crea‐middagen,
carnavalsspelletjes, etc.).

Reflecteren en evalueren
Om de betrokkenheid bij het leerproces te bevorderen stellen we doelen met de kinderen om deze
vervolgens ook te evalueren. Tijdens het reflectieproces stellen we vragen als; Hoe is een leerling tot een
bepaald eindresultaat gekomen? Waar liep hij/zij vast? Waar is iemand trots op? Wat zou hij/zij de
volgende keer anders doen?
Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is bij ons op
school vanzelfsprekend. Iedere leerkracht werkend op een Daltonschool reflecteert op zijn/haar
onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs
voortdurend plaats.
De visie vormt de leidraad voor het onderwijskundig en pedagogisch beleid van de school.
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UW KIND OP ONZE SCHOOL
AANMELDEN
Wij zijn blij dat de afgelopen schooljaren vele ouders De Grote Reis als basisschool voor hun kinderen
hebben gekozen. Oriënterende ouders kunnen telefonisch of mondeling een afspraak maken met de
directie van de school. Dit is een informerend gesprek waarbij de directie uitleg geeft over de school en er
gelegenheid is tot het stellen van vragen. Ouders worden ook in de gelegenheid gesteld om rond te kijken
in de school. Wij raden ouders aan om, indien mogelijk, samen te komen en het kind mee te brengen om zo
een duidelijke indruk te krijgen van onze school. Tijdens het gesprek ontvangt u schriftelijke informatie over
onze school, daarnaast ontvangt u digitaal de schoolgids.
Wanneer ouders voor onze school kiezen, kunnen zij een inschrijfafspraak maken. Tijdens dit gesprek staan
de startvoorwaarden en achtergrond van het kind centraal. Wij willen een zo passend mogelijk
onderwijsaanbod op onze school bieden. Ons aanbod hebben wij beschreven in ons
schoolondersteuningsprofiel.
In het kader van Passend Onderwijs is het zo dat wanneer de school waar een kind is aangemeld niet zelf de
benodigde ondersteuning kan geven, het de verantwoordelijkheid is van de school een andere school te
vinden die wel een passend aanbod kan bieden. De school doet dit niet alleen, maar krijgt hierbij
ondersteuning van het samenwerkingsverband RiBA (het samenwerkingsverband waarbij onze school is
aangesloten).
Na inschrijving neemt de toekomstige leerkracht, ongeveer twee maanden voordat het kind vier jaar wordt,
contact op om wenmomenten af te spreken. De leerling ontvangt vervolgens thuis een kaart, waarop staat
aangegeven wanneer hij of zij voor het eerst kan komen kennismaken met de groepsleerkracht, de
groepsleerlingen en de omgeving, waarin hij of zij de komende jaren zal zijn.
Het eerste wenmoment zal zo’n twee weken voor de vierde verjaardag plaatsvinden, waarna er een totaal
van vijf keer een ochtend of een middag wordt meegedraaid. Op de dag dat het kind vier jaar geworden is,
wordt hij of zij definitief ingeschreven op onze school. Om de leerling vanaf het begin zo goed mogelijk te
kunnen begeleiden, vragen wij ouders een formulier in te vullen over de ontwikkelingen van hun kind tot
nu toe. Tevens vindt er korte tijd na binnenkomst van de nieuwe leerling een entreegesprek plaats, om
praktische zaken en eventuele vragen te bespreken.
Voor nieuwe leerlingen, ouder dan vier jaar, volgen we in principe dezelfde
procedure. Er worden echter geen wenmomenten afgesproken en om een
goede overgang van scholen te waarborgen zal er voor een inschrijving eerst
contact opgenomen worden met de voorgaande school.
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REGELS VOOR TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING
In principe zijn alle leerlingen welkom op onze school. Er zijn wel enkele voorwaarden:




Leerlingen en ouders dienen de gang van zaken en de vastgestelde regels te accepteren.
Verwacht mag worden dat de leerlingen het onderwijs op de basisschool kunnen volgen. Indien
daaromtrent bij de aanmelding gerede twijfel bestaat, kan nader onderzoek worden gedaan.
Afhankelijk van de uitslag van dat onderzoek wordt de betreffende leerling wel of niet geplaatst.
Indien de leerling van een andere basisschool komt, zal er altijd eerst contact opgenomen worden met
de voorgaande school om te kijken of overplaatsing verstandig is.

ZINDELIJKHEID
Wij verwachten dat een kleuter die bij ons op school komt zindelijk is. Een enkele keer kan een ‘ongelukje’
natuurlijk gebeuren, maar wanneer de zindelijkheid een structureel probleem is, zal de leerkracht iemand
moeten kunnen bellen die het kind komt verschonen. Het is organisatorisch niet haalbaar om dit als
leerkracht te doen, omdat de groep op dat moment tijdelijk zonder toezicht is. Tijdens een
inschrijvingsgesprek zullen er een aantal basisverwachtingen met u als ouder worden doorgenomen. Hierbij
kunt u ook denken aan het zelf aan‐ en uit kunnen kleden.
OVERGANG PEUTERSPEELZAAL/‐KINDERDAG‐VERBLIJF NAAR BASISSCHOOL
We onderhouden als school contacten met peuterspeelzalen in de buurt. De peuterspeelzalen hebben een
overdrachtsdocument dat wij als school ontvangen. De leidsters van de speelzaal observeren het kind en
noteren deze bevindingen. De ouder heeft een gesprek met de leidsters over dit document voordat het
kind naar onze basisschool komt. De kindgegevens en de observatielijst worden bij de overgang van het
kind van de peuterspeelzaal aan de basisschool overgedragen. Door deze goede communicatie krijgen wij al
goede informatie over de leerling en kunnen wij hiermee inspelen op zijn/haar behoeftes.
OVERGANG BASISONDERWIJS NAAR BASISONDERWIJS
Wanneer een kind van school verandert (bijvoorbeeld door een verhuizing), dienen de ouders dit te melden
bij de groepsleerkracht en de directie. De intern begeleider stuurt (met toestemming van de ouders) een
overstapdossier naar de volgende school met daarin de NAW‐gegevens, de toetsresultaten en eventuele
aanvullende gegevens.
OVERGANG BASISONDERWIJS NAAR VOORTGEZETONDERWIJS
In groep 7 zal er op basis van de CITO‐toetsen, de methodetoetsen, de werkhouding en de sociaal‐
emotionele ontwikkeling van de leerling een voorlopig advies uitgebracht worden. Dit voorlopig advies
geeft aan welke vorm van voortgezet onderwijs op dat moment het best geschikt lijkt voor de leerling. Op
basis van deze informatie kunnen ouders en leerlingen zich gaan oriënteren op verschillende voortgezet
onderwijs scholen.
Leerlingen waarbij de leerachterstand zo groot is dat wij vermoeden dat zij in het voortgezet onderwijs
extra ondersteuning nodig hebben, zullen we in overleg met ouders aanmelden voor Leerweg
Ondersteunend Onderwijs (LWOO). De leerling wordt in dat geval door een externe instantie getoetst. Als
daaruit blijkt dat het kind recht heeft op leerwegondersteuning betekent dat dat de VO‐school meer geld
ontvangt voor het kind. De VO‐school bepaalt zelf hoe dit geld ingezet gaat worden. Meestal zijn de
groepen met LWOO‐leerlingen kleiner waardoor de leerlingen meer aandacht kunnen krijgen.

17

In groep 8 wordt een definitief advies gegeven omtrent de school voor voortgezet onderwijs. Dit advies is
gebaseerd op de resultaten van ons leerlingvolgsysteem, de CITO‐toetsen en de werkhouding en de sociaal‐
emotionele ontwikkeling van het kind. Met het advies van de school kunnen ouders hun kind aanmelden bij
een school voor voortgezet onderwijs. In april maken de kinderen de landelijke CITO‐eindtoets. Naar
aanleiding van de uitslag van deze toets kan het advies zo nodig naar boven bijgesteld worden. Mocht de
leerling onverwacht de toets minder goed gemaakt hebben, dan blijft het advies gehandhaafd. Ouders
blijven zelf verantwoordelijk voor de keuze van de nieuwe school, maar de huidige school is
verantwoordelijk voor het eindadvies op het onderwijskundig rapport.
Tijdens de algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar zullen ouders ingelicht worden over de
verschillende mogelijkheden in het voortgezet onderwijs.
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UW KIND ONZE ZORG
LEERLINGVOLGSYSTEEM (LVS)
Het LVS is een manier om de leerprestaties en de ontwikkeling van het gedrag van leerlingen van groep 1
t/m 8 in kaart te brengen. Om de leerontwikkeling te volgen, observeren wij in de klas, nemen we de
methodegebonden toetsen af en maken wij gebruik van CITO‐toetsen, waarbij er twee keer per jaar een
methode‐onafhankelijke toets wordt afgenomen op alle vakgebieden. Om de sociaal‐emotionele
ontwikkeling in kaart te brengen gebruiken wij het observatiesysteem Zien, dat aansluit bij ons digitaal
leerlingvolgsysteem Parnassys. Bij de kleuters wordt de ontwikkeling in kaart gebracht met behulp van het
observatiesysteem KIJK! Naast het in kaart brengen van de individuele ontwikkelingen door het LVS, wordt
ook zichtbaar welke onderdelen binnen ons onderwijs extra aandacht verdienen.
Al deze resultaten worden geanalyseerd en besproken met de intern begeleider van de school. Als er
tijdens dit gesprek blijkt dat er zorg is ontstaan over een leerling dan kan dit leiden tot bijvoorbeeld een
observatie, het uitgebreider toetsen van een leerling door de intern begeleider, het opstellen van een
handelingsplan waarin wordt beschreven welke extra hulp een leerling gaat krijgen in de groep of er kan
gekozen worden om de leerling met externe hulpverleners te bespreken. Contact met externen gebeurt
nooit zonder toestemming van ouders.

ZORGSTRUCTUUR
Om het onderwijs goed te verzorgen is er naast de groepsleerkrachten een intern begeleiders. Onze intern
begeleider volgt met de directie de vorderingen en resultaten van het onderwijs. Ze ondersteunen en
begeleiden de leerkrachten op groepsniveau en voeren groeps‐ en leerling‐besprekingen met de
leerkrachten. Ze zijn op de hoogte van de groepsplannen, aanpassingen in de lesstof of individuele plannen.
Bij een intensivering van de zorg zullen zij ook aanwezig zijn bij de gesprekken met ouders en leerkracht.
Na evaluatie van deze extra hulp kan besloten worden deze te verlengen dan wel te beëindigen.
Als blijkt dat deze stappen niet voldoende zijn, kan besloten worden de leerling aan te melden bij het
samenwerkingsverband RiBA. Deze aanmelding verloopt altijd in samenspraak met de ouders van de
leerling.
De leerling wordt besproken in het SOT (schoolondersteuningsteam) waarbij in ieder geval aanwezig zijn:
ouders, wijkteam, orthopedagoog RiBA, IB, leerkracht. Voor kinderen die leerproblemen wordt in
gezamenlijkheid naar oplossingen gezocht.
Tijdens deze besprekingen wordt een beroep gedaan op alle kennis en vaardigheden van de disciplines die
binnen het SOT aanwezig zijn en die ingezet kunnen worden om het probleem op te lossen. De school kan
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gebruik maken van externe ondersteuning en/of gemeenschappelijke voorzieningen op
samenwerkingsverbandniveau om tot een goede hulpverlening voor de leerling te komen.
Mogelijke uitkomsten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadere diagnostiek (psychologisch, pedagogisch‐didactisch, medisch, gezinsonderzoek);
Advies en ondersteuning in de groep;
Advies en ondersteuning bij opzet handelingsplan;
Individuele leerroute;
Ambulante begeleiding;
Verwijzing naar een andere basisschool;
Verwijzing naar SBO;
Uitbreiding SOT met CJG‐disciplines.

PASSEND ONDERWIJS
Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan.
Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen er voor
moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra
ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op de school zijn waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een
nieuwe leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een
andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een school voor speciaal
basisonderwijs (SBO) zijn.
Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde
basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning
kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Zo is de ene school in het
samenwerkingsverband specialist op het gebied van dyslexie en dyscalculie, terwijl een andere school weer
meer kan betekenen op het gebied van autisme of gedragsproblemen.
Leraren zijn opgeleid om verschillende ondersteuning in de groep te kunnen geven. Daardoor krijgen
kinderen zoveel mogelijk ondersteuning in hun eigen groep i.p.v. buiten de groep.
Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het
verkorte (gecomprimeerde) schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de
website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school.
Voor meer informatie omtrent passend onderwijs en de wijze waarop dit bij ons op school wordt
vormgeven, verwijzen wij u naar het speciale gedeelte hierover op onze schoolwebsite.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN PASSEND ONDERWIJS
De MR heeft adviesrecht bij het schoolondersteuningsprofiel van de school. Daarnaast kan de MR de
directie van de school voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld te maken
hebben met wensen van ouders en leraren over de ondersteuning in het samenwerkingsverband. De
directie van de school kan de wensen bespreekbaar maken tijdens de reguliere overleggen met het
samenwerkingsverband.
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SAMENWERKINGSVERBAND RIBA
Wanneer de school waar een kind is aangemeld niet zelf de benodigde ondersteuning kan geven, dan is het
de verantwoordelijkheid van de school een andere school te vinden die wel een passend aanbod kan doen.
De school doet dit niet alleen, maar krijgt hierbij ondersteuning van het samenwerkingsverband RiBA. In
het SOT, waarin de ouders, de school, een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker zitten,
wordt gezocht naar de goede ondersteuning.
Wordt er binnen het ondersteuningsteam geen goede oplossing gevonden, dan kan een beroep gedaan
worden op een trajectbegeleider. Deze begeleider heeft de opdracht een passende oplossing te vinden
voor kind, ouders en school.
Dit alles betekent dat scholen nauw moeten samenwerken in hun regio. Om deze samenwerking te
realiseren zijn samenwerkingsverbanden (SWV) gevormd. In Nederland zijn 75 samenwerkingsverbanden.
Onze school valt binnen het samenwerkingsverband RiBA. Dit omvat alle scholen in Ridderkerk,
Barendrecht en Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal). Doel van het samenwerkingsverband is het bieden
van passend onderwijs aan alle kinderen die in deze regio naar het basisonderwijs gaan.
Ondersteuningsplan
Het samenwerkingsverband RiBA heeft een ondersteuningsplan samengesteld. Daarin staat aangegeven,
waarin en op welk niveau basisondersteuning aangeboden kan worden aan kinderen. Daarnaast geeft het
plan aan hoe de scholen met elkaar een samenhangend geheel van ondersteuning hebben gecreëerd, hoe
de beschikbare geldmiddelen worden verdeeld, hoe verwijzing naar het speciaal onderwijs plaatsvindt en
hoe ouders worden geïnformeerd. Het ondersteuningsplan is te vinden op de website van RiBA www.swv‐
riba.nl .
Ondersteuningsplanraad
De OndersteuningsPlanRaad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband.
Deze raad heeft instemmingsrecht bij het ondersteuningsplan. In de OPR zitten evenveel ouders als leraren.
De leden zijn afgevaardigd door de MR’en van de scholen.
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CONTACT MET EXTERNEN

Wijkteam
Regelmatig heeft de intern begeleider contact met het wijkteam. Het wijkteam begeleidt ons in de zorg
voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar waarvan de ontwikkeling stagneert, waardoor zij tevens
problemen kunnen krijgen in het volgen van het leerproces. De hulp richt zich niet alleen op de leerlingen,
maar ook op diegenen die invloed hebben op de situatie en dus op het gedrag en de ontwikkeling van de
leerlingen. Enerzijds zijn dit de ouders anderzijds de leerkracht.
Begeleider leerlingenzorg
Voor vragen omtrent de cognitieve‐ en/of leerontwikkeling van de leerlingen heeft de intern begeleider
regelmatig contact met onze orthopedagoog vanuit RiBA (Arda de Wilde).
SISA
Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien.
Af en toe zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten de school nodig is. Om te voorkomen dat
verschillende instanties langs elkaar heen werken rond dezelfde leerling werken wij met SISA.
SISA is een samenwerkingsinstrument voor sluitende aanpak, met als doel er voor te zorgen dat instanties
die betrokken zijn bij een kind en/of gezin met elkaar kunnen samenwerken. Zij kunnen sneller contact met
elkaar opnemen en zo samen met ouders/verzorgers bespreken wie welke begeleiding biedt en hoe die
begeleiding op elkaar afgestemd kan worden.
CJG
Naast de standaardonderzoeken waarvoor alle leerlingen worden opgeroepen, kunnen wij het CJG ook
inschakelen als wij lichamelijke problemen (bijvoorbeeld stoornissen in het gehoor‐ of gezichtsvermogen)
vermoeden.

22

RAPPORTAGE EN UITSTROOM
RAPPORTAGE
Leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen twee rapporten in een schooljaar. Het eerste rapport wordt in februari
meegeven. Het tweede rapport krijgen de leerlingen tegen het einde van het schooljaar. Alle gegevens van
een leerling, van toetsresultaten tot en met gespreksverslagen, worden bewaard in een leerlingdossier.
Ouders zullen tijdens gesprekken met de leerkracht op de hoogte gehouden worden van de voortgang en
ontwikkeling van de leerling.
Bij het verlaten van onze school sturen wij een OSO (OverstapService Onderwijs) naar de nieuwe school.
Hierin staat alle relevante informatie over de leerling op het gebied van
prestaties en sociaal‐emotionele ontwikkeling.
UITSTROOM
Aan het eind van de basisschool, in groep 8, maken onze leerlingen
normaliter de Eindtoets van Cito.
Van schooljaar 2019‐2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets
beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.
De voorgaande jaren scoorden we op de CITO‐eindtoets (zonder correctie):
Schooljaar 2020‐2021 sc 535,7 (lg 534,5)
Schooljaar 2019‐2020 geen data ivm Covid‐19
Schooljaar 2018‐2019 sc 536,6 (lg 535,7)
Schooljaar 2017‐2018 sc 536,8 (lg 534,9)
Schooljaar 2016‐2017 sc 535,4 (lg 535,1)
Schooljaar 2015‐2016 sc 534,7 (lg 534,5)
Schooljaar 2014‐2015 sc 531,1 (lg 534,8)
Schooljaar 2013‐2014 sc 536,7 (lg 534,4)
Schooljaar 2012‐2013 sc 534,2 (lg 534,7)
‐sc = schoolscore
‐lg = landelijk gemiddelde
Dit schooljaar scoorden we als volgt:
De leerlingen die het afgelopen schooljaar onze school verlaten hebben, zijn gegaan naar:
PRO
0
VMBO‐BBL
0
VMBO‐BBL/KBL
1
VMBO‐KBL
4
VMBO‐KBL/GL
7
VMBO GL
0
VMBO GL/TL
0
VMBO‐TL
3
VMBO‐TL/HAVO
3
HAVO
8
HAVO/VWO
2
VWO
12
Basisscholen zijn verplicht om de ontwikkeling van hun oud‐leerlingen in het voortgezet onderwijs te
volgen tot de derde klas. Hierbij wordt gekeken of de ontwikkeling van de leerling afwijkt van het
eindadvies van de basisschool. Bij analyse blijkt dat nagenoeg als onze oud leerlingen in het derde jaar van
het voortgezet onderwijs nog op het niveau zitten waar wij ze op hebben ingeschaald.
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ONDERWIJSINSPECTIE
De rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van het onderwijs. Algemene informatie is te vinden op
www.rijksoverheid.nl of www.onderwijsinspectie.nl of via het telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). Ook de
website www.onderwijsinspectie.nl biedt veel informatie. Hier vindt u ook de bevindingen van de inspectie
over De Grote Reis. Onze school heeft n.a.v. het inspectiebezoek van 27 januari 2020 de beoordeling
‘GOED’ gekregen. Om de beoordeling goed te krijgen dient de school goed te scoren op drie onderdelen
van de 14. De Grote Reis heeft op zeven van de 14 onderdelen een goed gescoord. Hieronder ziet u de
samenvatting van het rapport.

Kwaliteitsgebied OP Onderwijsproces
OP1 Aanbod

Goed

OP2 Zicht op ontwikkeling

Voldoende

OP3 Didactisch handelen

Voldoende

OP4 (Extra) ondersteuning

Goed

OP6 Samenwerking

Goed

OP8 Toetsing en afsluiting

Voldoende

Kwaliteitsgebied SK Schoolklimaat
SK1 Veiligheid

Goed

SK2 Pedagogisch klimaat

Goed

Kwaliteitsgebied OR Onderwijsresultaten
OR1 Resultaten
OR2 Sociale en maatschappelijke
competenties
OR3 Vervolgsucces

Voldoende
Voldoende

Voldoende

Kwaliteitsgebied KA Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

Goed

KA2 Kwaliteitscultuur

Goed

KA3 Verantwoording en dialoog

Voldoende
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ZO GAAN WIJ MET ELKAAR OM
Wij beseffen dat de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang is om uw kind tot een volwaardig mens
te laten uitgroeien. Wij vinden daarom een warm en veilig schoolklimaat heel belangrijk. Sterker nog, het is
een voorwaarde om te kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelfvertrouwen,
zelfkennis en positief gedrag ontwikkelen. Doordat de leerlingen bij ons dagelijks werken aan
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het kunnen samenwerken, ontstaat er in de groepen een open
dialoog om dit soort zaken met elkaar te bespreken. Het team en de leerlingen zijn daarom regelmatig met
elkaar in gesprek over de vraag, hoe wij op deze school zo plezierig en respectvol mogelijk met elkaar om
kunnen gaan. Hiervoor gebruiken wij De Vreedzame School in alle groepen. De voortgang van de kinderen
op sociaal‐emotioneel gebied volgen wij door middel van “Zien”.
Wanneer een kind zich niet veilig voelt, zullen zijn/haar kwaliteiten niet optimaal tot uiting komen. Daarom
is er bij ons op school ruimte voor ieders kwaliteiten, maar ook begrip voor tekortkomingen. Door elkaar te
steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar
school te gaan!
Wanneer wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld
en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode van ons schoolbestuur.
De code is te vinden op de website van de school. Binnen onze school is de intern begeleider
aandachtsfunctionaris. Zij kan u informatie geven over de meldcode.

SCHOOLAFSPRAKEN
Zorg goed voor jezelf, de ander en je omgeving
De Grote Reis heeft de bovenstaande spreuk als leidraad voor de sfeer bij ons op school. We doen dit door:
 eerlijk te zijn;
 problemen op te lossen door er over te praten;
 goed op de spullen van onszelf en de ander te letten.
In de klas worden er aan het begin van het jaar klassenregels gemaakt aan de hand van bovenstaande
afspraken. Deze zijn in iedere klas aanwezig en daar wordt met regelmaat aan gerefereerd.
De afspraken worden ondertekend door de leerlingen en er gaat een kopie mee naar alle ouders. Wij
vragen in het Reisverslag ieder jaar aandacht voor de schoolregels.
De afspraken zijn zo opgesteld dat het eenvoudig is deze te onthouden. Hier kunnen we steeds op
terugvallen als we met kinderen praten over gedrag.
SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN
Alle afspraken omtrent sociale veiligheid bij ons op school, zijn terug te vinden in het schoolveiligheidsplan.
Dit plan ligt ter inzage bij de directie. De belangrijkste protocollen uit dit plan zijn tevens op onze website te
vinden. Onze preventiemedewerker is Martine Zannis. De vertrouwenspersoon op onze school is Miriam
Boermans. Zij is tevens het “hoofd pestbeleid”.
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MOBIELE TELEFOONS
Veel kinderen hebben tegenwoordig een telefoon en dit aantal zal de komende jaren alleen maar
toenemen.





Kinderen nemen hun mobiel mee naar school op eigen risico.
Telefoons zijn niet zichtbaar in de klas. Kinderen kunnen hun mobiel in hun broekzak houden of in de
tas.
Tijdens het buitenspelen zijn we aan het spelen en maken kinderen geen gebruik van hun mobiele
telefoon.
Bij gebruik van de mobiele telefoon tijdens schooltijd neemt de leerkracht de mobiele telefoon in. De
eerste keer tot na schooltijd. De telefoon wordt ingeleverd bij de directie. Zij nemen dan automatisch
de verantwoordelijkheid voor de telefoon. Bij inleveren wordt de telefoon door de leerling uitgezet. De
directie en leerling tekenen voor inname. Bij een volgende overtreding vindt er overleg met de ouder
plaats over de consequentie.

SCHORSEN EN VERWIJDEREN
Schorsing is aan de orde wanneer de directie bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk moet
optreden. Verwijderen is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het schoolbestuur concludeert
dat de relatie tussen leerling, ouders en school onherstelbaar is verstoord. Een beslissing tot verwijdering
of schorsing wordt met de uiterste zorgvuldigheid genomen. De gehele procedure is op onze website te
vinden.
Als een leerling ongewenst gedrag vertoont, volgen wij de volgende procedure:






Het kind wordt op zijn/haar gedrag aangesproken.
Indien voorgaande stap niet tot resultaat leidt, dan wordt telefonisch contact opgenomen met ouders.
Indien voorgaande stap niet tot resultaat leidt, dan worden de ouders met hun kind op school
uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht en de directie.
Indien voorgaande stap niet leidt tot resultaat wordt het kind voor een bepaalde periode geschorst
en/of tijdens excursies, kamp e.d. naar huis gestuurd.
In uitzonderlijke situaties, wanneer het geven van onderwijs aan een leerling niet meer tot de
mogelijkheden behoort, kan deze leerling gedurende een beperkte periode worden geschorst en
eventueel van school worden verwijderd. In de Wet op het Basisonderwijs staan daaromtrent nadere
voorschriften.

ETEN EN DRINKEN
Om gezonde eetgewoontes bij de leerlingen te bevorderen, willen wij u vragen om een gezonde snack en
/of lunch mee te geven voor in de pauze. Geschikte pauzehappen zijn bijv. fruit en groente,
(volkoren)biscuit (bijv. Evergreen, Sultana), rijst‐, meergranen‐ of rijstwafel, ontbijtkoek, krentenbol,
eierkoek of een boterham. Geschikte drankjes zijn bijvoorbeeld: melk, yoghurtdrank, chocolademelk,
vruchtensap (appel‐ of sinaasappelsap), limonade zonder prik. Energiedrank en chocola en koek is niet
toegestaan.
Voor de kleinere kinderen is het fijn als hun naam op het eten staat.
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TRAKTEREN
Snoepen is onder schooltijd niet toegestaan. Jarig zijn is voor iedere leerling een bijzondere gebeurtenis.
Zeker het trakteren in de klas is een belevenis op zich. Bij een feestje hoort een traktatie. Dat hoeft echter
niet veel en/of groot te zijn. Wij zijn een voorstander van gezonde traktaties. De jarige mag in het gebouw
de klassen rond om een felicitatie van de andere juffen en meesters in ontvangst te nemen. Om dit in
goede banen te leiden, raden wij u aan om met de leerkracht te overleggen of de gewenste dag goed
uitkomt. Wij verzoeken u vriendelijk om uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes op het schoolplein uit te
delen en niet in de klas.
GYMKLEDING
Om niet alleen de hygiëne, maar ook de veiligheid te kunnen waarborgen tijdens de gymlessen, is in ieder
geval gymkleding en passende gymschoenen een vereiste. Wilt u deze voor elke gymles meegeven en met
enige regelmaat controleren of de schoenen nog passen?
ZIEKTE OF AFWEZIGHEID
Melden ziekte of afwezigheid
Als uw kind niet naar school kan komen of een deel van de schooldag zal missen (door ziekte, tandarts,
dokter, etc.) geef dat dan a.u.b. vóór 8.20 uur door aan school. Dit kan persoonlijk of telefonisch.
Meldingen via leerlingen, broers en zussen zijn voor ons onvoldoende. Wilt u bezoeken aan tandarts en
specialist zoveel mogelijk buiten de reguliere schooltijden plannen? Indien wij geen bericht hebben
gekregen, zal de school contact opnemen met de ouder. Wij gaan ervan uit dat leerlingen aan alle
activiteiten van de school deelnemen.
Ziekte van de leerkracht
Bij ziekte van een leerkracht proberen wij te allen tijde een invalkracht te regelen. Onze voorkeur gaat uit
naar een, voor de kinderen, bekende leerkracht. Indien er geen invalleerkracht beschikbaar is, wordt
geprobeerd de groep te verdelen onder de andere leerkrachten, of groepen samen te voegen.
Groepen naar huis sturen doen wij alleen in uiterste noodgevallen. Wij zullen uw kind nooit zonder uw
medeweten naar huis sturen. Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht nemen wij contact op met de
RVKO. De school hanteert een actief en preventief personeelsbeleid en heeft met regelmaat contact met
de Arbo‐arts om ziekte van leerkrachten zoveel mogelijk te voorkomen.
Hoofdluis
Wanneer u hoofdluis bij uw kind constateert, is het belangrijk zo snel mogelijk de school te waarschuwen.
Zo kunnen er snel en doeltreffend maatregelen worden getroffen om uitbreiding te voorkomen.
Bij constatering van hoofdluis wordt contact opgenomen met de ouders en raden wij aan het kind zo snel
mogelijk te behandelen. De ouders uit de betreffende groep krijgen een melding via Parro dat er hoofdluis
is gevonden.
(Kinder)ziektes
Als uw kind een besmettelijke ziekte, zoals bijv. kinkhoest, waterpokken of krentenbaard heeft, verzoeken
wij u vriendelijk dit aan de groepsleerkracht door te geven. Mocht uw kind medicijnen moeten gebruiken
onder schooltijd, wilt u dit dan bespreken met de groepsleerkracht? Er moet door ouders schriftelijk
toestemming gegeven worden om de leerkracht medicijnen te laten toedienen. Van belang is daarbij dat
aangegeven wordt wat voor medicatie, hoeveelheden, frequentie, de periode en wat de verwachtingen zijn
van ouders. Wij nemen medicijnen alleen in ontvangst in de originele verpakking. Het is de kinderen niet
toegestaan om, zonder overleg tussen ouders en groepsleerkracht medicijnen bij zich te hebben, ook geen
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paracetamol o.i.d.
Ons medicijnprotocol is te vinden op onze website, onder het kopje ‘Downloads’.
VERLOF AANVRAGEN
De Nederlandse overheid heeft in de ‘leerplichtwet’ vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar verplicht naar
school moet. In die leerplichtwet staat ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind
iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus niet zomaar van school wegblijven. Toch kan het
gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag
van school wilt houden. Voor dit zogenaamde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld.
Het is alleen toegestaan verlof te verlenen voor religieuze feestdagen en zogenoemde
familieomstandigheden: gevallen van vieringen, ernstige ziekte, overlijden etc. Extra vakantiedagen worden
slechts in enkele gevallen toegestaan, bijv. na overleggen van een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat
men absoluut niet in de reguliere vakanties vrij kan nemen. Een goedkoper verblijf, een speciale vlucht,
vakantieafspraken met anderen e.d. gelden niet als een bijzondere omstandigheid. Dit zogenaamde
luxeverlof wordt niet toegestaan.
Meent u voor bijzonder verlof in aanmerking te kunnen komen, dan kunt u via de website een daarvoor
bestemd formulier downloaden en invullen. Hierin staan ook alle voorwaarden voor extra verlof
beschreven. Extra verlof dient minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de
directie (ook voor 4‐jarigen). Op uw aanvraag krijgt u zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht. Aanvragen
worden altijd doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. De gemeente voert een uitermate streng beleid
betreffende het verzuim. Indien er geen zeer gewichtige omstandigheden zijn, kan ongeoorloofd verzuim
leiden tot een forse boete.

TE LAAT KOMEN
Onze schooltijden worden duidelijk gemarkeerd door de schoolbel. De bel markeert het begin en einde van
de schooldag. Dat betekent dat de kinderen bij de aanvangsbel direct aan de slag gaan en we vragen ouders
het gebouw om 08.20 uur te verlaten. Indien uw kind op een bepaalde dag na schooltijd snel weg moet
voor een andere activiteit kunt u dit vanzelfsprekend doorgeven aan de leerkracht. We proberen hier zo
goed mogelijk rekening mee houden.
Te laat komen is niet leuk voor uw kind en storend voor de medeleerlingen en leerkracht. Het is belangrijk
dat iedereen op tijd is zodat de lessen op tijd beginnen. Iedere maand worden de absentielijsten door de
directie gecontroleerd.
Wij zijn verplicht frequent te laat komen, net als al het ongeoorloofd verzuim, door te geven aan de dienst
leerplicht en hanteren hiervoor het gedragsprotocol dat te vinden is op onze website.
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OUDERS EN SCHOOL, EEN ONMISBARE SCHAKEL
INFORMATIEVOORZIENING
Een goed contact tussen ouders en school bevordert de schoolontwikkeling van kinderen. Wij zijn ons
bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en de school voor de ontwikkeling van uw
kind. Daarom richten wij ons op een open en duidelijke communicatie met ouders en verzorgers. Hulp,
inbreng en ondersteuning van ouders en verzorgers zijn voor onze school van belang. Samen werken en
samenwerken aan een goede, brede basis voor 'onze' kinderen is daarbij ons uitgangspunt.
Een goed contact met elkaar is voor ons allemaal van groot belang. Als u vragen heeft of als dingen
onduidelijk zijn, is de leerkracht de eerst aangewezen persoon bij wie u terecht kunt.
Met het team van De Grote Reis hebben we voor al het personeel de volgende afspraken gemaakt:







Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg!
Ik zie je en ik hoor je. Ik luister naar je.
Ik stel mezelf kwetsbaar op.
Goed voorbeeld doet goed volgen.
Succes wordt gevierd.
Ik ben positief in woord en gebaar.

Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten het volgende uitdragen:






Leerkrachten zijn altijd respectvol en beleefd naar ouders; ook bij een aanmerking of klacht.
Leerkrachten zijn professioneel en kindgericht. Verzoeken van ouders worden serieus genomen en op
kindgerichte gronden afgewogen. Zo nodig spreken zij ouders aan op het volgen van de regels in het
belang van het kind.
Leerkrachten nemen initiatief in de uitwisseling van informatie over het kind. Zij wachten niet af tot de
ouder vragen stelt.
Leerkrachten werken aan een goede vertrouwensband maar bewaren een professionele afstand tot
ouders en is dus terughoudend in het verstrekken van privé‐informatie.

Van ouders verwachten wij het volgende:




Ouders gedragen zich respectvol en beleefd tegenover de leerkrachten, ook als ze het ergens niet mee
eens zijn.
Ouders nemen in het belang van alle kinderen de geldende regels in acht.
Ouders bespreken geen kind‐gebonden zaken tijdens de inloop. Hier kan wel tijdens de inloop een
afspraak voor worden gemaakt.
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Om te streven naar een optimaal contact tussen ouders en school hanteren wij de volgende middelen:
Algemeen





Reisverslag en brieven: U ontvangt regelmatig het Reisverslag, onze nieuwsbrief, waarin wij u op de
hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast zullen over belangrijke evenementen losse
brieven naar u verstuurd worden Deze brieven ontvangt u digitaal. Om in de maillijst opgenomen te
worden dient u zich via de website van de school aan te melden.
App: Om groepsspecifieke informatie zo makkelijk mogelijk uit te wisselen, werken we met de Parro‐
app. Alle ouders worden door de leerkracht toegevoegd aan deze app.
Website: Op onze website staat algemene informatie over onze school en over het Daltononderwijs.

Contact met leerkracht




Voortgangsgesprekken: Drie maal per jaar plannen wij kindfocusgesprekken met u en uw kind om de
voortgang van uw kind te bespreken. Het eerste gesprek zal bij de start van het schooljaar plaatsvinden.
De andere twee gesprekken zullen plaatsvinden na het meegeven van de rapporten in februari en aan
het eind van het jaar. Mochten er tussentijds zorgen ontstaan dan worden er uiteraard extra gesprekken
ingepland.
Adviesgesprekken: Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies richting het VO.
De leerlingen van groep 8 krijgen in februari hun definitieve advies. Deze adviezen worden in een
gesprek met ouders en de leerling besproken.

INFORMATIEVERSTREKKING AAN GESCHEIDEN OUDERS
Wanneer gescheiden ouders beiden gezag hebben, dan hebben beide ouders ook recht op informatie over
de leerling. Via de website zijn de schoolgids en de kalender beschikbaar met alle belangrijke data. De
uitnodiging voor avonden bij ons op school, inclusief de rapportgesprekken geldt voor beide ouders. Dit
betreft een gezamenlijk rapportgesprek. Voor een eventueel zorggesprek (bij leerlingen die speciale zorg
nodig hebben) worden beide ouders uitgenodigd.
Indien een van de ouders niet meer met het gezag belast is, heeft deze ouder slechts recht op beperkte
informatie. Die ouder zal daar zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie aan deze
ouder te verstrekken. De informatie betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden. Wanneer
informatieverstrekking tegen het belang van de leerling ingaat (bv. een psycholoog of een rechter heeft
daarover geoordeeld), dan heeft die ouder geen recht op informatie.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschapsraad denkt mee over belangrijke schoolzaken. Enerzijds heeft zij een adviserende rol,
anderzijds instemming over bepaalde onderwerpen. De MR bestaat uit een personeels‐ en een
oudergeleding. Onderwerpen die in de medezeggenschapsraad besproken worden zijn o.a. de schooltijden,
de formatie, de tussenschoolse opvang, het jaarplan, het oudertevredenheidsonderzoek en de schoolgids.
De bevoegdheden van de MR zijn beschreven in het reglement medezeggenschap. Dit reglement is op te
vragen bij de secretaris van de medezeggenschapsraad. Informatie over de activiteiten van de
medezeggenschapsraad kunt u op de website vinden. De medezeggenschapsraad komt ongeveer één keer
per twee maanden bij elkaar. Ook de notulen en actuele bezetting zijn te vinden op onze website. De MR
bestaat uit een voorzitter, secretaris en diverse leden.
De MR is te bereiken via mrdegrotereis@rvko.nl.
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OUDERRAAD EN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De ouderraad bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en diverse leden.
Samen met het team organiseert de ouderraad een groot aantal activiteiten. Voor de concrete organisatie
en uitvoering van deze activiteiten zijn er werkgroepen ingesteld. De coördinatie van elke werkgroep berust
bij één van de bestuursleden van de OR in samenwerking met één of meer teamleden. De ouderraad
beheert tevens de door u betaalde ouderbijdrage en ziet toe op een nuttige besteding hiervan.
De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter en bedraagt €52,50 per jaar.
Door het coronavirus zijn afgelopen schooljaar een aantal activiteiten komen te vervallen, daarom wordt er
in het schooljaar van 2021‐2022, aan ouders die al betaald hebben, een korting gegeven.
Voor het schoolkamp wordt aan de ouders van leerlingen uit groep 8 een extra bijdrage van €65,‐.gevraagd.
Uit de ouderbijdrage worden alle niet‐gesubsidieerde uitgaven bekostigd, waaronder Kinderboekenweek,
Sint‐Nicolaasfeest, kerstfeest, Carnaval, sportdag, Pasen, activiteiten in de projectweek, eindejaarsfeest en
de schoolreis voor groep 1 t/m 7.
Ook wordt een gedeelte van de ouderbijdrage besteed aan de aanschaf van extra leermiddelen, zoals
bibliotheekboeken en boeken voor het documentatiecentrum.
Mochten er ouders zijn die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan zijn er diverse fondsen
waar ouders een aanvraag kunnen doen en ook alternatieve mogelijkheden voor de school om toch alle
extra activiteiten te kunnen bekostigen, zo kunnen ouders bijvoorbeeld een solidariteitsbijdrage doen.
Belangrijk dit jaar is dat er per 1 augustus 2021 een nieuwe wet ingaat voor de vrijwillige ouderbijdrage.
Kern van de wet is dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert,
ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. De Grote Reis
heeft in het verleden nooit leerlingen uitgesloten van ouders die de bijdrage niet konden betalen. Bij deze
willen we echter expliciet vermelden dat het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het
uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.
De RVKO maakt gebruik van een geautomatiseerd facturatiesysteem, WIS‐collect, voor de inning van de
ouderbijdrage. Begin van het schooljaar ontvangt u van ons een persoonlijke mail met daarin een link
waardoor u toegang krijgt tot het betaalsysteem. U kunt dan direct betalen met IDEAL.
Uw hulp en betrokkenheid bij allerlei activiteiten is van groot belang en wij waarderen die zeer. Buiten het
feit dat uw kind er van geniet als u op enige manier bij de school betrokken bent, is het ook zo dat wij uw
hulp hard nodig hebben bij het organiseren van velerlei activiteiten. Opgave geschiedt via de Parro,
ouderraad of via de leerkracht. Als iedere ouder zich één of twee keer per jaar opgeeft voor het helpen bij
onze extra activiteiten kunnen wij die ook daadwerkelijk blijven organiseren.
Op momenten dat ouders in de school helpen, verwachten wij dat zij zich ook houden aan de geldende
regels binnen de school. Tijdens uitjes wordt er van de ouders verwacht dat zij zich houden aan de
afspraken die door het team gemaakt zijn om het uitje zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
31

KLACHTENREGELING
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school of de kinderopvang zullen in
onderling overleg tussen ouders, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. We
zijn blij om te kunnen melden dat er de afgelopen drie jaar geen klacht is ingediend bij de directie.
Indien het echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een klacht worden ingediend bij de bovenschools manager van de
school of de landelijke klachtencommissie. Ook kan men, met name bij privacy gevoelige zaken, in contact
treden met de vertrouwenspersoon van het schoolbestuur.
De bovenschools manager, de landelijke klachtencommissie en de vertrouwenspersoon zullen altijd eerst
nagaan of getracht is de klacht op schoolniveau op te lossen. Als dat niet het geval is, kan eerst voor die
weg worden gekozen.
Het verdient aanbeveling een klacht eerst in te dienen bij de bovenschools manager. De afhandeling van
een ingediende klacht bij de klachtencommissie duurt minimaal drie maanden.
Indiening van de klacht bij de bovenschools manager neemt niet weg dat, indien men van mening is dat de
klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, alsnog de klacht kan worden ingediend bij de landelijke
klachtencommissie.
Het indienen van klachten en de wijze van afhandeling daarvan zijn aan regels gebonden. Deze regels zijn
vastgelegd in de klachtenregelingen van ons schoolbestuur, de RVKO.
De RVKO kent drie klachtenregelingen, te weten:
a. De algemene klachtenregeling voor de basisscholen.
b. De algemene klachtenregeling voor de kinderopvang (RVKO en SKPR).
c. De (klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en of (een vermoeden van) seksuele
intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang.
De klachtenregelingen zijn te verkrijgen via de directie of de contactpersoon van de school (Miriam
Boermans). De directie en de contactpersoon van de school beschikken ook over de contactgegevens van
de bovenschools manager en de vertrouwenspersoon. De heer R.W. Verhoeven is sinds december 2019 de
(externe) vertrouwenspersoon klachtenregelingen.
De klachtenregelingen zijn tevens te vinden op de website van ons schoolbestuur www.rvko.nl/De‐
RVKO/Onderwijs/Klachtenregelingen
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WAT U VERDER NOG MOET WETEN
SCHOOLVERZEKERING
Voor de leerlingen van de scholen van de RVKO is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze
verzekering geldt gedurende de schooluren en tijdens alle onder schooltijd georganiseerde activiteiten
zoals schoolreis, sportdag, excursies, werkweek enzovoorts. In het kader hiervan dient nog gemeld te
worden dat de school niet aansprakelijk is voor lichamelijke of materiële schade die tijdens of na
schooltijden is ontstaan. Alleen wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad of nalatigheid door een
personeelslid, kan de school aansprakelijk gesteld worden. In de overige gevallen blijven de ouders, ook
onder schooltijd, aansprakelijk voor de daden van hun kinderen. Wij wijzen u erop dat de school niet
aansprakelijk is voor het verlies en beschadiging van o.a. kleding, mobieltjes, spelcomputers en fietsen.
Wel zullen wij, in geval van schade, beide betrokken ouders met elkaar in contact brengen, zodat zij samen
verdere afwikkeling in onderling overleg kunnen afhandelen.
SPONSORING
De Grote Reis heeft geen sponsors. Mochten bedrijven zich verbonden voelen met onze school en ons
willen helpen met het realiseren van een project, dan kunnen ze contact opnemen met de directie. Het
aanvaarden van geldelijke of andere materiële bijdragen waarvoor de school een tegenprestatie moet
leveren (sponsoring) is onderworpen aan het medezeggenschapsreglement (MR). Zowel de personeels‐ als
oudergeleding heeft op dit punt instemmingsrecht. Wij nemen hierbij het convenant ‘scholen voor primair
en voortgezet onderwijs en sponsoring’ in acht.
VEILIG VERVOER VAN KINDEREN BIJ UITSTAPJES
Bij schoolreizen of uitstapjes naar wat verder gelegen plaatsen wordt meestal busvervoer geregeld. Voor
het vervoer van leerlingen per bus zijn heldere regels, waar goede keurmerk‐busmaatschappijen zich aan
houden. Wij conformeren ons aan deze regels.
Voor uitstapjes dichterbij vragen we aan ouders om met de auto te rijden. Het is daarvoor noodzakelijk dat
de eigenaar een inzittendenverzekering heeft afgesloten. Voor incidenteel groepsvervoer is het niet
noodzakelijk om kinderen onder de 1,35 m in een kinderzitje te vervoeren. Wij stellen ouders echter wel in
staat om, indien gewenst, de leerlingen tijdens uitstapjes een kinderzitje mee te geven. Alle leerlingen
hebben altijd een gordel om in de auto.
VOOR‐ EN NASCHOOLSE OPVANG
Voor de voor‐ en naschoolse opvang werkt de school samen met alle aanbieders in de wijk. U kunt hierbij
denken aan:
 ABBW Kinderopvang
 Kinderopvang Humanitas
 Kinderopvangcentrum Bon Bon B.V.
 SmallSteps
U kunt altijd bij de directie terecht voor extra informatie

.
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WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
De gegevens die door ouders/verzorgers aan school worden verstrekt, resultaten van testen/toetsen en
gegevens over de sociaal‐emotionele ontwikkeling van een leerling worden opgeslagen in het
leerlingdossier. Door school wordt het leerlingdossier gebruikt om twee redenen, te weten:



Schooladministratieve redenen; de school is verplicht om een leerlingadministratie te voeren. Deze
gegevensverzameling valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Leerlingbegeleiding; de door leerling behaalde resultaten en opmerkingen van leerkrachten ten aanzien
van de sociaal‐emotionele ontwikkeling spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de leerling.
Ook deze administratie is vrij van meldingsplicht door het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.

Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in een gegevensverzameling die de gegevens verwerkt tot
statistische informatie ten behoeve van de evaluatie van het onderwijskundig beleid van de school en het
gemeentelijk onderwijsbeleid.
De gegevens uit het leerlingdossier zijn strikt vertrouwelijk. Naast u en uw kind mogen alleen de
schoolleiding, direct bij uw kind betrokken onderwijspersoneel en de onderwijsinspectie (steekproefsgewijs
en bij vordering bij problemen met een leerling) het dossier inzien. In alle andere gevallen wordt u
nadrukkelijk om toestemming gevraagd.
Verwerking gegevens
De gegevens worden verwerkt in diverse pakketten van het bedrijf Topicus. Met dit bedrijf is een
verwerkersovereenkomst afgesloten, waar duidelijk afspraken worden gemaakt met betrekking tot de
verwerking van gegevens in de softwarepakketten.
Gebruik digitale middelen
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set
met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij
hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De
leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik
van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.
Chromebooks
Bij het gebruik van Chromebooks is het helaas niet uit te sluiten dat uw kind zich in sociale media begeeft
(bijvoorbeeld bij het zoeken naar informatie voor een spreekbeurt). Ook hiervoor dient u toestemming te
geven op de toestemmingsverklaring.
Bewaartermijn en uw rechten




De gegevens worden bewaard tot vijf jaar na het verlaten van de school.
Alle gegevens die school bijhoudt zijn door u als ouder op verzoek in te zien binnen een redelijke
termijn. U kunt altijd een verzoek indienen bij de directie per e‐mail.
Voor de gegevens ten aanzien van de sociaal‐emotionele ontwikkeling van uw kind kunt u een verzoek
indienen deze te laten verwijderen.
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Foto’s
Bij de inschrijving van uw kind heeft u aangegeven of wij wel of geen foto’s mogen maken van uw kind voor
onze website. Mocht u uw toestemmingsverklaring willen wijzigen, kunt u dit aan het begin van het
schooljaar via het ouderportaal van ParnasSys aangeven.
Voor plaatsingen van foto’s op andere media vragen wij altijd expliciet toestemming aan ouders.
Wij willen u vragen geen foto’s van onze leerlingen te plaatsen op social media tijdens, of na een uitje in
verband met de privacy. De leerkracht heeft een blogfunctie in de Parro‐app waar foto’s geplaatst kunnen
worden.
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ADRESSEN
SCHOOLBESTUUR
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)
Stationssingel 80
3033 HJ Rotterdam
010‐4537500
www.rvko.nl
Dit is het bevoegd gezag van de school.
GEMEENTE
Gemeentehuis Albrandswaard
Bezoekadres: Hofhoek 5,
3176 PD Poortugaal
Postadres: Postbus 1000,
3160 GA Rhoon
010 50 61 111
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Flexusjeugdplein
Postbus 258
3000 AG Rotterdam
010 22 11 999
info@flexusJeugdplein.nl
RIJKSINSPECTIE
Rijksinspectie Basisonderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
0800‐8051 (gratis)
LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE
Postbus 185
3440 AD Woerden
0348‐405245
JEUGDVERPLEEGKUNDIGE
Najiha el Bahraoui
Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
Kruidentuin 2,
2991 RK Barendrecht
Tel: 010‐4444618
www.cjgrijnmond.nl
N.El.Bahraoui@cjgrijnmond.nl

36

