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1. Inleiding
Almere, september 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt het nieuwe overzicht betreffende de jaarplanning en de afspraken die op de Droomspiegel van toepassing zijn. Elk
schooljaar wordt deze informatie herzien aangezien de veranderlijke onderwerpen en de planning voor het schooljaar (2018-2019).
De schoolgids is een document dat om de vier jaar wordt herzien. U kunt in de schoolgids lezen wat u onderwijsinhoudelijk van de
school kunt verwachten, wat onze visie is en hoe wij deze vormgeven. In deze jaargids kunt u praktische informatie ter aanvulling
op onze schoolgids vinden dat specifiek geldt voor het schooljaar 2018-2019.
Wij zullen de jaargids inleiden met een hoofdstuk over algemene afspraken in de school. Vervolgens vindt u een overzicht van de
schoolregels met betrekking tot omgang met elkaar en de materialen binnen de school
Voor vragen en/of aanvullende informatie kunt u bij de directie terecht.
Met vriendelijke groet,

namens het team,
Hans van Hest
Jessica Bouw-Merts
Ingrid Bruin (a.i.)
Yvonne Sneekes (a.i.)

Directie De Droomspiegel
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2. Algemene afspraken
In dit hoofdstuk worden de algemene afspraken binnen de school beschreven. Deze afspraken in de school zijn gemaakt om de
algehele veiligheid voor de kinderen in de school te kunnen waarborgen.
Dieren
Op onze school zitten leerlingen die allergisch zijn voor haar, stof of andere zaken. Wij kunnen dan ook geen dieren in het gebouw
toestaan. Conform de gemeentelijke verordening mogen er ook geen honden op de speelplaats komen.
Fietsen op school/ op het schoolplein.
Het verdient aanbeveling de fiets op slot te zetten. Voor schade, vermissing en dergelijke aan de fiets kan de school niet
verantwoordelijk worden gesteld. Op het schoolplein geldt een fietsverbod. Kinderen en ouders worden vriendelijk verzocht af te
stappen en met de fiets aan de hand richting het fietsenrek te lopen. De fiets dient te worden geplaatst in het fietsenrek.
Fietsen in de Bovenbouw
Om nog efficiënter met de onderwijstijd om te gaan en de kinderen voor te bereiden op het verkeersexamen in groep 7 is het beleid
van De Droomspiegel met ingang van het schooljaar 2014-2015 dat de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 op de dag dat zij gymles
hebben op de fiets komen. Op deze manier wordt er structureel geoefend met het fietsen in een groep. Wij verwachten dat alle
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 beschikken over een veilige fiets en al enige fietservaring hebben opgedaan. De activiteiten die
gedurende het schooljaar georganiseerd worden en binnen Almere zijn, worden door de groepen 6-8 zoveel mogelijk per fiets
bezocht. Leerlingen kunnen hun fiets, op eigen risico, in de daarvoor bestemde fietsenrekken stallen. Er mag niet op het plein
gefietst worden.
Verlies of diefstal
Wij doen er alles aan om diefstal van persoonlijke eigendommen te voorkomen. De directie stelt zich echter niet aansprakelijk in
het geval zich dit voordoet. Geef uw kind(eren) daarom geen waardevolle eigendommen mee naar school. Meer informatie
hierover vindt u onze schoolgids.
Gebruik van de lift
De lift mag alleen gebruikt worden door minder validen. Deze mag niet door leerlingen of ouders/verzorgers worden gebruikt
zonder toestemming van de directie of de plaatsvervanger daarvan.
Hoofdluis
Hoofdluis is een probleem dat op alle scholen in Nederland voorkomt. Luizen zijn vooral dol op schoon haar. Men hoeft zich er niet
voor te schamen dat men hoofdluis heeft, omdat het goed te behandelen is. Het is zeker geen vorm van bijvoorbeeld slechte
hygiëne. Indien bij ons het vermoeden bestaat dat er luis voorkomt, worden de kinderen door het luizenteam gecontroleerd.
Tevens wordt er preventief na elke vakantie gecontroleerd. Wanneer hoofdluis geconstateerd wordt krijgen de kinderen een folder
mee hoe het beste de hoofdluis betreden kan worden. Wij verzoeken u de leerkracht te waarschuwen als uw kind hoofdluis heeft.
De school kan dan de nodige maatregelen treffen. Ouderhulp is zeer gewenst.
Roken in school
In het gehele schoolgebouw en op het plein geldt een rookverbod.
Jarigen op school
In de groepen 1 t/m 8 worden de verjaardagen van de kinderen uitvoerig gevierd. Er wordt gezongen en gefeliciteerd. Het uitdelen
van traktaties gebeurt tussen 10.00u – 10.30u en 12.00u – 12.30u. De leerlingen mogen bij de leerkrachten in de eigen bouw en de
directie langsgaan. Denkt u bij het maken/bedenken van de traktaties eens aan een alternatief. Wij vinden het fijn als er gezond
getrakteerd wordt. Een leuk versierd potlood, een gummetje of fruit kan ook heel leuk zijn. Wanneer er getrakteerd wordt op iets
eetbaars, houd er dan rekening mee dat er wellicht kinderen in de groep zitten die allergisch zijn voor bepaalde stoffen. De
leerkracht kan u hierover informeren. Bij traktaties die snoep of chips bevatten, wordt er een hapje gegeten en zal de leerkracht
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vragen de traktatie in de tas te stoppen zodat deze thuis gegeten kan worden. De gewenste uitdeel dag graag even afstemmen
met de leerkracht. De leerkrachten vieren hun verjaardag in de eigen groep. Hierover zult u nader geïnformeerd worden. Wij willen
u vragen, om uitnodigingen voor feestjes niet onder schooltijd uit te delen. Iedereen is waardevol voor ons en dat beeld kan
hierdoor soms vertroebeld raken.
Kauwgom
Wij hebben een kauwgomverbod bij ons op school.
Mobiele telefoons
Behalve in gevallen waarin dat met de schoolleiding/leerkracht is overlegd, is het niet toegestaan mobiele telefoons onder
schooltijd te gebruiken om te telefoneren. Indien er een mobiele telefoon mee naar school genomen wordt, dan is dit op eigen
verantwoording. Het mobieltje dient aan het begin van de dag ingeleverd te worden bij de leerkracht. Het WiFi-wachtwoord is niet
voor het gebruik van leerlingen en ouders.
Klassendienst & zorg voor het gebouw
Wij hebben afgesproken met de kinderen dat wij er met zijn allen voor moeten zorgen dat de school een fijne en verzorgde plek
blijft. Iedere leerling heeft de zorg over zijn werkplek.
Per toerbeurt zijn er leerlingen die in een groep de zorg hebben voor bijvoorbeeld de kasten, de planten, etc.
De school wordt schoongehouden door onze interieurverzorgers. Het is niet de bedoeling hen extra werk te bezorgen. Het
schoonhouden van het gebouw is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wanneer wij ons allen hieraan houden dan stappen wij
elke dag een schoon gebouw binnen. Wij respecteren elkaar, maar zeker ook onze omgeving.
Schoolmelk
Halverwege de ochtend worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld iets te eten of te drinken. U kunt hierbij gebruik maken van
de mogelijkheid die de Melkunie u biedt. Het geeft de zekerheid dat uw kind altijd vers en koel drinken op school heeft. De eerste
dagen na een vakantie wordt er geen schoolmelk geleverd. Op deze dagen moet uw kind drinken van thuis mee naar school
nemen. Geeft u drinken mee, dan graag in een gemakkelijk te openen beker welke niet tot de rand toe gevuld is! Deze bekers s.v.p.
voorzien van naam. U bent als ouder verantwoordelijk voor het opzeggen van het schoolmelkabonnement. Denkt u er ook aan om
wijzigingen betreft de locaties (Marco Polo of Bosrand) door te geven?
De schoolregels
In de school:






rustig lopen in de gang
op de gang wordt een nul-stem gehanteerd. Wij verzoeken u om zich als ouder ook aan deze regel te houden, wanneer de
lestijd begonnen is
skates of skeelers (of andere voorwerpen met wieltjes) gaan uit bij de deur
leerkrachten halen hun eigen warme dranken
messen, aanstekers, lucifers e.d. worden niet getolereerd op school. Indien leerlingen dit toch meenemen, neemt de
leerkracht het in. De directie wordt op de hoogte gesteld en de ouders worden gebeld om het op te komen halen.

Op het plein:





kinderen van de groepen 1-5 blijven op het plein of in de school als ze worden opgehaald en ouders er nog niet zijn.
zodra je op het schoolplein komt, stap je van je fiets af
de bal wordt altijd onder toezicht van een volwassene van het dak gehaald. Ook wanneer de bal buiten het schoolplein
terecht komt, wordt de bal onder toezicht van een volwassene gehaald.
de speeltoestellen zijn er om op te spelen. De hekken, bosjes en muren laten we met rust.
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In de gymzaal:




de leerlingen komen uitsluitend onder begeleiding van een leerkracht in het materialenhok, tenzij de leerkracht er
opdracht voor geeft
de gymbanken en andere materialen dragen op een aangeleerde veilige manier.
gymschoenen dienen goed aan te sluiten op de voet, hebben geen zwarte zolen en een stevig profiel. Het dragen van
gymschoenen is verplicht in verband met de hygiëne.

In de school, op het schoolplein en in de gym of speelzaal






wij letten op elkaar en zorgen voor elkaar als dat nodig is
wij nemen uitsluitend veilig speelgoed mee
wij praten met elkaar als wij een conflict hebben
alle leerlingen zijn gelijk, maar mogen allemaal verschillend zijn
wij blijven van de spullen van anderen af

10-uurtje
Uit de praktijk blijkt dat sommige kinderen te veel eten mee naar school nemen. De school stimuleert het meenemen van fruit.
Voor de meeste kleuters is een half stuk fruit meer dan genoeg. Snoep en/of chips wordt mee terug naar huis gegeven. Graag uw
aandacht hiervoor. Als er een boterham in de trommel zit en bijvoorbeeld een (ontbijt)koekje dan gaat de boterham eerst voor. De
leerkrachten letten hier dan ook op.
Spelletjes op school
Vanaf groep 3 is het meenemen van speelgoed naar school niet toegestaan. Alle uitdeel (kaart)spelletjes mogen niet op school
worden gebruikt, tenzij anders aangegeven door de leerkracht.
Schooltelevisie / Uitzending Gemist / Teleblik / KlasseTV
Uit het aanbod van de televisie programma’s van de Schooltelevisie maken wij ieder jaar een selectie. Verschillende programma’s
worden met de kinderen bekeken. Doordat wij digitaal werken en in het bezit zijn van digitale schoolborden en Apple TV kunnen
wij altijd uitzendingen bekijken via o.a. www.uitzendinggemist.nl of Teleblik en KlasseTV.
Skeelers- skateboards- wheelies- stepjes - hoverboards
Door de enorme snelheid die men hierop kan ontwikkelen is het gebruik hiervan onder schooltijd verboden. Kinderen die
bijvoorbeeld op skates naar school komen, doen deze bij de ingang uit, om vervolgens hun schoenen aan te trekken. Deze
attributen worden niet op school bewaard i.v.m. het ruim houden van de gangen. School is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies
of schade.
Verloren & gevonden voorwerpen
Om verwisselingen en zoekraken van eigendommen te voorkomen is het handig dat u bekers, kleding, gymspullen, laarzen en
dergelijken van een naam voorziet. In de werkkamer van de conciërge staat een doos met gevonden voorwerpen. Spullen zonder
naam, die na verloop van tijd niet zijn afgehaald, worden enkele keren per schooljaar in de middenruimte neergelegd. Mocht hier
dan geen respons op komen, worden deze aan een goed doel gegeven. Deze bevindt zich in de middenruimte aan de linkerkant
van de teamkamer. Mocht u kind thuiskomen met vreemde spullen, dit graag melden bij de conciërge of groepsleerkracht. Op
locatie Bosrand liggen de gevonden voorwerpen in de teamkamer. Mocht uw zoon of dochter iets kwijt zijn, dan kunt u één van de
leerkrachten vragen of dit bij de gevonden voorwerpen ligt.
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Wennen aan de nieuwe school
Als een kind 3 jaar en 10 maanden oud is mag het komen wennen op onze school. De leerkracht waar uw kind bij in de groep komt,
maakt in overleg met de ouders / verzorgers afspraken rondom de wendagen.
Er worden maximaal 4 dagdelen gepland om het kind te laten wennen. Als het kind vier jaar is geworden is het de hele dag welkom.
Kinderen die in de maand december de leeftijd van vier jaar bereiken, zullen in de maand januari op school worden geplaatst
vanwege de drukke feestmaand december. Kinderen die vlak tegen de zomervakantie de leeftijd van 4 jaar bereiken, worden in
overleg met de directie voor dan wel na de zomervakantie geplaatst.
Projecten
Ieder schooljaar werken alle kinderen aan 1 schoolbreed project. Binnen zo’n project worden allerlei activiteiten in de groep gedaan
m.b.t. een bepaald onderwerp of thema. Vaak zijn ook overstijgende activiteiten onderdeel van het project. Soms organiseren wij
daarbij een afsluiting voor de ouders. De data van dit project staan in de jaarkalender. Bovendien wordt er melding van gemaakt in
de info4all.
Schoolreis
De Oudervereniging organiseert samen met het team van De Droomspiegel een schoolreis voor groep 1-7. De schoolreis wordt
betaald vanuit de ouderbijdrage. Groep 8 gaat aan het einde van het schooljaar drie dagen op schoolkamp. Dit jaar gaat groep 8
naar Paasheuvelgroep de Woensberg in Huizen.

3. Informatieverstrekking
Wij hebben verschillende informatiekanalen tot onze beschikking om u te informeren over recente ontwikkelingen binnen de
school. Hieronder zal worden beschreven tot welke kanalen u zich kunt wenden om de meest recente ontwikkelingen te kunnen
volgen:
Ouderportaal De Droomspiegel
Op onze school maken wij gebruik van het ouderportaal. Middels 'Het Ouderportaal' kunt u o.a. de naam, adres en woonplaats
(NAW) gegevens inzien.

Inloggen
Ga naar www.droomspiegel.nl om in te loggen bij het Ouderportaal. Als uw mailadres op school bekend is dan ontvangt u van
ons een inlogcode.
Tweede login aanvragen
Wilt u een tweede inlogcode van ons ontvangen?
Dat kan, als er bij ons een tweede mailadres bekend is /opgegeven wordt.
U kunt hiervoor een verzoek sturen naar: administratie@droomspiegel.nl
en een tweede inlogcode zal voor u aangemaakt worden.
Als u heeft ingelogd kunt u op dit moment:
- bij 'gezin' uw NAW gegevens inzien en indien nodig wijzigen
- de medische gegevens inzien
- de absentie inzien
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- bij 'account' kunt u uw wachtwoord wijzigen
- de mailadressen van de collegae zien
Media binnen De Droomspiegel
Op onze Facebook kunt u van de diverse activiteiten die wij vorig schooljaar hebben georganiseerd een verslag terugvinden.
Sinds de invoering van de wet op de Privacy AVG zijn wij genoodzaakt het plaatsen van foto’s zeer behoedzaam te doen. Zonder
uw toestemming zullen wij geen foto’s op social media plaatsen. Ook (hulp)ouders mogen geen foto’s tijdens schoolactiviteiten op
social media plaatsen van andere kinderen dan hun eigen kind..
U wordt via de e-mail op de hoogte gebracht als er een Info4all is verschenen. Heeft u per ongeluk een keer deze Info4all mail
gemist, neem dan een kijkje op onze website (www.droomspiegel.nl) onder het menu Nieuws, hier treft u de meest actuele
berichten en er is de mogelijkheid om deze af te drukken. Onze site staat vol met allerlei nuttige informatie en wordt regelmatig
geactualiseerd. Het is noodzakelijk deze regelmatig te bezoeken.
Ook vindt u hier de directe links naar de diverse Social Media zoals Twitter, LinkedIn, Facebook en Youtube.

Facebook: http://www.facebook.com/DeDroomspiegel

Twitter: http://twitter.com/dedroomspiegel

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/de-droomspiegel

Youtube: http://www.youtube.com/droomspiegel
Website & mail
Voor contact met ons secretariaat, de intern begeleiders of de directie kunt u een e-mail sturen naar de volgende adressen:
E-mail algemeen:
E-mail administratie:
E-mail directie:
E-mail interne begeleiding:

info@droomspiegel.nl
administratie@droomspiegel.nl
directie@droomspiegel.nl
IB@droomspiegel.nl

Op de website van de school vindt u bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven (info4all), de jaargids, de schoolgids en inschrijfformulieren.
Dit schooljaar (2018-2019) zullen wij een nieuwe website presenteren.
Website school:

www.droomspiegel.nl

Jaargids 2018-2019
Pagina 8

4. GGD en zorg
Logopedie
Met ingang van september 2012 is het helaas niet meer mogelijk om een logopedisch onderzoek (screening) op de basisschool te
laten uitvoeren door de logopedisten van de GGD. Het advies aan ouders is in deze gevallen om hun kind bij een vrijgevestigde
logopedist aan te melden voor onderzoek waarna indien gewenst behandeling gestart kan worden. Vanaf 1 januari 2015 is er geen
preventieve logopedie meer op de basisscholen in Almere.

Afdeling Jeugdgezondheidzorg (JGZ) van de GGD Flevoland
De Jeugdgezondheidzorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, van alle kinderen en
jongeren te beschermen, te bevorderen en te bewaken.
De sociaal- geneeskundige begeleiding van schoolgaande kinderen wordt in Almere uitgevoerd door de GGD Flevoland, die
hiervoor een speciale afdeling heeft.
In zowel groep 2 als in groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO)
uit. Indien mogelijk vinden deze onderzoeken op de school plaats. De ouders ontvangen schriftelijk bericht van de dienst. Het doel
van deze onderzoeken is het beoordelen van de gezondheidstoestand, de groei en ontwikkeling (zowel lichamelijk als
psychosociaal) van uw kind.
Ouders / verzorgers / jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling Jeugdgezondheidzorg terecht voor vragen over de groei en
ontwikkeling van hun kind / henzelf, maar ook voor vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl
(genotsmiddelen, seksualiteit).
De afdeling Jeugdgezondheidzorg van de GGD Flevoland is telefonisch bereikbaar.
Op werkdagen van 08.30-12.30
T 088 – 00 299 20
Overige informatie over de diensten van de afdeling JGZ, maar ook een breed scala aan folders, is terug te vinden op de website:
www.ggdflevoland.nl
GGD Flevoland
Bezoekadres:
Boomgaardweg 4
1326 AC Almere
Postadres:
Postbus 1601
1300 BP Almere
www.ggdflevoland.nl
Jongeren kunnen direct met alle vragen over gezondheid mailen, chatten of twitteren met een jeugdarts. Meer informatie hierover
vindt u op de website: jouwggd.nl
Pesten op school
Zoals u al heeft kunnen lezen in de Schoolgids, willen wij bereiken dat de kinderen zich veilig voelen op onze school en er met
plezier naar toe gaan. Pesten is een landelijk probleem dat ook in Almere en dus ook op onze school voorkomt. Door onze manier
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van werken (visie en schoolconcept) leren kinderen elkaar respecteren en waarderen. Alle leerlingen zijn waardevol en dienen
respectvol met elkaar om te gaan. Wij tolereren geen fysiek en verbaal geweld op school! Wij hopen en rekenen op uw
medewerking hierin. Is er toch sprake van pestgedrag, meldt dit dan bij de leerkracht van uw kind. Wij ondernemen hier dan
meteen actie op, middels het pestprotocol.
Op De Droomspiegel hebben wij een veiligheidsplan en een gedragscode/pestprotocol. Er is een exemplaar geschreven voor
leerlingen en een exemplaar speciaal voor ouders/verzorgers. Dit protocol zetten we in als een handelingsplan voor de school.
Hierin wordt vastgelegd welke stappen de school gaat zetten in het geval van pesten: Met wie wordt er gepraat, wie zijn daarbij, en
wat is de volgende stap. Meer informatie over dit thema kunt u vinden in de Schoolgids. Een kopie van dit protocol wordt jaarlijks
aan alle ouders verstrekt. Wij werken aan sociaal gedrag in de klas met de methode Leefstijl.
Om preventief om te gaan met pesten starten alle groepen aan het begin van een nieuw schooljaar met de Gouden Weken. Hierbij
gaat het bijvoorbeeld om de omgang met elkaar, groepsvorming en afspraken maken met de groep.

5. Identiteit
SKO scholen vervullen een educatieve taak, die zij mede vervullen vanuit een stelsel van spirituele en morele waarden die hun
bedding en voedingsbodem vinden in de katholieke traditie. Geïnspireerd op het leven van Jezus en zij die in zijn voetsporen zijn
getreden, geeft de Droomspiegel op eigentijdse wijze vorm aan de overdracht van die waarden en normen, die in de christelijke
traditie al eeuwen lang richtinggevend zijn. Wij gebruiken de methode Hemel en aarde.
Eerste Heilige Communie
Voor de kinderen vanaf groep vier is er de mogelijkheid om hun Eerste Heilige Communie te doen. De verantwoordelijkheid
hiervoor ligt in de eerste plaats bij de ouders en de kerk. De parochie “Sint-Martinus” in Almere Stad verzorgt (op dit moment nog)
de voorbereiding voor de kinderen en hun ouders. De school werkt zijdelings mee en geeft de kinderen ruimschoots de kans hun
ervaringen kwijt te kunnen aan de rest van de groep.

6. Ouderbetrokkenheid
De verhouding tussen de ouders en de school moet goed zijn. Veel ouders helpen met allerlei zaken op school, sommige mensen
volgens rooster iedere week, andere ouders op oproepbasis.
Het beleid dat de Droomspiegel uitdraagt is een ‘open deur’ beleid. De deur staat altijd open voor alle ouders van onze school. Om
toch enige regelmaat daarin te verkrijgen, zijn enkele spelregels nodig zodat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd kan
blijven.
Op tijd beginnen – brengen & halen van uw kind(eren)
De deuren gaan op locatie Bosrand en Marco Polo om 08.15 uur open. Om 8:30 uur sluiten de deuren en start de les. Ouders
hebben de school dan verlaten. ’s Middags gaan op beide locaties om 14.00u de deuren open als de school uitgaat. Vanaf 14.30u is
er de mogelijkheid een gesprek te voeren met de leerkracht van uw kind. Met klem willen wij benadrukken dat de leerkrachten om
8.30u beginnen met het lesprogramma.
Rennen binnen het schoolgebouw is niet toegestaan vanwege de veiligheid. Duwen op de trap wordt bestraft.
Wij verwachten dat u uw kind op tijd school brengt. Zowel voor het kind, voor de leerkracht en voor het lesprogramma is het
essentieel om op tijd te beginnen. Wij vragen u om bij aanvang van de lessen, de school te verlaten. Dit met het oog op de rust in
school. Ouders/verzorgers van leerlingen van groep 1-2 mogen mee de groep in om hun kind te brengen en verlaten daarna, net als
alle ouders, de school. De overige leerlingen worden door hun ouders/verzorgers naar de groepen gebracht, maar gaan niet de klas
in.
Mochten ouders de leerkracht willen spreken, dan kan dit alleen kort om een afspraak te maken. Het verdient echter de voorkeur
om dit na schooltijd te doen.
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De kinderen van groep 1 t/m 8 worden door de leerkracht om 14.00u naar buiten begeleid. De ouders van deze kinderen kunnen
dan op het schoolplein van de locatie Droomspiegel ‘Marco Polo’ wachten achter de gele lijn, zodat de veiligheid gewaarborgd is en
er overzicht blijft. U kunt uw kind(eren) niet binnen ophalen. Dit voorkomt ‘filevorming’ en opstoppingen in het schoolgebouw.
Op de locatie Bosrand staan ouders op het schoolplein aan de kant van het gras/de speeltoestellen. Dit geeft de leerkrachten
overzicht. Ook hiervoor vragen wij uw medewerking.
Oudervereniging (OV) & ouderbijdrage
De Oudervereniging is een onmisbare schakel binnen De Droomspiegel.
Zij zijn o.a. mede verantwoordelijk voor allerlei activiteiten zoals hoofdluiscontrole, vieringen, Sinterklaasfeest, excursies,
schoolfotograaf, schoolreisjes, en nog veel meer. Daarnaast hebben wij op school een werkgroep verkeersouders, zij houden zich
samen met het team bezig met de verkeersveiligheid rondom de school.
Dagelijks bestuur Oudervereniging
Ivanka Rosenboom- Voorzitter
Angelique Falcone- Secretaris
Rianne Brunt - Penningmeester
De OV is te bereiken via de onderstaande emailadres:
Algemeen: ov@droomspiegel.nl
Om alles in goede banen te leiden hebben zij regelmatig overleg:
- één keer per jaar algemene ledenvergadering
- zes keer per jaar bestuursvergadering
- commissie vergaderingen.
Voor elke activiteit regelt de OV de inkoop en ondersteunt bij het versieren en opruimen van de school. De leden van de
Oudervereniging stellen zich zichzelf tijdens de OV-jaarvergadering aan u voor.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt €59,50 voor de leerlingen van groep 1 t/m 8.
Voor kinderen die vanaf januari op school komen is dit € 43,50.
De leerlingen van groep 8 die op schoolkamp ontvangen daarnaast een aparte rekening voor de kampbijdrage.
Tijdens de Algemene OV-jaarvergadering d.d. 27 september 2018 is de (nieuwe) ouderbijdrage vastgesteld.
Leden Medezeggenschapsraad (MR) De Droomspiegel
Jeannette Bogaard
Romy Kraaijeveld
Bas van den Hoek
Raoul Wouters
Lisan v/d Berg
Leila Kroesen

Voorzitter - Oudergeleding
Lid - Personeelsgeleding
Secretaris – Personeelgeleding
Vice voorzitter – Oudergeleding
Lid – Oudergeleding
Lid- Personeelsgeleding

De MR is te bereiken via het onderstaande mailadres:
MR@droomspiegel.nl
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Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders en derden
Ouders die beiden het ouderlijke gezag hebben, hebben allebei recht op alle informatie over het kind. Er is automatisch sprake van
gezag wanneer ouders getrouwd zijn, samenwonen, een geregistreerd partnerschap hebben of als het door de rechter bepaald is.
Wanneer ouders gescheiden zijn of bij een ontbinding van een geregistreerd partnerschap, behouden zij allebei het ouderlijk
gezag, tenzij door de rechter anders is bepaald.
We gaan er van uit dat ouders elkaar op de hoogte houden. Dit is zelfs een verplichting voor de ouder die belast is met het ouderlijk
gezag. Hij of zij moet de andere ouder op de hoogte houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen ( artikel 1: 377
b Burgerlijk Wetboek). Gegevens over de schoolloopbaan van het kind moeten dus door de met het gezag belaste ouder
doorgegeven worden. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van
informatie over hun kind bestaat de mogelijkheid voor extra informatievoorziening. In een dergelijk geval kan de betreffende
ouder het beste aan het begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk na een scheidingsuitspraak, contact opnemen met de school
om afspraken te maken over de informatieverstrekking. De schriftelijke informatie kan dan toegestuurd worden. Ook op de
website van onze school is natuurlijk veel informatie te vinden (schoolgids, nieuwsbrieven e.d.)
Daar waar het gaat om rapportgesprekken of gesprekken die voortvloeien uit speciale zorg voor het kind, gaan we er van uit dat er
één gesprek plaats vindt met de beide ouders samen: het gaat om het kind. Op deze manier is er een waarborg dat dezelfde
informatie op dezelfde manier gegeven wordt. Zo voorkomen we misverstanden. Hiervan kan alleen incidenteel, bij
zwaarwegende omstandigheden van worden afgeweken om objectiviteit van informatie te kunnen waarborgen.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan school, als er bijvoorbeeld sprake is van wijzingen
betreffende gezag, omgangsregeling, informatieverstrekking of adresgegevens. Zij moeten de school hiervan uit zichzelf op de
hoogte stellen.

4. Personeel & bevoegd gezag
Directie
Ingrid Bruin- Interim Directeur
Yvonne Sneekes - Interim Directeur
Hans van Hest - Adjunct Directeur
Jessica Bouw-Merts – Adjunct Directeur
Onderwijs Ondersteunend personeel
Luz-Elena Carrero - Administratie
Sandra Koops - Conciërge
John Van den Berg - Conciërge (op vrijwillige basis)
Erwin den Hartog– Onderwijsassistent (op vrijwillige basis)
Interne begeleiding
Margret Jonkers- Intern Begeleider
Angelique Koster - Intern Begeleider
Willeke Bangma – Interim Intern Begeleider
Teamleiders
Joly van Meurs – Bouwcoördinator Onderbouw
Daisy Ringma - Bouwcoördinator Middenbouw
Romy Kraaijeveld – Bouwcoördinator Bovenbouw
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Bas van den Hoek
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Willard Mulder
Jorian van Emous
Merijn van Olst (vaste invaller)
Marco Remmelts (vanuit ROC)
Onderwijskundig ICT-coördinator
Joery van Maas (ICT beheer)
Daltoncoördinator
Jessica Bouw-Merts
Groepsbezetting locatie Bosrand en locatie Marco Polo
Droomspiegel locatie Bosrand
Groep ½ F
Juf Marleen en juf Joyce
Groep ½ E
Juf Petra P. en juf Nancy
Groep 3 B
Juf Monique
Groep 4 B
Juf Daisy en juf Stephanie
Groep 5 B
Juf Myrna en juf Winnie
Groep 7 B
Juf Marion (vv.juf Petra D)
Groep 8 B
Juf Romy
Droomspiegel locatie Marco Polo
Groep ½ C
Juf Desiree en juf Liesbeth
Groep ½ B
Juf Marleen en juf Alessandra
Groep ½ A
Juf Melissa en juf Liesbeth
Groep 3 A
Meester Joeri
Groep 3 C
Juf Darinka en juf Joly
Groep 4 A
Juf Anouk en juf Sjoukje
Groep 4 C
Juf Linda en juf Jiska
Groep 5 A
Juf Leila
Groep 6 A
Meester Jordi
Groep 6 B
Juf Marieke
Groep 7 A
Juf Amber
Groep 8 A
Meester Bas en juf Margret

Compensatieverlof/ verlof/ziekte
Binnen onze stichting is een vervangingspool opgericht. Vanuit hier zullen vervangers mogelijk worden ingezet. Indien dit niet
mogelijk is, zullen wij een beroep doen op de vervangers binnen onze stichting. Indien er geen vervanger beschikbaar is, kan een
groep worden verdeeld over andere groepen. Ook kan er in het uiterste geval worden gevraagd om de kinderen thuis te houden
voor een dag.
Bevoegd gezag
Onze school valt onder Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO) Flevoland en Veluwe. SKO vormt het bevoegd gezag over 28
katholieke basisscholen verdeeld over drie regio’s zijnde Almere, Lelystad/Dronten en de Veluwe. Scholengroep SKO wordt
bestuurd door een College van Bestuur (CvB). De omvang van het CvB is bepaald op twee leden: voorzitter van het CvB en lid van
het CvB. Het CvB en de directies van de scholen kunnen beschikken over de expertise van een stafdienst.
Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch en operationeel beleid
en met het beleid voor de normen en waarden en de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting. Het CvB heeft tevens tot
taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten te initiëren en aan te sturen om hiermee de
directeuren te ondersteunen bij het realiseren van een pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod.

Jaargids 2018-2019
Pagina 13

Het CvB legt vervolgens aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders, de inspectie en de samenleving verantwoording
af over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over de besteding van de middelen. In dit alles is het de taak
van het CvB om de RvT en overige belanghebbenden goed en volledig te informeren.
Het CvB wordt gevormd door:
Dhr. K.F. (Koen) Oosterbaan MES - Voorzitter CvB
Mevr. M. (Maaike) Huisman - Lid CvB
Bezoekadres:
Meentweg 14
8224 BP Lelystad
Postadres:
Postbus 608
8200 AP Lelystad
E secretariaat@skofv.nl
T 0320 - 22 50 40
I www.skofv.nl
De RvT bestaat uit 6 leden, te weten:
Dhr. B. Brouwer (voorzitter)
Dhr. J. Janssens
Dhr. R.E.F.M. Nijhof
Mw. M.B. Visser
Dhr. E. Bosschaart
Dhr. H.A. Voortman
Overige Almeerse katholieke basisscholen die ressorteren onder de
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Crescendo
De Duinvlinder
De Delta
De Panta Rhei
Het Zonnewiel
De Pirouette
De Loofhut
De Lettertuin
De Goede Herder
Het Kristal

Almere Stad
Almere Poort
Almere Stad
Almere Stad
Almere Stad
Almere Stad
Almere Haven
Almere Buiten
Almere Buiten
Almere Buiten

T 036 - 536 09 82
T 036- 767 60 06
T 036 - 533 02 37
T 036 - 533 53 49
T 036 - 537 65 58
T 036 - 545 04 25
T 036 - 531 01 12
T 036 - 537 07 38
T 036 - 532 03 35
T 036 - 521 29 13

Inspectie Basisonderwijs
Drs. P. Windhoud
Bezoekadres Inspectie van het Onderwijs, kantoor Utrecht
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht
T 030 – 66 90 600 (receptie)
Passend Onderwijs Almere
Passend Onderwijs Almere biedt basisondersteuning aan alle scholen in Almere.
Dit is voor leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben.
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Adresgegevens:
Bezoekadres
Grote Markt 2-1
1315 JG Almere
Postadres
Postbus 10130
1301 AC Almere
Telefoon
036 76 70 200
Met al uw vragen en reacties over Passend Onderwijs Almere
kunt u terecht bij: info@passendonderwijs-almere.nl
Uw e-mail wordt doorgestuurd naar de juiste persoon binnen onze organisatie.
Vragen aan de afdeling Toeleiding kunt u via het onderstaand mailadres stellen.
e.vogelvang@passendonderwijs-almere.nl
Onderwijsadviseur:
- Annet ten Cate ( GZ Psycholoog)
- Hetty Wouda

5. Belangrijke data
Schoolvakanties schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie:
22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie:
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie:
18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
Goede Vrijdag:
19 april 2019
2e Paasdag:
22 april 2019
Meivakantie
19 – 3 mei 2019
Koningsdag:
27 april 2019
Hemelvaartsdag en dag 30 mei en 31 mei 2019
2e Pinksterdag:
10 juni 2019
Start Zomervakantie:
12 juli 2019 om 12 uur.
Studiedagen schooljaar 2018-2019
Studiedagen hele school, groep 1 t/m 8
Maandag
10 september 2018
Vrijdag
23 november 2018
Vrijdag
21 december 2018
Woensdag
13 februari 2019
Dinsdag
14 mei 2019
.
Met Carnaval op 1 maart 2019 en op de laatste schooldag (12-07-2019) zijn de kinderen om 12.00u vrij.
Bewegingsonderwijs
Groep 1-2
De kleuters van de groepen 1 en 2 proberen elke dag naar de speelzaal in de school te gaan, of bij goed weer, naar buiten. De
leerlingen krijgen van de school een stoffen tas waarin gymkleding en gymschoenen bewaard kunnen worden.
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Groep 3-8
Wij maken voor bewegingsonderwijs van de groepen 3 tot en met 8 gebruik van de accommodatie:
‘Het ei van Columbus’ gelegen boven het Buurtcentrum Amerika. De dagen waarop wij gymmen zijn de maandag, woensdag ,de
donderdag en de vrijdag.

Het Ei van Columbus

Maandag zaal 1 Woensdag zaal 1 Donderdag zaal 1 Donderdag zaal 2 Vrijdag zaal 1
08.30-09.15 uur Groep 3B

Groep 4B

Groep 3B

Groep 4B

Groep 5B

09.15-10.00 uur Groep 3A

Groep 5A

Groep 3A

Groep 6A

Groep 6A

10.00-10.45 uur Groep 3C

Groep 7B

Groep 3C

Groep 6B

Groep 6B

10.45-11.30 uur Groep 4A

Duinvlinder

Groep 4A

Groep 7A

Groep 7A

11.30-12.15 uur Groep 4C

Duinvlinder

Groep 4C

Groep 8A

Groep 8A

12.15-13.00 uur

Duinvlinder

Groep 5A

Groep 8B

Structuur groepje/Workshop

Duinvlinder

Groep 7B

Groep 8B

Structuur groepje/Workshop

Leeg

13.00-14.00 uur Groep 5B

Adresgegevens
Henry Stanleystraat 1
1363 LB Almere Poort (Columbuskwartier)
Gymkleding
Voor de groepen 3-8 is gymkleding en gymschoenen verplicht. Indien kinderen geen gymschoenen bij zich hebben, kunnen zij niet
meedoen aan de gymles. De gymschoenen mogen geen zwarte afgevende zolen hebben.
Douchen na de les
Douchen vinden wij als school wenselijk i.v.m. de hygiëne, maar wordt door ons niet verplicht gesteld. Wij willen u vriendelijk
vragen om uw kind(eren) vanaf groep 6 een deodorantroller mee te geven om zich op te frissen.
Een deodorant spuitbus is niet toegestaan i.v.m. astmatische kinderen.
Haren en sieraden
Haren langer dan schouderlengte moeten verplicht bij de gym in een staart of iets dergelijks. Dit in verband met de veiligheid.
Wanneer uw kind bij bijvoorbeeld kastspringen moet worden gevangen en het haar zit los kan het gebeuren dat de gymdocent per
ongeluk het haar van uw kind vastheeft. Dat is niet de bedoeling. Ook moet er aan de start van de gymles voor gezorgd zijn, dat
alle sieraden af zijn of afgeplakt zijn. Dit heeft ook te maken met de veiligheidsomstandigheden.
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6. Jaarverslag schooljaar 2017-2018
Dit schooljaar was het alweer het achtste schooljaar op de locatie aan de Marco Poloroute en het tweede jaar op locatie Bosrand.
De open middag voor alle kinderen, ouders/verzorgers en belangstellenden was een succes. Alle aanwezigen waren enthousiast
over de goede invulling van de middag. Ook de informatieavond is druk bezocht. Een aandachtspunt blijft de jaarvergadering waar
de MR en de OV zich voorstelt en de plannen voor het jaar presenteert. Hierbij was een kleine groep ouders aanwezig. Het is voor
ouders interessant om aanwezig te zijn tijdens de jaarvergadering, omdat er op deze avond afspraken worden vastgesteld en
omdat er in kaart wordt gebracht aan welke activiteiten de geledingen mee hebben gewerkt en welk financieel plaatje hierbij
hoort.
Wij zijn het schooljaar met negentien groepen begonnen en 36 personeelsleden. In januari 2018 is er een instroomgroep voor
kleuters bijgekomen tot de zomervakantie.
Met het gehele team zijn vier actieplannen opgesteld:
De belangrijkste ontwikkelthema’s:
 Daltononderwijs
 Taalintegratie in Wereldoriëntatie
 Taal/lezen
 Wetenschap en techniek
Daltononderwijs
Als school hebben wij de afspraak dat alle leerkrachten die op de Droomspiegel werken, binnen twee jaar het Daltoncertificaat
behalen. Daltoncoördinator Franca Rieteco heeft het Daltonboek up-to-date gehouden. Vanwege wisselingen in directie en bij
teamleden is besloten de geplande visitatie dd. 4 april 2018 uit te stellen naar schooljaar 2018-2019.
Taalintegratie en in wereldoriëntatie
Staal wordt gebruikt worden om het spellingonderwijs op de Droomspiegel vorm te geven. Daarnaast zal de methode van taal
gebruikt worden als naslagwerk voor de taallessen. Aan deze thema’s worden leerlijnen van taal gekoppeld. Er wordt gewerkt met
taalrondes om verschillende taalaspecten (woordenschat, begrijpend lezen, mondelinge taalvaardigheden, spelling en stellen) in
elkaar te verweven. Vanwege het vertrek van leerkrachten en de aanstelling van veel startende en nieuwe leerkrachten is deze
werkvorm niet structureel doorgezet. Er is vanuit CPS begeleiding ingezet om de leerkrachten te scholen. We hebben gekozen te
starten met technisch lezen en taal. Begrijpend lezen volgt later.
Onderwijs aan kleuters
De leerkrachten van de groepen 1-2 hebben een training gekregen van trainers van het CPS. Samen met deze trainers hebben de
leerkrachten gekeken naar de inrichting van de spelhoeken en hoe zij de ontwikkeling door middel van het observeren van spel
kunnen volgen.
Wetenschap en techniek
Onder leiding van Franca Rieteco is er gewerkt aan projectmatig onderwijs op gebeid van wetenschap en techniek. In het voorjaar
heeft techniek en wetenschap enkele weken centraal gestaan in ons onderwijs.
BBQ
In september hebben we een gezellige Meet and Greet in de vorm van een BBQ gehad waarbij ouders, leerlingen en team elkaar op
een informele manier konden ontmoeten en het schooljaar op een gezellige manier werd ingeluid. Komend jaar zal dit wederom
plaatsvinden.
De Koningsspelen
Tijdens de Koningsspelen is er op school gezond ontbeten en hebben er diverse sportieve activiteiten op verschillende locaties
plaatsgevonden.
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Sinterklaas
Ook dit jaar is Sinterklaas uiteraard weer langs geweest. Sinterklaas is door juf Marije ontvangen in de middenruimte. Daarna zijn
alle kinderen terug naar de groepen gegaan en is Sinterklaas in de groepen gevierd. In de groepen zijn lootjes getrokken en zijn er
surprises gemaakt. Daar zijn uiteraard nog Pieten langsgekomen om lol te maken met de kinderen. De groepen waren flink
toegetakeld dit jaar! Op beide locaties heeft Sinterklaas de groepen 1-4 groepen bezocht.
Kerstviering
Ook dit jaar is er aandacht geweest voor Kerst en de tradities die daarbij horen. Zo was er een Kerstviering met de wijkpastor van
Almere Poort (Mark Zeldenrust) en is er in elke groep een Kerstdiner geweest. De sfeer in de school en de groepen was er weer
eentje die hoort bij een feest als Kerst. Iedereen heeft zijn best gedaan, het eten was heerlijk (iedereen nam wat mee) en iedereen
zag er weer prachtig uit!
Paasviering en Paasontbijt
Ook dit jaar is er stilgestaan bij het Paasverhaal. Er is een Paasviering gedaan waarbij wijkpastor Mark Zeldenrust wederom
aanwezig was. Voor deze Paasviering hebben alle kinderen in de groep een Paasontbijt gehad. Hierbij hebben leerlingen voor
elkaar een ontbijt verzorgd.
Carnaval
Op locatie Marco Polo werd de hele school ontvangen met muziek en vrolijk verklede teamleden. Juf Yvonne en juf Petra
ontvingen de raad van 11 en Prins Carnaval. In de groepen is er voordat de viering plaatsvond stilgestaan bij de achtergronden van
Carnaval. Ook de oudervereniging heeft veel werk verzet in aanloop naar het feest. De leerlingen van de bovenbouw verlieten de
Marco Pololocatie achter de trommels aan richting de Bosrand. De kleuters hadden een modeshow en optocht in de speelzaal.
Schoolreis
De groepen 1-2 zijn op schoolreis gegaan naar de Sprookjesbos in Enkhuizen. Vanwege het 10 jarig bestaan zijn de groepen 3 t/m 8
naar de Efteling geweest.
Kamp
Ook dit jaar is groep 8 op kamp geweest bij de Woensberg in Huizen. Er werd geslapen in tenten, gezwommen, er was een
vossenjacht en natuurlijk op donderdag de BBQ met leerkrachten die op bezoek kwamen en de bonte avond. Al met al was het ook
dit jaar weer een mooi kamp als voorbereiding op het naderende afscheid van groep 8.
Musical & VIP-dag groep 8
Onze groepen 8 hebben op dinsdag in de middag de musical opgevoerd voor de groepen 1-7. Voor de groepen 1-2 zijn alle liedjes
gezongen. Voor de groepen 3-7 is de gehele musical opgevoerd. In de avond hebben de leerlingen de musical nogmaals opgevoerd
voor de ouders. De volgende ochtend werden de kinderen op school verwacht en kregen ze hun afscheidscadeau. De dag werd
afgesloten met een foodtruckfestival op het plein van de Bosrand met de kinderen , ouders en leerkrachten.
Overige bijzonderheden
Op 1 oktober 2017 hebben wij 490 leerlingen geteld.
Een afvaardiging van de directie was bij alle bestuursvergaderingen van de Oudervereniging aanwezig.
De jaarlijkse festiviteiten zijn, in samenwerking met de Oudervereniging, georganiseerd en prima
verlopen. Alle reguliere festiviteiten werden gedaan.
De directie heeft alle vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bijgewoond.
De betrokkenheid van de ouders/verzorgers is groot. Zo hebben wij veel hulp mogen ontvangen van leesouders en ondersteuning
bij schoolactiviteiten.
Scholing was voornamelijk gericht op:
- Schrijven van groepsoverzichten
- Taal en lezen, van aanvankelijk lezen naar lezen met begrip
- Pestprotocol, gedragscode van de Droomspiegel
- AVG, vernieuwde privacywetgeving
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Wij zijn het schooljaar 2017-2018 met totaal 516 leerlingen geëindigd.
Leeropbrengsten schooljaar 2017-2018 aan de hand van de Eindtoets groep 8
De afgelopen jaren zijn de tussenopbrengsten merendeel als voldoende beoordeeld. De score van de eindtoets IEP dit jaar is 80.
Met deze score zitten wij op de norm die landelijk als voldoende gesteld is. Dit is een mooi resultaat. Het betekent dat leerlingen
zich bij ons op school goed ontwikkelen.

Verwijzing voortgezet onderwijs laatste 3 schooljaren
Verwijzing voortgezet onderwijs schooljaar 2017-2018
In het schooljaar 2017-2018 zijn er 46 schoolverlaters geweest. In samenspraak met ouders en
kinderen konden de kinderen verwezen worden naar diverse vormen van voortgezet onderwijs zoals u
hieronder kunt lezen:
Uitstroom groep 8:
VWO / Gymnasium
HAVO
TL
KBL
BBL
BBL (LWOO)
Praktijkonderwijs

Aantal leerlingen:
5
13
12
5
9
2

Verwijzing voortgezet onderwijs schooljaar 2016-2017
In het schooljaar 2016-2017 zijn er 51 schoolverlaters geweest. In samenspraak met ouders en
kinderen konden de kinderen verwezen worden naar diverse vormen van voortgezet onderwijs zoals u
hieronder kunt lezen:
Uitstroom groep 8:
VWO / Gymnasium
HAVO
TL
KBL
BBL
BBL (LWOO)
Praktijkonderwijs

Aantal leerlingen:
10
8
17
6
8
2

Verwijzing voortgezet onderwijs schooljaar 2015-2016
In het schooljaar 2015-2016 zijn er 44 schoolverlaters geweest. In samenspraak met ouders en
kinderen konden de kinderen verwezen worden naar diverse vormen van voortgezet onderwijs zoals u
hieronder kunt lezen:
Uitstroom groep 8:
VWO / Gymnasium
HAVO
TL
KBL
BBL

Aantal leerlingen:
9
12
11
7
1
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BBL (LWOO)
Praktijkonderwijs

1
3

Kwaliteit
Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs toetst de kwaliteit van de scholen. Op 1 augustus 2017 is de manier waarop de inspectie toezicht
houdt, gewijzigd. Het uitgangspunt van het vernieuwde toezicht is dat de inspectie scholen die voldoende presteren meer ruimte
en meer waardering geeft. Er ligt meer verantwoordelijkheid bij het schoolbestuur en de inspectie heeft meer aandacht voor de
eigen ambities en ontwikkelingen van de school. Het schoolplan en andere informatie (schoolgids, website e,d.) krijgen hierin een
centrale rol. Er is meer ruimte om scholen te waarderen die meer dan basiskwaliteit bieden. Naast ‘zeer zwak’, ‘onvoldoende’ en
‘voldoende’, kan een school ook ‘goed’ en ‘excellent’ zijn. De Inspectie concludeerde in 2015 dat de kwaliteit van het onderwijs op
onze school op de onderzochte onderdelen voor bijna alle indicatoren op orde is. Om die reden wordt het reeds aan de school
toegekende basisarrangement gehandhaafd. De bevindingen worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse, waarbij
opnieuw de vraag aan de orde is of het toezichtarrangement eventueel moet worden aangepast.
Naleving
De Inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn
gecontroleerd. Het volledige rapport kunt u terugvinden op de website van de onderwijsinspectie. We zijn heel blij met deze
bevindingen van de inspectie en dit stimuleert ons door te gaan op de ingeslagen wegen.

