Schoolgids 2021-2022
KBS de Droomspiegel

6

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs De Droomspiegel

1

Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt
tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze
school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties,
studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs
organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en
waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie
en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de
school en de andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad (MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van de Droomspiegel
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Deze schoolgids is voor kinderen, ouders en/of verzorgers en voor iedereen die
geïnteresseerd is in onze school. In deze gids laten wij zien waar de Droomspiegel voor
staat, op welke manier kinderen leren, hoe de sfeer op school is en de wijze waarop wij
werken.
De naam en het logo van 'De Droomspiegel' zijn opgebouwd uit twee delen. Een symbolisch
persoon, bijvoorbeeld een leerling, houdt zijn eigen Droomspiegel vast. Het logo verwijst
naar het idee dat je zelf veel zaken in de hand kunt houden en kunt beïnvloeden. Droom
staat voor visie en spiegel voor reflectie. De droom is het hart van het ontwerpproces. De
spiegel staat voor zelfreflectie; voortdurend kritisch kijken naar het eigen handelen en
acties bijstellen waar nodig. Imago en identiteit zijn punten die veelvuldig worden
besproken binnen de school.
De schoolgids geeft u een overzicht van de school en kan als naslagwerk worden
gehanteerd. Indien deze schoolgids een eerste kennismaking met de Droomspiegel is, kan
het u helpen een onderbouwde keuze te maken voor een goede basisschool voor uw
kind(eren). Waar u 'ouders' kunt lezen bedoelen wij ook 'verzorgers' om de tekst zo leesbaar
mogelijk te maken. Om dezelfde reden schrijven wij in de hij-vorm.
De schoolgids wordt minimaal één keer per vier jaar aan alle ouders uitgedeeld. Nieuwe
ouders krijgen het bij inschrijving. Het veranderlijke deel van de schoolgids, ook wel jaargids
genoemd, is het gehele schooljaar te downloaden via www.droomspiegel.nl.
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Mocht u na het lezen van deze schoolgids behoefte hebben aan een nadere kennismaking,
dan bent u van harte welkom bij ons op school. U kunt dan een afspraak maken met één van
de directieleden en/of kunt u zich aanmelden voor een van de informatie-ochtenden die wij
organiseren.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen u en uw kind(eren) te kunnen enthousiasmeren voor
onze school.
Met vriendelijke groet namens het team,
Monique Ferwerda (directeur)
Hans van Hest (adjunct-directeur)
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Inleiding
De Droomspiegel is een moderne basisschoolschool. De school verzorgt daltononderwijs en
heeft tevens een ICT-profiel. Het team van de Droomspiegel stelt de gehele ontwikkeling
van de kinderen centraal
Wij verzorgen het onderwijs op 2 locaties. De groepen 1 t/m 8 zijn gehuisvest op onze
hoofdlocatie "Marco Polo" aan de Marco Poloroute in het Columbuskwartier. De groepen 1
t/m 8 volgen het onderwijs op de 2e locatie "Bosrand" aan de A.Blockstraat. Op locatie
Marco Polo is een buitenschoolse opvang ondergebracht.
Vanuit Katholieke normen en waarden bieden wij kinderen de mogelijkheid om ook op basis
van levensbeschouwelijke elementen de eigen identiteit vorm te kunnen geven. Om dit te
kunnen bereiken, staan wij naast de Katholieke grondslag ook stil bij andere
levensbeschouwelijke stromingen.
Het team van de Droomspiegel hecht belang aan een rijke leeromgeving en leert kinderen
verantwoordelijk om te gaan met deze omgeving. Wij vinden het belangrijk de wereld van
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het kind te vergroten en de leerlingen een kritische houding ten opzichte van de wereld mee
te geven.
De school heeft ongeveer 475 leerlingen en bestaat uit 18 groepen, waarvan 3 heterogene
en 10 homogene groepen 3 t/m 8. Ook de kleutergroepen zijn heterogeen (combinatie van
groep 1 en 2).
In de groepen wordt gebruik gemaakt van het directe instructiemodel. Tevens hecht de
Droomspiegel veel belang aan het geven van betekenisvol onderwijs om de leerlingen
intrinsiek betrokken te maken. Dit betekent dat de leerkrachten voortdurend zo goed
mogelijk proberen aan te sluiten op de belevingswereld van de kinderen.
Ook bij het formeren van (nieuwe)groepen staat de leerling centraal. Om deze reden
bekijken wij elk jaar opnieuw of de leerling zich optimaal kan ontwikkelen binnen de
bestaande groep. Indien dit niet het geval is, kunnen er op basis van onderbouwde keuzes
nieuwe groepen geformeerd worden of een herverdeling plaatsvinden. Een wisseling van
locatie is tevens mogelijk. Mochten er te weinig aanmeldingen zijn voor een bepaalde
groep, dan zullen wij een heterogene groep samenstellen. Elk schooljaar wordt dit opnieuw
zorgvuldig bekeken.
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1 Over de school
1.2 Algemene gegevens
Contactgegevens
Katholieke basisschool de Droomspiegel
Marco Poloroute 60
1363 LA Almere Poort
036 5406060
www.droomspiegel.nl
administratie@droomspiegel.nl
Extra locaties
Locatie Bosrand
Adriaen Blockstraat 9
1363 LT Almere Poort
036 5406061
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Schoolbestuur
De Droomspiegel ressorteert onder Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe
(SKOFV). Deze scholengroep vormt het bevoegd gezag over 28 katholieke basisscholen in
het primair onderwijs in Flevoland en de Veluwe. De scholengroep wordt bestuurd door een
College van Bestuur (CvB. Het CvB bestaat uit twee leden: voorzitter CvB en lid CvB. Het
CvB en de directies van de scholen kunnen gebruik maken van 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 de levensbeschouwelijke identiteit van de gehele
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 pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod.
Het CvB legt vervolgens verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel,
de ouders en de inspectie 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 Op het niveau van de
Scholengroep is een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) actief. De GMR telt
12 leden met uit elk van de drie regio's binnen het werkgebied van de scholengroep
(Almere, Lelystad/ Dronten en de Veluwe) vier gekozen leden waarvan twee uit de
oudergeleding en twee uit de personeelsgeleding. Elk lid is verantwoordelijk voor een
portefeuille en is daarnaast contactpersoon voor maximaal drie scholen. M.n. de
communicatie met de achterban, de MR's van de scholen, heeft alle aandacht. Waar in de
medezeggenschapsraad op schoolniveau schoolse zaken worden besproken, in de GMR
komen boven schoolse zaken aan de orde.
Bezoekadres:
Meentweg 14 8224 BP Lelystad
T (0320) 22 50 40
F (0320) 22 50 49
secretariaat@skofv.nl www.skofv.nl
Postadres: Postbus 608 8200 AP Lelystad
http://www.skofv.nl
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Schooldirectie
Functie
Directeur
Adj. directeur

Naam
Monique Ferwerda
Hans van Hest

E-mailadres
directie@droomspiegel.nl
directie@droomspiegel.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Passend Onderwijs Almere
www.passendonderwijs-almere.nl
Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021
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1.2 Profiel van de school

Het beste wat je kunt
worden, is jezelf
Eigentijds onderwijs

Erkende Dalton school
Ruimte om te groeien

Intern Talenten lab
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2 Missie en Visie
Wij beseffen en respecteren dat ieder mens uniek is en dat ieder mens er mag zijn. Wij
waarderen kinderen voor wie ze zijn en veroordelen kinderen niet op datgene wat ze (nog)
niet kunnen. Wij respecteren de eigen identiteit van ieder kind. Wij helpen kinderen op weg
naar een eigen levensopvatting, waarbij waarden, zoals het opkomen voor de zwakkeren en
het nastreven van gerechtigheid een belangrijke rol vervullen.

2.1Visie op Identiteit
De katholieke grondslag van de SKO-scholen sluit niet uit dat de school ook bezocht wordt
door kinderen die niet katholiek zijn. Wel dienen de ouders bij inschrijving aan te geven dat
ze de katholieke uitgangspunten respecteren. Door het ondertekenen van het
inschrijfformulier wordt dit vastgelegd. Daarbij gaat het om christelijke feesten en
gebeurtenissen die gebaseerd zijn op het kerkelijk jaar en die soms worden georganiseerd
in samenwerking met de plaatselijk parochie. Uiteraard worden de kerkelijke feestdagen
van andere godsdiensten ook gerespecteerd. Binnen de gebieden ‘geestelijke stromingen’
en ‘burgerschap’ komen die godsdiensten expliciet aan de orde zonder daarover te
oordelen. Er werken ook niet-katholieke leerkrachten op de SKO-scholen. Zij
onderschrijven de algemeen christelijke uitgangspunten en leven die voor.

2.2 Visie op ontwikkeling van kinderen
Als wij onze leerlingen serieus willen nemen, dan is het van belang het kind centraal te stellen binnen
het onderwijs dat wij dagelijks aanbieden. Leerlingen kunnen namelijk alleen groeien en zich
ontwikkelen in een veilige, sfeervolle en uitdagende (leer)omgeving, waarin zij zich gewaardeerd en
gerespecteerd voelen. Wij leven niet om te leren, wij leren om te leven. Ieder kind heeft talenten en is
waardevol. Naast het cognitieve leren vinden wij het sociale leren, het -respectvol om kunnen gaan met
anderen en ook het van elkaar leren, zeker zo belangrijk.
De uitdagende leeromgeving is groter dan het klaslokaal alleen. Wij willen de wereld van het kind
vergroten en de leerlingen een kritische houding ten opzichte van de wereld meegeven. Kinderen raken
pas daadwerkelijk betrokken bij (leer)activiteiten als zij de zin van de activiteit inzien. Het is daarom
essentieel om leerlingen in aanraking te laten komen met 'realistische' (leer)situaties waarbij kinderen
hun nieuw opgedane kennis kunnen toepassen in de praktijk.
De ambitie van het team van de Droomspiegel is om de identiteit van de leerling centraal te stellen en
het beste uit iedere leerling te halen: zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied. Kennis en
vaardigheden met betrekking tot kunst en de eigen cultuur, maar ook culturen van anderen, zijn
onlosmakelijk verboden met de identiteit van een kind. Kunst- en cultuuronderwijs helpt kinderen na te
denken over wie ze zijn en wie ze graag willen worden. Het is echter wel van belang dat kinderen een
keuze hebben in hetgeen zij willen leren. Kinderen dienen in aanraking te komen met alle disciplines.
Daarnaast willen wij de mogelijkheid bieden om hun eigen talenten te ontwikkelen.
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2.3 Visie op zorg en begeleiding
Wij willen dat onze leerlingen zichzelf en elkaar beter leren kennen. Daarom werken wij altijd vanuit
kracht en niet vanuit onvermogen. Wij brengen leerlingen uitvoerig in kaart met behulp van een digitaal
portfolio, waarin onder andere een identiteitscirkel en de meervoudige intelligentie is verwerkt

Ook de cognitieve gegevens uit het leerlingvolgsysteem van Cito zijn hierin weergegeven. Naast het
digitaal portfolio maken wij gebruik van het digitaal rapport. In het digitaal rapport staan alleen
cijfermatige gegevens beschreven zoals resultaten van methodetoetsen en bewegingsonderwijs.
Deze basisinstrumenten geven u als ouders en ons informatie over het kind als geheel. Hierdoor
hebben wij een compleet overzicht en kunnen wij onze leerlingen optimaal begeleiden en sturen in hun
ontwikkeling.

2.4 Visie op ouderbetrokkenheid
Om de kinderen goed te kunnen begeleiden is een goed contact met de ouders van het grootste
belang. Ouders zijn de primaire opvoeders en kunnen de school informatie geven over de
ontwikkelingen die zij bij hun kind waarnemen. Door een goede communicatie tussen ouder en
leerkracht kunnen de leeromstandigheden voor hun kind(eren) optimaal worden gemaakt.
Eind 2012 is door Stichting Actief Ouderschap het ISOP-label (Innovatieve Scholen Ouderparticipatie)
aan de directie van de Droomspiegel uitgereikt. Dit betekent dat de Droomspiegel voldoet aan de
richtlijnen die de Stichting voor scholen heeft gesteld. Zij stellen dat de school, in samenwerking met
ouders, tot een balans moet komen in:
Informeel partnerschap: samen staan voor de activiteiten en werkzaamheden van de school/instelling
Formeel partnerschap: samen staan voor het beleid van de school/instelling
Didactisch partnerschap: samen staan voor het leren van het kind
Pedagogisch partnerschap: samen staan voor
het welzijn en de opvoeding van het kind • Maatschappelijk partnerschap: samen staan voor de plek
van het kind in de maatschappij
Wij zien onderwijs en opvoeding als een gezamenlijke taak van ouders en school. De kwaliteit van
onderwijs en opvoeding van kinderen is gebaat bij daadwerkelijke ouderbetrokkenheid bij de school. Op
verschillende gebieden zijn ouders actief. Wij streven naar een open, enthousiaste relatie met de
ouders waarin de communicatie van essentieel belang is. Veel ouders zijn actief bij ons op school.
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2.5 Daltononderwijs
Basisschool de Droomspiegel is aangesloten bij de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). Dalton komt
voort uit het gedachtegoed van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. Zij heeft aan het begin van
de vorige eeuw een geheel eigen visie ontwikkeld op de wijze waarop kinderen tot leren komen.
In haar visie op onderwijs en opvoeden spelen de volgende vijf basisprincipes een belangrijke rol
(www.dalton.nl):
Vrijheid en verantwoordelijkheid
Samenwerking
Effectiviteit
Zelfstandigheid
Reflectie
De dag- of weektaak is het middel om die drie principes te verwezenlijken. Daltononderwijs geeft
houvast en biedt structuur waar bovenstaande uitgangspunten in uitgewerkt kunnen worden. Ieder
schoolteam heeft de vrijheid om al samenwerkend, zelfstandig vorm en inhoud te geven aan deze
uitgangspunten en ze vast te leggen. Hierdoor krijgt iedere school een eigen herkenbaar gezicht.
Vrijheid en verantwoordelijkheid
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het
daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof
en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de
grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid
voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden
biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve
leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van
de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.
Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook
geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een
geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.
Samenwerking
Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en
bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook
een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen
samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan
en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking
met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen
mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar
samenwerken,
ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het
beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het
leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het
uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering
en socialisering
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Effectiviteit
Dalton is een maatregel om effectiever te werken: 'a simple and economic reorganization of the school'.
Parkhurst wil met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn effectiviteit en
efficiency al vanaf het begin twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency vooronderstellen
duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Parkhurst vindt dat het onderwijs een brede functie heeft.
Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en
sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en
samenleven. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.
Parkhurst wil omwille van de efficiency leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Zij stelt
dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf
plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf
doorlopen heeft. Parkhurst maakt in haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers,
die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.
Zelfstandigheid
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht
werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien
noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om
later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke
beslissingen hij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerlingen
tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.
Reflectie
Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Op veel
daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de
opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes
regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In
zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind
steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op
andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt
geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch
benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend.
Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel
handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend
plaats.

2.6 Meervoudige intelligentie (MI)
Leerlingen op school zijn op verschillende manieren 'knap'. Wij laten ons als school inspireren door de
theorie van de meervoudige intelligentie. Wij reiken de leerlingen deze theorie aan als hulpmiddel om
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zichzelf in kaart te brengen. Tevens laten wij deze theorie zoveel mogelijk terugkomen in alle
werkvormen en activiteiten.

2.7 De Vreedzame School
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale
competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en
waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen
voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de
verschillen tussen mensen.
De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de
gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren
dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een
bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk
te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
Uitgangspunten
In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten
centraal:
•
•
•

6

het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
het creëren van een positieve sociale en morele norm
het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin
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3 Het onderwijs
3.1 Groepen en leraren
Wij maken gebruik van jet leerstofjaarklassensysteem, ofwel het jaarklassensysteem.
Bij het leerstofjaarklassensysteem worden de leerlingen gegroepeerd op basis van hun leeftijd. Zij worden
op een uniforme manier benaderd. Daarnaast is de leerstof een startpunt van het
leerstofjaarklassensysteem. Er is een totaalaanbod beschikbaar van leerstof die de leerlingen jaarlijks zouden
moeten kunnen leren.

3.2 Groepen op school
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 1/2C
Groep 1/2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 3c
Groep 4A
Groep 4B
Groep 4C
Groep 5A
Groep 5B
Groep 5C
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7A
Groep 7B
Groep 8A
Groep 8B

Juf Melissa en juf Marleen
Juf Marleen en Juf Sjoukje
Juf Melissa
Juf Bianca en juf Joyce
Juf Katinka en juf Ingeborg
Juf Daisy
Meester Joery
Juf Femke en juf Jacqueline
Juf Vallerie en juf Joly
Juf Ingeborg en juf Samantha
Juf Tamara
Juf Debby
Juf Anouk
Juf Ilse en juf Vera
Juf Rianne
Juf Samantha en juf Romy
Juf Leila en juf Jacqueline
Juf Amber
Juf Bianca en juf Amber

3.3 Verlof personeel
Op school is een vervangingsplan aanwezig waarin uitgebreid beschreven staat hoe er
wordt omgegaan met het vervangen van leerkrachten tijdens verlof of ziekte. Met dit
plan is door de Medezeggenschapsraad ingestemd. Een beknopte samenvatting hiervan:
•
•
•
•

Stap 1: Bij afwezigheid van een leerkracht wordt een vervangende leerkracht
gezocht binnen de invalpool.
Stap 2: parttime werkende collega’s wordt gevraagd in te vallen.
Stap 3: Onderwijsondersteuner neemt de groep over.
Stap 4: Als uitzonderingen voor korte tijd kan een ambulante medewerker worden
ingezet.

Wanneer dit niet mogelijk is:
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•
•
•

Stap 5: Leerlingen worden naar huis gestuurd, wanneer dit niet mogelijk is worden
de leerlingen op school verdeeld over de andere groepen.
Stap 5: Bij een onverwachte uitval op de lesdag zelf, worden de leerlingen van de
betreffende leerkracht/ groep verdeeld over de andere groepen.
Stap 6: Leerlingen worden naar huis gestuurd zonder uitzondering.

3.4 Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bewegingsonderwijs: Meester Rick, meester Michiel en juf Julia

3.5 Professionalisering van onze leerkrachten
Begeleiden van studenten in onze school.
Wij zijn een opleidingsschool. Ieder jaar begeleiden wij meerdere studenten op onze
school. Wij vinden het belangrijk om onze aanstaande collega’s een kans te bieden zich te
professionaliseren en het vak van leerkracht in de praktijk te leren. Daarnaast wordt het
steeds belangrijker om nieuwe professionals op te leiden vanwege het lerarentekort. Het
is voor ons een goede bron om uit te putten wanneer wij op zoek zijn naar nieuwe
collega’s.
Maar ook is het leerzaam voor onszelf omdat wij (het team) op de hoogte blijven van de
nieuwste trends. Wij leren van- en met elkaar.
Dit houdt in dat:
• in meerdere klassen loopt er een student mee.
• studenten geven lessen aan groepjes en/ of de gehele klas.
• de eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de leerkracht van de klas.
• we krijgen studenten van verschillende scholen.
• alle leerkrachten zijn gecertificeerde mentoren.
• één collega is opleider in de school. Hij of zij zorgt naast de mentoren voor extra
begeleiding van de student. De collega heeft hier een opleiding voor gevolgd.
• De studenten leren samen en doen onderzoeken in een leerteam van studenten
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Beeld coaching en IRIS Connect
Aandacht voor de blijvende professionalisering van onze leerkrachten vinden wij als school
belangrijk. Als een leerkracht zich continue blijft ontwikkelen, wordt de kwaliteit van
lesgeven immers verhoogd. In samenwerking met SKO, het bestuur waar wij als school
onder vallen, worden gedurende het schooljaar in de groepen filmopnames gemaakt. Deze
opnames worden gemaakt door een beeldcoach, met inzet van IRIS Connect, een systeem
om filmopnames te delen. De beeldcoaches zijn opgeleid om leerkrachten binnen SKO te
begeleiden.
Reflectie en effectieve feedback op de eigen lespraktijk blijken krachtige methodieken om
de vakbekwaamheid van leerkrachten verder te versterken. De beeldcoach maakt
opnames van de leerkracht in allerlei situaties. Hoe verloopt het contact met de kinderen
of met de kinderen onderling? Hoe verloopt de instructie? Hoe wordt omgegaan met
verschillen, of hoe begeleid je kinderen?
Beeld coaching biedt ook mogelijkheden om in teamverband aan onderwijsvernieuwingen
te werken. Te denken valt aan het invoeren van nieuwe methodes.
Het creëren van een cultuur waarin continue professionele ontwikkeling kan plaatsvinden,
kan alleen gebeuren door samenwerking. Door collegiale consultatie met behulp van
beelden kunnen tips, tricks en feedback eenvoudig worden uitgewisseld.
De filmopnamen die in de groep worden gemaakt worden uitsluitend ingezet ten
behoeve van de verdere professionalisering van de leerkracht. Opnames worden dan ook
direct verwijderd na gebruik. Beeldcoaches werken aan de hand van een
gedragsconvenant beeldcoaching. Hierin staan afspraken over hoe om te gaan met
persoonsgegevens (AVG). Dit convenant kan bij de directie worden opgevraagd;
eventuele bezwaren kunnen daar worden gemeld.
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3.6 Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling
van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren
onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Naast de bovengenoemde vakken wordt er gewerkt aan de sociale en algemene
ontwikkeling van kinderen.
Ons onderwijs aan kleuters kenmerkt zich door:
- thematisch werken;
- doelgericht werken;
- spelbegeleiding door leerkrachten;
- spelend leren;
- het spelen en werken binnen een rijke leeromgeving;
- ontwikkeling wordt gemeten aan de einddoelen van groep 2.

6
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

3.7 Extra faciliteiten
De school beschikt over een bibliotheek op school, op beide locaties kunnen kinderen een
boek lenen. Onze ambitie is dat zoveel mogelijk kinderen willen en blijven lezen.
De Bibliotheek ondersteunt de school structureel bij het leesonderwijs met haar integrale
bouwstenenaanpak voor leesbevordering. Deze aanpak berust op vier pijlers die samen het
woord LEES vormen: Leesomgeving, expertise, evidentie en samenwerking

4 Ondersteuning voor leerlingen
4.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel
Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter
beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met
een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een
lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of
een leerstoornis.
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In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school
kan bieden. Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht een
schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen.
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij het volgende beschreven:
• op welke wijze wij onze basisondersteuning hebben ingericht;
• welke extra hulp wij kunnen geven aan een leerling;
• hóe wie die extra hulp aan een leerling geven;
• wat een ouder mag verwachten als hun kind extra hulp nodig heeft
• onze ondersteuningsgrenzen.
Hieronder lees u een korte samenvatting van ons SOP:
De basisondersteuning
Onder de basisondersteuning wordt datgene verstaan wat op de school in de basisstructuur
aanwezig is om dit aanbod mogelijk te maken. Het grootste deel van de leerlingen heeft
een onderwijsbehoefte wat past binnen deze basisondersteuning.
We streven we ernaar om de ondersteuning en begeleiding voor leerlingen vooral in de
groep te laten plaatsvinden, door de leerkracht (leerkracht als regisseur van de groep). De
leerkracht richt de organisatie van de groep (klassenmanagement) zo in dat de
ondersteuning en begeleiding aan leerlingen optimaal kan worden geboden. Om dit te
kunnen realiseren, is het accent op preventieve zorg van belang. Vroegsignalering staat
hierbij centraal.
De mogelijkheden voor extra ondersteuning
Het extra ondersteuningsaanbod van de school is bedoeld voor leerlingen met een
specifieke onderwijsbehoefte. Leerlingen met een meer specifieke onderwijsbehoefte
worden besproken in het zorgoverleg. Aan dit zorgoverleg nemen diverse ketenpartners
deel. Dit zijn: Sterk in de wijk · Oké op school (o.a.Sterk in de klas) · POH- JGZ · Bijzonder Jij
· Geheime Tuin · ECZO

6

De grenzen aan ondersteuning
Wij doen ons best om zoveel mogelijk onderwijs en ondersteuning op maat te bieden. Onze
mogelijkheden zijn echter niet oneindig. De klassensetting bij ons op school is regulier,
waardoor de mogelijkheden tot differentiëren beperkt zijn. Leerlingen die door hun
problematiek aangewezen zijn op onderwijs in kleine klassen of in de lessen dagelijks
individuele begeleiding nodig hebben, passen niet op onze school.
Wij hanteren de volgende uitgangspunten om te bepalen of een leerling bij ons op school
past: De leerling moet in een groep van ongeveer 30 leerlingen, waarbinnen voortdurende
individuele begeleiding onmogelijk is, zelfstandig kunnen functioneren. Wij houden een
groepsgrootte aan van maximaal 30 leerlingen.
De leerling heeft geen therapeutische omgeving nodig (onder therapeutische omgeving
verstaan wij leerlingen die behoefte hebben aan een aanpak waarbij niet het onderwijs,
maar de aanpak van het gedrag of gezondheid voorop staat, zoals extreme behoefte aan
structuur, behoefte aan specifieke pedagogisch‐sociale ondersteuning voor ernstige
24
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gedragsproblemen of gedragsstoornissen, sociale angststoornissen of zware psychische
problemen).
De leerling levert geen gevaar op voor zichzelf of anderen in de klas en verstoort niet het
welzijn en de voortgang van andere leerlingen.
De (cognitieve) mogelijkheden van de leerling moeten voldoende zijn om binnen de
daarvoor geldende overgangsnormen de eindtermen primair onderwijs te kunnen behalen.
Het waarborgen van een veilig en prettig leerklimaat is belangrijk voor ons. De motivatie
van leerlingen om hieraan bij te dragen is essentieel. Sommige leerlingen hebben
ondersteuning nodig die de school niet kan bieden. Dit onderzoekt de school per leerling.
Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden, wordt er naar
een andere reguliere school of school voor speciaal onderwijs gezocht, die deze zorg wel
kan bieden. Wordt de leerling op een andere reguliere school geplaatst, dan gaat de
zorgplicht over naar de nieuwe school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Gedragsspecialist
Intern begeleider
Orthopedagoog
Specialist hoogbegaafdheid

2 dagdelen
12 dagdelen
1 dagdeel
2 dagdelen

4.2 Anti-pestprogramma
Op onze school wordt gebruikgemaakt van de methodiek van Vreedzame school.
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4.3 Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een
vragenlijst af via Zien. Bovendien vullen leerlingen in de bovenbouw (groepen 7 en 8)
jaarlijks een vragenlijst in betreffende hun veiligheidsbeleving via Vensters. Waar nodig
worden er interventies gepleegd.

4.4 Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is Leila Kroesen. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via l.kroesen@droomspiegel.nl
De vertrouwenspersoon op onze school is Leila Kroesen U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via l.kroesen@droomspiegel.nl
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5 Beleid en ontwikkeling van de school
5.1 Het INK model
De Droomspiegel werkt met 'Het INK-model'. Het INK model wordt gebruikt als instrument
om inzichtelijk te maken hoe de organisatie er schematisch uitziet. Het maakt onderscheid
in twee soorten domeinen:
organisatiegebieden en resultaatgebieden. In de organisatiegebieden wordt het
functioneren van de school beschreven. In de resultaatgebieden worden de daarmee
behaalde resultaten aangegeven.
De samenhang tussen 'resultaat' en 'organisatie' bepaalt de mate waarin wij als school in
staat zijn om te signaleren, analyseren, leren, verbeteren en excelleren.
Voortdurend ontwikkelen, verbeteren en innoveren is de brandstof waarop onze organisatie
draait. In het INK-managementmodel is de motor voor verandering de zogenaamde 'plando-check-act'-cirkel. Deze cyclus is zowel uit te voeren in een vierjarige vorm als in een
éénjarige vorm. De kinderen gebruiken ter vergelijking de cirkel 'dromen-durven-doendoorgaan'. Eens in de vier jaar kijken wij hoe de ontwikkeling van de school is verlopen.
Jaarlijks koppelen wij de behaalde resultaten terug naar de missie en visie. Die
terugkoppeling van doen naar denken kan leiden tot het bijstellen van het jaarplan voor het
volgende schooljaar. Dit doen wij om te controleren of het beleid heeft 'gewerkt' en of wij
nog de juiste koers varen.
De evaluatie vindt midden juni van ieder schooljaar plaats in een teamoverleg en daarna in
een medezeggenschapsraadvergadering. Na een beleidscyclus van vier jaar wordt het
schoolondernemingsplan in zijn totaliteit geëvalueerd en herschreven voor weer een
periode van vier jaar.
Met name de veranderingsparagraaf van de schoolgids (jaargids) en het meerjarenplan van
het schoolondernemingsplan zullen wij jaarlijks evalueren en bijstellen.
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5.2 Vooruitblik
Onze samenleving verandert van een industriële maatschappij naar een informatie- of
kennismaatschappij. De term informatiemaatschappij wordt geassocieerd met een
'explosie' van informatie en informatiesystemen die door middel van Informatie- en
communicatietechnologie (ICT) beschikbaar is.
Vanuit internationaal perspectief zijn er al veel initiatieven opgezet om in kaart te brengen
welke competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) van belang worden geacht om
goed te kunnen functioneren in en van meerwaarde te zijn voor een kennismaatschappij.
Deze competenties worden '21st century skills' genoemd.
Voorbeelden van 21st century skills zijn: • Het goed beheersen van de kernvakken taal en
rekenen
Sociale en culturele vaardigheden Samenwerken
Probleemoplossend vermogen ICT- geletterdheid Creativiteit Kritisch denken
Communiceren
Betrokkenheid bij de samenleving Ondernemerschap Nieuwsgierigheid voor leren
De Droomspiegel werkt zeer leerling-georiënteerd en maakt kinderen mede-eigenaar van
hun leerproces. Dit uit zich bijvoorbeeld in de digitale portfolio's en de
ontwikkelingsgerichte houding van haar leerkrachten. De school is ingericht met een
draadloze internetverbinding en er zijn iPads en laptops in de klassen aanwezig om de ICTgeletterdheid bij onze leerlingen optimaal te kunnen ontwikkelen. Ook
burgerschapsvorming en het opdoen van sociale- en culturele vaardigheden staan bij ons
hoog in het vaandel. In het schooljaar 2014-2015 is de methode 'leefstijl', voor sociaalemotionele ontwikkeling, geïmplementeerd. Deze wordt aangevuld met lessen uit ‘de
brede school’. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen betrokken raken bij de
omgeving die verder rijkt dan het klaslokaal. Leerlingen doen dan ook regelmatig mee aan
initiatieven die in de buurt worden georganiseerd.
Ook in de toekomst zal de nadruk gelegd worden op de vakken taal en rekenen. Leerlingen
zullen in de toekomst er veel baat bij hebben als ze deze vakken goed beheersen. Er zal
echter ook gewerkt moeten gaan worden aan vaardigheden en attitudes. Vaardigheden en
attitudes als kritisch
denken, maatschappelijke betrokkenheid, samenwerken, presenteren, oplossingsgericht
denken, nieuwsgierigheid en creativiteit zijn voor kinderen van groot belang. De
Droomspiegel van de toekomst legt nog meer dan nu een basis voor de ontwikkeling van
deze 21-eeuwse vaardigheden.
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6 Leiderschap en management
De schoolleiding is toegankelijk, toont lef en blijft zich ontwikkelen. Het leiderschap dat het
bestuur voor ogen heeft geeft ruimte aan directies om verantwoordelijkheid te nemen voor
het integraal management op de school. Scholen maken het onderwijs en het bestuur zorgt
ervoor dat scholen dat kunnen doen en dat ook goed doen.
Iedere SKOFV-school heeft een eigen gezicht; onze stichting wil geen uniforme scholen.
Wel dient de missie en visie van de Scholengroep op alle scholen herkenbaar te zijn. De
individuele scholen hebben weliswaar een eigen missie, maar deze zal ingebed zijn in de
missie van de SKOFV. De zelfstandigheid van scholen is altijd relatief, want het
bevoegd gezag is en blijft eindverantwoordelijk. Het geven van zelfstandigheid aan de
scholen is gebaseerd op vertrouwen.

6.1 Managementstructuur en organisatie
De kwaliteit van het management van onze school is zichtbaar in de wijze waarop het
onderwijs is gestructureerd en georganiseerd. De directie is verantwoordelijk voor hoe de
medewerkers functioneren en de wijze waarop de formele communicatie en overleg is
geregeld.
De leerkrachten
De leerkrachten van onze school worden in overleg met de directie ingedeeld in een groep.
Het kan voor komen dat leerkrachten zijn gespecialiseerd in een bepaalde (leeftijds)groep.
In principe dient men echter breed inzetbaar te zijn in de groepen 1 t/m 8. En aantal groepen
op de Droomspiegel heeft een vaste groepsleerkracht en bij de andere groepen is sprake
van een duobaan waarbij twee leerkrachten samen één groep draaien. Daarnaast komt het
voor dat er invallers gevraagd worden, bijvoorbeeld als een leerkracht door ziekte niet voor
de groep kan staan.
De groepsleerkracht is belangrijk op school. De kwaliteit van onderwijs valt of staat met de
leerkracht die voor de groep staat. Daarom besteden wij veel aandacht aan scholing en
begeleiding van leerkrachten. Iedere leerkracht heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan
(POP), de directie geeft coachend leiding aan het team. Dat betekent dat de directie de
leervraag bij de leerkrachten neerlegt en dat zij worden gefaciliteerd om zich optimaal te
kunnen ontwikkelen. De Droomspiegel is een lerende organisatie. Dit betekent dat er veel
belang wordt gehecht aan de bevordering van samenwerken en het delen van kennis. Het is
een integraal model van leren van elkaar, van leerling tot directie. Een gesprekken-cyclus
hoort standaard bij de begeleiding van werknemers bij ons op school. Alle leerkrachten
ondersteunen elkaar dagelijks op de werkvloer.
De teamleider
De teamleider maakt samen met zijn/haar groep deel uit van een bouw:
De onderbouw | groep 1 – 2 - 3
De middenbouw en bovenbouw | groep 4 – 5 - 6 – 7 – 8
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De bouwen hebben elk een eigen teamleider. Twee van de groepsleerkrachten zijn
teamleider en vormen samen met de directie het managementteam (MT). In de jaargids
staat vermeld wie de teamleider is van elke bouw. Deze coördinatoren dragen zorg voor de
dagelijkse gang van zaken in hun bouwgroep. Zij leiden het bouwoverleg en zorgen voor
terugkoppeling naar de directie van de school. Het bouwoverleg gaat voornamelijk over
organisatorische zaken.
De directie
De directie is er verantwoordelijk voor dat de bouwgroepen bij elkaar aansluiten. Alle
directieleden zijn aanspreekpunt.
Er is een taakverdeling gemaakt tussen de directeur en de adjunct- directeur.
De directie is eindverantwoordelijk en richt zich op: Ontwikkeling van personeel
Onderwijskundig beleid Financiële zaken Huisvesting Algemene zaken Identiteit PR
Beheer van het gebouw Risico Inventarisatie Veiligheid Leerplichtzaken
Elke week vindt een directieoverleg tussen de directeur en de adjunct-directeur plaats. De
dinsdagen staan in het teken van het Almeers directieberaad en het SKOFV directieberaad.
De Interne Begeleiding
De Interne Begeleiders (IB) zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur van de school. De IB
formuleert het beleid en de plannen met betrekking tot de zorg van leerlingen in het
zorgplan. Het maken van analyses van opbrengsten hoort bij het dagelijkse werk van een
IB-er. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is op te vragen bij de directie.

6.2 Communicatie
Wij zien de ouder als partner. School en ouders hebben een gezamenlijk belang: de
optimale ontwikkeling van het kind Ouders zijn de deskundigen bij uitstek als het gaat om
de opvoeding van hun eigen kind. In een samenwerkende relatie kunnen leerkracht en
ouders elkaar versterken. De school zorgt voor heldere en adequate informatie met
betrekking tot de leervorderingen, zowel in kennis en vaardigheden als in sociale
competenties. Ouders communiceren met de school vanuit hun eigen bevindingen en
verwachtingen. Op basis hiervan vindt, binnen de mogelijkheden van beide partijen,
afstemming plaats met betrekking tot de pedagogische en/of didactische aanpak.
Informatievoorziening
Het team van de Droomspiegel draagt zorg voor de communicatie tussen ouders en de
school. De school voorziet alle betrokkenen iedere maand van nieuws aangaande de school
via de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt standaard digitaal via de mail verzonden. Ook
worden belangstellenden geïnformeerd via onze website. Via incidentele mailberichten
zullen wij ouders van actuele informatie voorzien of een extra nieuwsbrief sturen. Daarnaast
worden ouders extra op de hoogte gesteld door de leerkracht waar de groepsdoelen en
activiteiten in worden beschreven. Alle geledingen van de school hebben hun eigen mailbox
en maillijsten. Tevens heeft de school een Facebook pagina, waar regelmatig door de
leerkrachten activiteiten van groepen op worden gedeeld.
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De school organiseert aan het begin van ieder schooljaar een informatieavond gepland in de
derde week van het schooljaar. Tijdens deze avond informeren wij ouders over klas
gebonden, maar ook over school gebonden aspecten die in het betreffende schooljaar aan
bod komen. De Oudervereniging organiseert op avond van de informatieronde structureel
haar algemene ledenvergadering.
Rapportage
Bij binnenkomst op onze school worden alle leerlingen eerst in kaart gebracht. Er wordt bij
de kleuters na zes weken een (intake)gesprek gehouden met de ouders en leerlingen. De
leerkracht maakt onder andere gebruik van een identiteitscirkel die verwerkt is in het
digitaal portfolio. Tevens worden de Cito gegevens van het leerlingvolgsysteem gebruikt,
die wij in het geval van instroom vanaf groep 2 in veel gevallen al hebben ontvangen in de
vorm van een onderwijskundig rapport.
Daarnaast geven wij een overzicht aan de ouders betreffende de leervorderingen van hun
kinderen. Per jaar voeren wij drie portfoliogesprekken. Het portfolio bestaat uit de
gegevens die op het digitale portfolio staan vermeld, zoals de gegevens van het Cito
Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) en de leervraag van de leerling. Bij het
portfoliogesprek is het kind vanaf groep 4 altijd aanwezig. Het gaat tenslotte over de
verantwoordelijke, het kind zelf. Dit komt de transparantie ten goede en er zal meer
draagvlak zijn voor beslissingen die worden genomen. Indien het noodzakelijk is, wordt een
deel van het gesprek alleen met de ouder(s) gevoerd.
Een portfoliogesprek bestaat voornamelijk uit het bespreken van het digitale portfolio. Het
kind kan dan zijn verhaal kwijt over zijn eigen leerproces en waar hij trots op is en waar hij
aan wil werken de komende weken. Tevens worden de Cito LOVS
gegevens en de cijfers van de leerkracht weergegeven. Natuurlijk mogen ouders en
leerlingen ook zelf punten naar voren brengen. Een gesprek neemt een half uur per kind in
beslag. Er wordt ongeveer twintig minuten gebruikt om te praten/te presenteren en daarna
wordt tien minuten aan verslaglegging gedaan door de leerkrachten. Zo kunnen afspraken
tussen ouders en de leerkrachten meteen digitaal weggezet worden en worden de
gemaakte afspraken niet vergeten.
Drie rapportage momenten
In de portfolioweken worden na schooltijd, vanaf 14.30u, de portfoliogesprekken gevoerd.
De portfoliogesprekken vinden plaats:
Het startgesprek: In de eerste weken van het schooljaar. Alle leerlingen krijgen het eerste
digitaal portfolio. Groep 8 krijgt het voorlopige advies uitgereikt.
Portfolio 1: Na ongeveer zes maanden (rond eind februari). Alle leerlingen krijgen hun
eerste digitaal rapport + digitaal portfolio. Groep acht heeft op dat moment tevens de
definitieve verwijzingsgesprekken voor het vervolgonderwijs
Portfolio 2: Aan het eind van het schooljaar (rond eind juni) krijgen de kinderen van groep
één tot en met acht hun digitaal eindrapport/ digitaal portfolio.
Het digitaal portfolio wordt als pdf per mail verstuurd naar de ouders. Een rapportgesprek is
tevens een evaluatiemoment. Tijdens dit moment worden bijvoorbeeld (leer)resultaten,
motivatie en sociale interactie met ouders en het kind besproken en geëvalueerd
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7 De ondernemende school
7.1 Hoe ouders worden betrokken
Om kinderen goed te kunnen begeleiden is een goed contact met de ouders van het
grootste belang. Ouders zijn de primaire opvoeders en kunnen de school informatie geven
over ontwikkelingen die zij bij hun kind waarnemen. Door een goede communicatie tussen
ouder en leerkracht kunnen de leeromstandigheden voor hun kind(eren) optimaal worden
gemaakt. We achten het van groot belang dat er sprake is van:
•
•
•
•

6

informeel partnerschap: samen staan voor de activiteiten en werkzaamheden van de
school/instelling;
formeel partnerschap: samen staan voor het beleid van de school/instelling;
didactisch partnerschap: samen staan voor het leren van het kind;
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•
•

pedagogisch partnerschap: samen staan voor het welzijn en de opvoeding van het kind;
maatschappelijk partnerschap: samen staan voor de plek van het kind in de
maatschappij.

Wij zien onderwijs en opvoeding als een gezamenlijke taak van ouders en school. De
kwaliteit van onderwijs en opvoeding van kinderen is gebaat bij daadwerkelijke
ouderbetrokkenheid bij de school.
Op verschillende gebieden zijn ouders op onze school actief. Wij streven naar een open,
enthousiaste relatie met de ouders waarin communicatie van essentieel belang is.

7.2 Communicatie met ouders
Er komt veel op u en uw kind(eren) af als u gaat scheiden. Op school doen wij er alles aan
om uw kind(eren) tijdens deze periode zo goed mogelijk te ondersteunen. Om die reden
vragen wij u ook om de leerkracht van uw kind(eren) te informeren bij een scheiding.
Wij vinden het belangrijk dat beide ouders betrokken zijn en blijven bij de ontwikkeling van
hun kind(eren). Als u na een scheiding allebei het ouderlijk gezag houdt, dan krijgt u van de
school dezelfde informatie en wordt u allebei uitgenodigd voor oudergesprekken en
activiteiten op school. In situaties waarbij een van de ouders het gezag heeft krijgt alleen die
betreffende ouder informatie en uitnodigingen.
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
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
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samen: het belang van het kind staat centraal. 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. In uitzonderlijke gevallen, denk
hierbij bijvoorbeeld aan veiligheid, kan een school besluiten de gesprekken in aanwezigheid
van de directeur te laten plaatsvinden of geen gesprekken te voeren met (één van de)
ouder(s).
Als een ouder geen ouderlijk gezag heeft, moet de school die ouder, als hij daarom
verzoekt, informeren over belangrijke feiten en omstandigheden die betrekking hebben op
het kind of zijn verzorging en opvoeding. (artikel 1:377c BW). Het gaat dan om (schriftelijke)
informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaalpedagogische ontwikkelingen op
school. Hieronder vallen niet een uitnodiging voor een ouderavond of andere activiteiten op
school. Alleen als de vader het kind niet heeft erkend, heeft hij geen enkel recht op wat voor
informatie dan ook.
Daar waar de school gegevens over het kind door moet geven aan derden, voor
bijvoorbeeld het aanvragen van nader onderzoek in het belang van de schoolloopbaan van
het kind, wordt aan beide ouders toestemming gevraagd (indien er gezag is en de vader het
kind heeft erkend). De verzorgende ouder wordt belast met het verkrijgen van
toestemming van de niet-verzorgende ouder voor de bemoeienis van een derde.
Ouders zijn zelfverantwoordelijk 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.
Verlofaanvragen kunnen worden gedaan door de ouder bij wie het kind in huis woont.
Ouders bij wie het kind niet in huis woont, kunnen alleen een verlofaanvraag indienen met
schriftelijke toestemming van de andere ouder. In geval van co-ouderschap houdt dit in dat
de ouders alleen verlof kunnen aanvragen voor de dagen dat het kind bij de betreffende
ouder in huis woont. Voor de andere dagen kan alleen verlof aangevraagd worden met
schriftelijke toestemming van de andere ouder. Ouders die geen ouderlijk gezag hebben
kunnen geen verlof aanvragen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we
persoonsgegevens. In het privacyreglement van het bestuur is beschreven hoe de school
omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit
reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze
leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders
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bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend
personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er
bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een
leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys.
Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de
stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun
werkzaamheden.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte
set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te
identificeren als die inlogt.Wij hebben met 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. Een lijst van de leveranciers waar de school
afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk
aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen
wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen
gegevens te mogen uitwisselen.

7.4 Inspraak en ondersteuning
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•
•
•
•
•
•

Ouderraad/oudervereniging
Medezeggenschapsraad
Het persoonlijke gesprek
Inhoudelijke ouderavonden
Ouder/kindgesprekken
Leerlingenraad

Zoals eerder aangegeven, zien wij de opvoeding als een gezamenlijke taak van ouders en
school. Het onderwijs is enorm gebaat bij daadwerkelijke ouderbetrokkenheid bij de school.
Op verschillende gebieden zijn ouders actief in onze school. Zo helpen ouders bij het
uitvoeren of voorbereiden van activiteiten op school. Ouders kunnen zich daarnaast
beschikbaar stellen voor de Medezeggenschapsraad (MR) of de Oudervereniging (OV).
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De Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een inspraakorgaan, waarin gekozen afgevaardigden van ons onderwijsteam en
ouders zitting hebben voor een periode van minimaal drie jaar. De MR kan onder andere
invloed uitoefenen op het beleid dat de school maakt. Deze invloed bestaat uit een adviesen een instemmingsrecht. De MR van de Droomspiegel bestaat, gezien de groei van de
school uit acht leden, waarvan drie ouders en drie leerkrachten. Het reglement, dat als
leidraad voor de MR dient, is overgenomen van de Nederlandse Katholieke Schoolraad.
Periodiek vergadert de MR over diverse (beleid)onderwerpen betreffende de Droomspiegel.
De Oudervereniging (OV)
Volgens de statuten van de OV zijn alle ouders - na het voltooien van de inschrijving van hun
kind(eren) bij ons op school - lid van de oudervereniging. Aan dit lidmaatschap is een
contributie verbonden: de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte hiervan wordt jaarlijks op de
Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Voor allerlei activiteiten is geld nodig. Niet alle
zaken kunnen door de school betaald worden. De oudervereniging neemt de kosten van
een aantal activiteiten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening. Daarom vraagt de
oudervereniging jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de ouders. In de algemene
ledenvergadering van de oudervereniging wordt jaarlijks vastgesteld over welk bedrag we
spreken en aan welke activiteiten dit bedrag wordt besteed. De penningmeester doet
hiertoe een voorstel dat
gebaseerd is op een begroting. De oudervereniging beheert de gelden. Alle gelden zijn
bedoeld voor activiteiten die de school niet uit de reguliere middelen kan bekostigen.
Jaarlijks zorgt de penningmeester voor een financiële verantwoording.
Onze school mag via de vrijwillige ouderbijdrage een geldelijke bijdrage aan u als ouders/
verzorgers vragen om extra activiteiten als: excursies, een kerstviering of een sportdag te
kunnen bekostigen. Soms worden naast de vrijwillige ouderbijdrage ook nog andere kosten
in rekening gebracht, zoals kosten voor schoolzwemmen, kamp of voor een schoolreisje.
Ook deze uitgaven vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage.
Scholen mogen zelf de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bepalen, zolang de
Medezeggenschapsraad (MR) hier mee heeft ingestemd bij en de school de wettelijke
voorschriften naleeft. Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage een financiële drempel vormt,
kunt u de schoolleiding benaderen om samen naar de mogelijkheden te kijken.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50
Daarvan bekostigen we:
• Sportdag
• Kerst
• Paasontbijt
• Schoolkamp
• Schoolreis
• Sinterklaas
• Carnaval
• Eindfeest
• Sinterklaas
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Schoolactiviteiten
Ouders zijn bij ons op school een serieuze partner die wij graag willen betrekken bij alle
activiteiten waarbij ouderhulp zeer gewenst is. Als ouders op school willen helpen, zijn er
diverse werkzaamheden waarbij uw hulp zeer welkom is. Voor informatie kunt u terecht bij
het bestuur van de OV, de MR en/of de directie.
De volgende richtlijnen zijn van toepassing bij ondersteuning van ouders bij lessen:
De regels worden gesteld door de verantwoordelijke leerkracht
Ouders zijn nooit eindverantwoordelijk
Ouders mogen tijdens de ondersteuning niet afwijken van het didactisch - pedagogisch
programma van de school
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met werkende ouders

Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school mag via de ouderbijdrage een geldelijke bijdrage aan u als ouders vragen, om
extra activiteiten als: excursies, een kerstviering of een sportdag te kunnen bekostigen.
Soms worden naast de vrijwillige ouderbijdrage ook nog andere kosten in rekening
gebracht, zoals kosten voor schoolkamp. Ook deze uitgaven vallen onder de ouderbijdrage.
Scholen mogen zelf de hoogte van de ouderbijdrage bepalen, zolang zij daar de
medezeggenschapsraad bij betrekken en zolang zij de wettelijke voorschriften naleven.

6

Schoolkamp groep 8
Leerlingen van groep 8 gaan drie dagen op kamp, dit is een onderdeel van de schooldagen
en valt (gedeeltelijk) onder schooltijd, maar telt niet mee als onderwijstijd. De school stelt
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kamp dan ook niet verplicht, maar hecht er veel waarde aan wanneer iedereen meegaat.
Wanneer er kinderen zijn die niet meegaan op kamp, dan zal de school de mogelijkheid
bieden om de kinderen op te vangen.
Het schoolkamp is onderdeel van het lesprogramma en wordt o.a. voor de leerlingen
georganiseerd om te kunnen werken aan sociaal-emotionele vaardigheden. Sport en spel,
verlies en winst, vreugde en verdriet, omgang met elkaar en overnachten buitenshuis zijn
belangrijke leerdoelen.
Uiteraard hebben we bij deze activiteit veel ouderhulp nodig. De leerkrachten benaderen
daarvoor ouders (als het mogelijk is, werken we met een vaste kern van ervaren ouders).
Om het kamp mogelijk te maken is een bijdrage per kampgaande leerling gewenst.
Omdat de kamplocatie ver van tevoren geboekt moet worden, worden hiervoor kosten
gemaakt. Daarom vindt geen restitutie van het betaalde kampgeld plaats bij annulering
door ouders, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte. Is uw financiële draagkracht (tijdelijk, maar
toch een aanzienlijke periode) minder groot, dan kunt u zich richten tot de directeur van de
school. In samenspraak met de Oudervereniging kan besproken worden of een aangepaste
regeling kan gelden. Mocht een leerling het schoolkamp niet bij kunnen wonen dan zal het
regulier lesprogramma in een andere groep op school, door die betreffende leerling moeten
worden gevolgd.

7.5 Veiligheid
De Droomspiegel hecht belang aan een school waar leerlingen, ouders en
onderwijspersoneel zich veilig voelen. Het voorkomen van pesten, discriminatie en seksuele
intimidatie verdient daarom de volle aandacht op de Droomspiegel. Voor ouders en
leerlingen is het belangrijk te weten wat de school aan veiligheid doet. Elke
onderwijsinstelling moet beschikken over een vertrouwenspersoon en een
klachtenregeling. Op schoolniveau hebben wij een
vertrouwenspersoon. De gegevens van deze persoon zijn te vinden in de jaargids.
Er is sprake van een schoolverzekering.
Aansprakelijkheid
SKO heeft een bedrijfsaansprakelijkheids- verzekering voor al haar leerlingen,
medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Op deze verzekering kan een beroep worden
gedaan bij schade die is ontstaan door verwijtbaar handelen door de school of iemand die
daar werkt. (De verzekeringsmaatschappij beoordeelt of er inderdaad sprake is van
verwijtbaar handelen. Daarnaast geldt een eigen risico van € 250,- per schadegeval.)
Als een leerling schade toebrengt aan een andere leerling, leerkracht, schoolgebouw of
schoolinventaris dan zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk. Ouders/verzorgers zijn
wettelijk verplicht om een WA-verzekering voor de kinderen af te sluiten voor dit soort
gevallen.
Ongevallen
SKO heeft voor haar leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers een collectieve
ongevallenverzekering afgesloten, die tot uitkering kan komen bij blijvend letsel of
overlijden.
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WEGAS/WEGAM
SKO is verzekerd voor schade die ontstaat door en bij bestuurders (personeel en
vrijwilligers) tijdens een dienstreis met een eigen auto voor schoolse activiteiten. Voor de
overige inzittenden zal een afdoende inzittendenverzekering moeten zijn afgesloten door
de bestuurder/eigenaar.
Tot slot: De school aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken of
beschadigd raken van eigendommen van kinderen.
Klachtenregeling
De klachtenregeling maakt onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid op stichtingsniveau. De
SKO kent een eigen klachtenregeling. Deze regeling ligt ter inzage op school en staat op de
website van de stichting, www.sko.nl. In deze regeling is opgenomen dat de SKO is
aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs.
Als schoolteam hechten wij waarde aan een heldere communicatie tussen het team, ouders
en kinderen. Indien ouders van mening zijn dat de veiligheid van personen in het geding
komt, activiteiten niet goed worden georganiseerd of teamleden zich niet aan afspraken
houden, horen wij dit graag zo snel mogelijk zodat wij adequaat kunnen reageren en
eventueel gepaste actie kunnen ondernemen.
Leerlingen en ouders die op- en/of aanmerkingen hebben over wat er in de groep of in de
klas gebeurt (bijvoorbeeld over de begeleiding en beoordeling van de leerlingen) gaan
daarover in gesprek met de verantwoordelijke leerkracht. Indien zij daar onvoldoende
gehoor vinden en er geen goede oplossing komt, dan kunnen ouders in gesprek met de
directie.
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Het bestuur van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe is aangesloten bij
de klachtencommissie van de bond Katholieke Besturen Organisatie (KBO). Door middel
van de klachtenregeling kunnen betrokkenen bij de school bezwaar aantekenen tegen
gedragingen en beslissingen van het schoolbestuur, de directie of personeelsleden. Door
klachten kunnen problemen worden gesignaleerd en opgelost. Klachten kunnen
bijvoorbeeld betrekking hebben op ongewenste
intimiteiten zoals seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld en pesten. Ouders
kunnen deze klachten bespreken met de directie of contactpersoon van de school.
Naast deze klachtenregeling heeft het bestuur voor alle aangesloten scholen een
ondersteuningscontract afgesloten met het bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM)
bij GGD Flevoland. Zij ondersteunen de school en/of klagende partij bij klachten omtrent
ongewenste omgangsvormen. De contactpersoon van de school zal u desgewenst in
contact brengen met de vertrouwenspersoon van het bureau VKM. Ook kunt u rechtstreeks
contact opnemen met het bureau VKM.
6
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Gegevens:
SKO Flevoland en Veluwe
Postbus 608 8200 AP Lelystad
Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs
Postbus 82324 2508 EH Den Haag Telefoonnummer van de geschillen- en
bezwarencommissies voor het katholiek onderwijs 070-3457097 (van 9.00 tot 12.00 uur)
Telefoonnummer van de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs 0703925508 (van 9.00 tot 12.00 uur) Het regelement van de Landelijke klachtencommissie is bij
bovenstaande gegevens op te vragen.
GGD Flevoland Centraal postadres 1120 8200 BC Lelystad
Ongewenste omgangsvormen
Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen
ongewenst gedrag. Er dienen afspraken te zijn over hoe de school hier op reageert, over
hoe kan het worden voorkomen en wat te doen als er zich een situatie van ongewenste
omgangsvormen voordoet Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteedt,
neemt het bestuur een abonnement af van de Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF),
bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) voor het inzetten van externe
vertrouwenspersonen en ondersteuning van het team in voorkomende situaties.
Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten,
discriminatie agressie en geweld tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en
leerkrachten of andere medewerkers binnen de school zoals conciërges, stagiaires,
klassenassistenten en hulpouders.
Welke stappen neemt de school?
Op school is een contactpersoon ongewenste omgangsvormen benoemd waar leerlingen,
ouders en medewerkers terecht kunnen indien zij te maken hebben met ongewenst
gedrag/omgangsvormen;
De contactpersoon/directie zorgt voor de eerste opvang van de leerling/ouders of de
medewerker;
De directeur wordt geïnformeerd en neemt zo nodig contact op met het bestuur en de
vertrouwensinspecteur;
De contactpersoon/directeur neemt, indien gewenst, contact op met bureau VKM.
Wat mag u van de vertrouwenspersoon verwachten?
De vertrouwenspersoon maakt een afspraak met de leerling/ouders of de medewerker;
Hij biedt ondersteuning van de leerling en ouders bij de ontstane situatie;
Hij verschaft helderheid over de mogelijkheden en gevolgen van wel of geen aangifte doen
bij de politie;
Hij biedt ondersteuning indien de ouders/leerling een klacht willen indienen bij de
klachtencommissie;
Hij rapporteert naar de directie/contactpersoon en advisering ten aanzien van mogelijke
vervolgstappen en preventieve maatregelen.
Wat kan de ouder/leerling/medewerker doen? Indien er een situatie van ongewenste
omgangsvormen plaatsvindt, is het wenselijk dat de ouder/leerling/medewerker direct met
de directie/contactpersoon van de school in gesprek gaat. De contactpersoon voor De
Droomspiegel staat in de jaargids. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij dit niet de
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gewenste route is. In deze situatie kunnen de bovenstaande partijen direct contact
opnemen met de vertrouwenspersoon van bureau VKM (telefoonnummer: 0320 - 276 211).
Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan met de gegeven situatie
en omstandigheden. Ook kunnen ouders/leerlingen en medewerkers zich rechtstreeks
wenden tot de vertrouwensinspecteur via het advies en meldpunt vertrouwenszaken
(telefoonnummer: 0900 - 111 31 11). Voor meer informatie over ongewenste
omgangsvormen op school kunt u terecht op www.ppsi.nl.

7.6 Verzekering
d
Alle kinderen zijn door de SKO door middel van een collectieve
aansprakelijkheidsverzekering verzekerd. De dekking van deze verzekering geldt uitsluitend
voor het komen naar en vertrekken van school, het verblijf op school en tijdens de
activiteiten welke in schoolverband (bijvoorbeeld schoolreisjes, schoolkamp, excursies, etc.)
onder toezicht van school worden georganiseerd. Doet een kind een ander kind iets aan
met schade en/of letsel, dan is deze collectieve verzekering niet van toepassing. In zo'n
geval moeten de ouders de W.A. verzekering van de veroorzaker aanspreken. De W.A.verzekering voor school geldt niet voor zelf meegenomen spullen zoals mobiele telefoons
andere zaken.
Aansprakelijkheid
De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die
voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is
mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.
Dit kan bijvoorbeeld tijdens de lessen bewegingsonderwijs plaatsvinden (bijvoorbeeld als
een bal een bril raakt). Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en
wordt niet vergoed door de school.
Tevens is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens schooluren of tijdens
andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of zijn ouders) verantwoordelijk voor. Het is
dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

7.7 De School als onderneming
De Droomspiegel is een onderneming. De huidige financiering in het basisonderwijs is niet
meer op voldoende niveau om de hoge kwaliteit op peil te houden. Wij zullen daarom goed
kijken of wij een samenwerking kunnen opzetten met verschillende bedrijven en
instellingen. Daarbij werken wij altijd binnen de (onderwijs)grenzen van de huidige weten
regelgeving en daarnaast mag de samenwerking niet in conflict zijn met de visie van onze
school.
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Zo heeft de Droomspiegel, naast de gebruikelijke samenwerkingspartners, een structurele
samenwerking met:
Buitenschoolse opvangorganisaties in de regio; Met name met GO en Kindcentrum Almere,
waarmee wij samen een Integraal Kindcentrum (IKC) vormen. Door middel van het IKC
bewerkstelligen wij een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Wij
ondernemen veel activiteiten samen en elen vaak de kosten ten aanzien van de aanschaf en
onderhoud van meubilair, materialen en benodigdheden die beide organisaties gebruiken.
Het personeel zal elkaar ondersteunen waar mogelijk. Een goede samenwerking komt de
kinderen ten goede en geeft de school meer financiële mogelijkheden.
Microsoft; de Droomspiegel is door Microsoft uitgeroepen als Mentorschool in het jaar
2010. Wij participeren hierdoor als school in een groot netwerk, waardoor wij nog beter
kennis kunnen delen en kunnen profiteren van de kennis en expertise van onze partners.
Diverse (sport)verenigingen in de omgeving en het buurthuis; hierdoor kunnen wij samen
activiteiten organiseren en ondersteuning krijgen op diverse terreinen.
Sponsoring
De Droomspiegel staat open voor sponsoring als het passend is binnen de visie van onze
school. Er zijn op dit moment al stappen in deze richting gezet. Zo zijn er meerdere
activiteiten opgezet met ondersteuning van de gemeente en andere partners. Sponsoring in
het onderwijs biedt kansen, het kan een extra ondersteuning zijn voor de school. Het gaat
dan bijvoorbeeld om extra lesmaterialen of om gesponsorde activiteiten zoals
schoolfeesten en excursies.
Kinderen en jongeren hebben echter recht op bescherming tegen ongewenste invloeden
van buitenaf. Sponsoring op scholen moet dus op een zorgvuldige en verantwoorde manier
gebeuren. Reclame en sponsoring moeten verenigbaar zijn met de pedagogische en
onderwijskundige taken en doelstellingen van de school. Er mag geen schade berokkend
worden aan het geestelijk en/of lichamelijke welzijn van de leerlingen. Sponsoring en
reclame moeten ook in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.
Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid
en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.
Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring dat de
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en alle landelijke
onderwijsorganisaties van besturen, personeel, leerlingen en ouders en een aantal andere
organisaties waaronder de consumentenbond hebben ondertekend. Dit convenant ligt op
school ter inzage. Om de sponsoring op onze school in goede banen te leiden beschikt de
school over een sponsorbeleidsplan. Ook dit plan ligt ter inzage op school. De voorwaarden
waaraan alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt voldoen, behoeven de
goedkeuring van het bestuur en de instemming van onze medezeggenschapsraad. De
activiteiten als zodanig worden door de directie vastgesteld na overleg met het
leerkrachtenteam en onze oudervereniging. Ouders die klachten hebben over sponsoring,
uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord gaan met de weder prestatie die aan de
sponsoring verbonden is, bespreken dit met de directeur. De directeur kan indien hij niet tot
overeenstemming komt met de ouders hen verwijzen naar het bevoegd gezag.
Sponsoractiviteiten op onze school worden gecoördineerd door een commissie die bestaat
uit:
de directeur van de school
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bestuursleden van de oudervereniging

7.8 Schooltijden
Onze schooltijden Groepen 1-8 08.30 - 12.00 u 12.30 - 14.00 u
Alle groepen draaien een continurooster op alle schooldagen. Bij uitzondering zijn
leerlingen om 12.00u vrij. Deze uitzonderingen zijn weergegeven op de jaarkalender. Wij
hanteren hiermee het meest eenvoudige rooster in het gelijke dagen model. De
Droomspiegel heeft bijna geen margedagen, aangezien alle groepen 940 uur per schooljaar
draaien. Om de kwaliteit van onze school op peil te houden, worden er wel enkele
studiedagen per jaar ingepland.
Op locatie Bosrand openen de deuren om 08.15u. Op locatie Marco Polo openen de deuren
van de school 08.15u. De directie en/of andere medewerkers van de school heten u altijd
welkom bij de deur. Om 08.30u beginnen de lessen en sluiten de buitendeuren. Indien
ouders/leerlingen te laat zijn, vragen wij ouders aan te bellen. Als kinderen ziek zijn of om
andere redenen niet op school kunnen komen, wordt er van ouders verwacht dat zij de
school daarover inlichten voor 08.30 uur. Elke leerkracht houdt dagelijks een absentielijst
bij. Indien een leerling rond 08.45u nog niet aanwezig is, wordt door de leerkracht of andere
medewerkers naar huis gebeld om te informeren wat er aan de hand is. Als een leerling
structureel te laat komt op school is de directeur genoodzaakt, na een waarschuwing, de
leerplichtambtenaar in te schakelen. Bij het naar huis gaan, brengen de leerkrachten van de
groepen 1 t/m 8 de kinderen naar de buitendeur. Een kleuter gaat pas mee naar huis als wij
zeker weten dat er een bekende persoon is om het kind op te halen. Kinderen vanaf groep 3
t/m 5 worden door de leerkracht in de gaten gehouden of de leerling wel met de juiste
persoon naar huis gaat. De overige leerlingen kunnen en gaan vaak zelfstandig naar huis.
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Vakantietijden
De minister stelt voor alle scholen in Nederland de zomervakantie en de herfstvakantie
vast. De minister hanteert daarbij het advies van de commissie vakantiespreiding. Voor de
andere schoolvakanties worden adviesdata gegeven. De schoolbesturen beslissen
uiteindelijk over het vakantierooster voor hun scholen. In Almere stemmen de verschillende
schoolbesturen de schoolvakanties zoveel mogelijk op elkaar af. Desondanks kan het
voorkomen dat het vakantierooster van een individuele school niet helemaal gelijk loopt
met het gezamenlijk vastgestelde rooster. Het voor de school geldende exacte
vakantierooster staat vermeld in de jaargids.
Verlof voor een (gezins)vakantie buiten de vastgestelde schoolvakantie is meestal niet
mogelijk. De leerplichtwet biedt hiervoor slechts één mogelijkheid. Toestemming is alleen
mogelijk, indien de "specifieke aard van het beroep" van één van de ouders het noodzakelijk
maakt om buiten de zomervakantie op vakantie te gaan. Alleen in die gevallen mag de
directeur hooguit één keer per schooljaar toestemming verlenen tot maximaal tien
schooldagen.
De directeur mag geen toestemming verlenen als het de eerste twee weken van het
schooljaar betreft. Met de 'specifieke aard van het beroep' worden seizoensgebonden
werkzaamheden bedoeld of werkzaamheden in de bedrijfstakken die in de zomermaanden
een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die
periode een vakantie op te nemen.
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Een verzoek om vakantieverlof (art. 11, onder f en art. 13a Leerplichtwet) wordt tijdig bij de
directeur van de school ingediend; bij voorkeur 8 weken van tevoren. Het verlof kan door de
directeur worden verleend indien:
• wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is
buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (horecasector, agrarische sector en
toeristische sector). Hieronder vallen ook herfstvakantie, kerstvakantie,
voorjaarsvakantie en meivakantie.
• een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat alleen verlof buiten de
officiële schoolvakanties mogelijk is.
Hieronder valt niet: afspraken met collega's of vakantieroosters die door werkgevers zijn
vastgesteld om werk organisatorische redenen.
Op de website van de Droomspiegel zijn speciale aanvraagformulieren te verkrijgen voor
vakantieverlof. Hierop staan 'de gronden voor vrijstelling' aangegeven.
Leerplicht
In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen wij
verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar
school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend om dit verlof aan te
vragen. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het
belang van het kind school te moeten missen.
Extra verlof is mogelijk bij:
Een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal
twee dagen;
12 1/2- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag;
12 1/2-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal twee dagen.
Bij grootouders is dit meer dan bij ouders, omdat ervan uit wordt gegaan dat ouders beter
op de hoogte zijn van de verlofmogelijkheden dan de grootouders. Grootouders kunnen
bovendien te maken hebben met kinderen uit verschillende vakantieregio's:
25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag;
Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind:
duur in overleg met directeur;
Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in
overleg met de directeur;
Verhuizing van gezin: één dag.
Op school en via onze website zijn formulieren verkrijgbaar die u kunt invullen voor een
verlofaanvraag.
Als de leerling zonder afmelding afwezig is, moet de directeur dit melden bij de
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in. Als blijkt dat de
leerling zonder geldige reden van school is gebleven, maakt de leerplichtambtenaar een
proces-verbaal op en stuurt dit aan de officier van justitie. De directeur is echter ook
verplicht om zich aan de wet te houden. Het bestuur is eindverantwoordelijk.
Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (art. 14, lid 3,
Leerplichtwet) voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar moet tijdig (bij voorkeur 8
weken van te voren, via de directeur van de school) bij de leerplichtambtenaar van de
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woongemeente worden ingediend. Verlof wordt slechts bij zeer bijzondere
omstandigheden verleend. Een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er
waaruit blijkt dat verlof voor de kinderen noodzakelijk is op grond van medische of sociale
indicatie betreffende een van de gezinsleden, kan hierbij nuttig zijn.
Opmerking: De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de
leerplichtambtenaar. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school
houden, wordt proces-verbaal opgemaakt.
Onderwijstijd
De school bepaalt zelf de indeling van de schooldag. Scholen mogen de tijden waarop een
leerling op school moet zijn (schooltijden) zelf bepalen. De school moet zich wel houden
aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Dit is het aantal uren dat leerlingen onderwijs
krijgen in 8 schooljaren.
Verplichte onderwijstijd basisschool Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur
les krijgen over 8 schooljaren. De lestijden van de groepen 1 t/m 8 worden bij elkaar
opgeteld en voldoen aan het wettelijk gestelde minimum van 7.520 uur per schoolloopbaan.
Dat is 940 uur per jaar.
In de onderwijswetten is voor alle sectoren vastgelegd hoeveel uren les de leerlingen
minimaal moeten krijgen.
De school bepaalt zelf hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten
een onderbreking van de dag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan één stuk bezig
zijn met leren. De basisschool moet zorgen voor een goede verdeling van de activiteiten
over de dag.

6

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs De Droomspiegel

47

8 Organisatie van het onderwijs
8.1 Cultuur en klimaat
Wij zijn een school met een open cultuur en een waarde(n)volle en inspirerende
denkomgeving. De sfeer op school wordt mede bepaald door de identiteit. Als katholieke
basisschool vinden wij respect voor het unieke van ieder mens een belangrijk uitgangspunt
voor de samenwerking en de omgang met de kinderen.
Regelmatig aandacht voor waarden en normen is in het belang van de goede sfeer op
school. Opkomen voor rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen zijn hierbij
vanzelfsprekend. Een goed contact tussen school en thuis is belangrijk voor het
welbevinden van het kind. Humor is voor ons van enorm belang om de sfeer goed te kunnen
houden en om leerlingen te laten ontspannen. Humor geeft ruimte aan elkaar tijdens het
dagelijks werken op school.
Pedagogische uitgangspunten
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De sfeer op school dient ontspannen te zijn.
Er heerst een open feedbackcultuur.
Er is een veilige omgeving waar kinderen zich prettig voelen.
School- en klassenregels zijn voor iedereen duidelijk en worden consequent uitgevoerd.
De leerkrachten werken vol passie, enthousiasme en inzet.
Leerkrachten hebben positieve en hoge verwachtingen van kinderen.
Er is persoonlijke aandacht en belangstelling voor de ontwikkeling van elk individueel kind.
Er is respect voor elkaar en voor andersdenkenden.
Er is aandacht voor normen, waarden en discipline.

8.2 De uitdagende leeromgeving
De klaslokalen worden als een uitdagende werkomgeving ingericht. Zo zorgen wij dat
leerlingen en leerkrachten een duidelijk overzicht hebben binnen de groep. De klaslokalen
zijn relatief groot, het meubilair heeft rustige kleuren en is op elkaar afgestemd. Daarnaast
zijn alle kasten en tafels gemakkelijk te verplaatsen, waardoor er gemakkelijk verschillende
(coöperatieve) werkvormen ingezet kunnen worden tijdens een schooldag.
De leerlingen hebben niet altijd vaste werkplekken. De werkplekken kunnen worden
aangepast aan de behoeften van de leerlingen. De lagere groepen hebben zo de
mogelijkheid om hoeken in de klassen te creëren, terwijl de hogere groepen eventueel
kunnen worden ingericht als flexibele werk- en onderzoekruimtes. Tevens geven de
eigentijdse methodes invulling aan de leeromgeving.
Didactische uitgangspunten:
Wij werken vanuit concrete leerlijnen, leerdoelen en leerstrategieën.
Leerkrachten dagen kinderen uit zich verder te ontwikkelen.
Leerkrachten creëren een rijke leeromgeving.
Kinderen leren vanuit succeservaringen. Hierop is de begeleiding van de leerkracht gericht.
De leerling is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces.
De leerkracht stelt zich op als begeleider en leider van de leerling.
Om faalervaringen te voorkomen biedt de leerkracht waar nodig vroegtijdig extra hulp.
Er wordt gedifferentieerd in tempo, niveau en interesse.
Er is ruimte voor de eigen leerstijl van het kind
Er wordt aandacht besteed aan 'transfer' van nieuw opgedane kennis naar het direct
toepassen van deze kennis in alledaagse situaties
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De leerstof en methodes
Kinderen kunnen pas efficiënt leren indien de leerstof betekenisvol en uitdagend wordt
aangeboden. De intrinsieke betrokkenheid en kracht van de kinderen dient optimaal te
worden benut. Daarbij is de ontwikkelingsgerichte houding van de leerkrachten essentieel,
zodat de leerlingen positief benaderd worden en kinderen de kans krijgen om fouten te
maken. Met hulp van de leerkracht gaan zij kijken hoe kinderen van hun fouten kunnen
leren. Het proces is belangrijk en de leerkrachten weten hoe zij de leerlingen kunnen helpen
om een goed resultaat te bereiken. De interesses van de kinderen worden benut om
overzichtelijk te werk te gaan, zodat de kinderen verbanden leren zien. Wij werken
bijvoorbeeld met Mindmaps.
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Werken met ICT
Binnen de hedendaagse samenleving is de rol van ICT niet meer weg te denken. Kinderen
groeien op in een digitale wereld en vinden het gebruik van devices (computer, laptop,
netbook, tablet of smartphone) heel normaal. Er kan efficiënter worden gewerkt doordat
wij de digitale (mobiele)apparaten beter en structureel inzetten. Leerlingen groeien op met
de computer en over het algemeen visueel ingesteld. Wij gebruiken methodes die ICT
gericht zijn. De groepen 1-8 zijn allen uitgerust met het digitale schoolbord en in groep 1-2
werken wij met iPads. Vanaf groep 3 werken de groepen met de iPad mini. Daarnaast zijn er
laptops in de school aanwezig. Wij hanteren ten aanzien van de laptops de volgende
verdeelsleutel:
Groep 1 t/m 2 heeft in elke groep iPads
Groep 3 t/m 8 heeft de iPad mini voor leerlingen
Daarnaast zijn laptops flexibel in te zetten in een groep indien nodig.
Er wordt geen bijdrage van ouders verwacht.
Instructieplein
Per vakgebied hanteren wij de onderwijsmethode op een efficiënte en adaptieve manier,
waarbij de leerlingen centraal staan. De leerlingen mogen in veel gevallen zelf bepalen in
welke volgorde zij hun werk maken. De methodes zijn op elkaar afgestemd en veelal
werken leerkrachten vanuit de interesses die leerlingen hebben. Zo wordt de intrinsieke
betrokkenheid van de leerlingen vergroot.
De groepen 1-2 zijn gecombineerd samengesteld en ingedeeld in instructiegroepen.
Leerlingen werken in een overzichtelijke situatie op hun eigen wijze en niveau. In de
groepen 1-2 wordt er juist veel belang gehecht aan het combineren van leeftijdsgroepen.
Doordat de leeftijdsgroepen worden gecombineerd, kunnen de jongste
basisschoolleerlingen veel van elkaar leren: de jongste kleuters kunnen bijvoorbeeld veel
van hen op sociaal en cognitief vlak. Andersom leren de oudere kleuters leiding en
verantwoordelijkheid nemen binnen de groep. Het vroeg opdoen van deze vaardigheden
helpt de kinderen bij het leren tijdens de rest van hun schoolloopbaan.
De redenen om met instructiegroepen te werken zijn:
Beter aansluiten bij het individuele niveau, instructiebehoefte en leerstijl van de leerlingen
De leerkracht krijgt sneller inzicht in de knelpunten bij leerlingen
De leerkracht kan de snellere leerlingen vrijer laten en op een passende wijze uitdagen
Wij kennen de volgende niveaugroepen op de leergebieden, taal, spelling rekenen en begrijpend
lezen:
Paars: korte werkinstructie en verrijking van de lesstof. Indien wenselijk schuiven ze aan bij
Lila
Lila: een basisinstructie
Roze: basisinstructie in combinatie met een verlengde instructie in kleine groep
Wit: kinderen met een eigen leerlijn of een Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Ontwikkelplein
Het ontwikkelplein bestaat uit wereld oriënterende vakken, zoals geschiedenis,
aardrijkskunde, techniek en natuur. Deze vakken worden bij voorkeur
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projectmatig/thematisch aangeboden. Deze projecten bieden bij uitstek de kans voor
kinderen om hun nieuw opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in een situatie of
omgeving die door de kinderen in samenwerking met de leerkracht is gecreëerd. Indien
leerlingen nieuwe kennis kunnen toepassen in (gesimuleerde) realistische situaties worden
kinderen eigenaar van hun nieuwe kennis en vaardigheden. Ze zullen deze
nieuwe kennis en vaardigheden dan zelfstandig kunnen toepassen in verschillende
vergelijkbare situaties.
Leerlingen mogen aan elkaar en/of ouders bevindingen presenteren. De presentatie hoeft
niet altijd door middel van een PowerPoint maar kan ook gebeuren door middel van een
toneelstuk of het voordragen van een gedicht. Ook hier komt de persoonlijke leerstrategie
en de meervoudige intelligentie aan bod wat kinderen extra motivatie geeft om te leren.
Het keuzeplein
Het keuzeplein bestaat uit twee delen: Het vrije keuzeplein en het cultuurplein.
Het vrije keuzeplein
Op vrijdagmiddag worden wij ondersteund door de diverse specialisten die workshops
geven. Alle leerkrachten hebben zelf ook een specialiteit die zij op vrijdagmiddag met de
leerlingen mogen delen. De kinderen kiezen bij voorkeur vanuit intrinsieke betrokkenheid.
De leerlingen uit de drie bouwen (groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8) worden verdeeld
over de diverse workshops.
Voorbeelden van eerder gegeven workshops:
Vreemde talen (Frans, Engels, Spaans)
Verschillende team- en vechtsporten
Beeldende vorming
Kunst
Audiovisueel
Koken
Schaken
Muziek(instrumenten)
Dans (Dance United/ salsa)
Individuele sporten zoals golf
Drama
Door kennis te maken met diverse disciplines krijgen de kinderen een brede algemene
kennis. Op deze wijze leren de kinderen hun zelfvertrouwen te versterken en krijgen ze zicht
op hun eigen talenten. De kinderen kiezen zoveel mogelijk hun eigen workshop en als er
niet voldoende interesse is, dan gaat de workshop niet door. Ieder jaar hebben de leerlingen
de mogelijkheid om twee workshops te kiezen. Een workshop duurt 4 à 5 weken.
Het Cultuurplein
Ieder jaar nemen de leerlingen deel aan twee cultuurworkshops. Deze workshops kunnen,
net als de vrije workshops, gegeven worden door externen of door leerkrachten met een
bepaalde expertise. De onderwerpen van de cultuurworkshops scheelt per periode.
Voorbeelden van cultuurworkshops zijn: Muziek, multimedia, literatuur, dans en theater. De
culturele workshops worden in een tweejarige cyclus aangeboden, zodat de verschillende
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kunsten cultuurdisciplines op verschillende momenten in de schoolloopbaan terugkeren.
Het cultuurbeleid is op te vragen bij de cultuurcoördinator(en).

8.3 Daltononderwijs
Uitwerking op onze school
Daltononderwijs geeft houvast en biedt de structuur waar onderstaande uitgangspunten
goed in uitgewerkt kunnen worden. De leerlingen van De Droomspiegel zijn zoveel mogelijk
vrij in:
Het bepalen van de volgorde waarin opdrachten worden gemaakt
Het bepalen van de hoeveelheid tijd die eraan wordt besteed, efficiëntie staat voorop
Het maken van de keuze om het werk alleen of het samen met anderen te doen.
Naast deze vrijheid leren de leerlingen ook verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van
hun gemaakte keuzes. Regelmatig leggen ze daar bij de leerkracht verantwoording over af.
Het samenwerken is een vaardigheid die alle leerlingen en leerkrachten zich eigen moeten
maken. Dat lukt het best als er sprake is van respect voor de ander. Een geslaagde
samenwerking draagt immers bij tot een wederzijds gevoel van welbehagen, waardoor
leerlingen met een positieve werkhouding hun taak tegemoet treden. Hierdoor wordt de
kans van slagen groter. Kinderen staan niet als eenlingen in de wereld. Zij trekken met
elkaar op, ze leren van elkaar en ze ervaren de waardering als ze anderen helpen. Wij willen
een leeromgeving creëren waarin kinderen ondervinden dat samenwerking nuttig en
aangenaam is en dat geven van feedback noodzakelijk is.
Het daltononderwijs is een manier van werken waarin verantwoordelijkheid een grote rol
speelt. Op basis van vertrouwen geven wij de kinderen een taak. Wij vertrouwen er ook op
dat de kinderen deze taak maken. Uiteraard zijn wij ons er van bewust dat de kinderen deze
verantwoordelijkheid moeten leren. Door middel van gesprekken proberen wij te
achterhalen waarom kinderen bepaalde keuzes maken. Bewaart het kind bijvoorbeeld altijd
de leukste taak voor het laatst of juist niet. Juist in dit proces van het aanleren van
verantwoordelijkheid kan reflecteren een uitstekende rol spelen.
Enkele (reflectie)vragen die wij leerlingen regelmatig stellen zijn de volgende:
- Wat is de reden dat je het zo hebt gedaan?
- Waarom kies je voor deze manier?
- Toen je iets moeilijk vond, hoe heb je dat opgelost?
- Hoe ging je om met teleurstelling?
- Hoe kun je de volgende keer ruzie voorkomen?
Niet alleen de keuze die het kind maakt is belangrijk, de reden waarom het die keuze
maakt, is wellicht nog belangrijker.
De leerlingen moeten echter ook het vertrouwen genieten dat ze uit het zicht van de
leerkracht zelfstandig of samen kunnen werken. Wij hebben ondervonden dat kinderen echt
tot veel meer in staat zijn dan alleen de leerkracht op de voet volgen.
Onderwijs op maat betekent ook dat je tegemoet komt aan de specifieke mogelijkheden
van het individuele kind. We houden rekening met specifieke mogelijkheden en leerstijlen
die kinderen hebben, zoals theoretisch of praktisch; in stilte of in samenwerking. Er zijn
meerdere manieren om te leren. Niet alle leerlingen leren per definitie op dezelfde wijze.
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Daltonscholen worden vaak de 'school-met-de-taak' genoemd. Wij willen de taak als middel
gebruiken. Uiteraard verdwijnt de leerkracht hierbij niet in de rol als begeleider. Helen
Parkhurst probeerde juist een evenwicht te zoeken tussen leren door instructie enerzijds en
actief probleemoplossend leren anderzijds. De taak is middel om bij kinderen zowel kennis
op te doen als karakter- of gewetensvorming te laten plaatsvinden.
De kinderen mogen zelf plannen. Door het taakbord te gebruiken, leren de kinderen de
dagkleuren en kunnen ze zien wat ze hebben gedaan en misschien nog moeten gaan doen.
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8.4 Het directe instructiemodel
Om zo efficiënt mogelijk te alle leerlingen in hun individuele (leer)behoeften te kunnen
voorzien, maken de leerkrachten bij het geven van instructie gebruik van het directe
instructiemodel.
Het directe instructiemodel bestaat uit de volgende stappen:
Dagelijkse terugblik en actualiseren van voorkennis
Presentatie/interactieve groepsinstructie
De verlengde instructie
(in)Oefening van de (leer)strategieën en samenwerkend leren
Zelfstandig toepassen van strategieën en/of samenwerkend leren bij het toepassen van
strategieën
Periodieke terugblik
Terugkoppeling (gedurende elke les fase)
Essentieel voor het directe instructiemodel zijn niet de zes te onderscheiden fasen, maar is
de interactieve invulling ervan. De leerkracht dient te allen tijde goed te kijken en te
luisteren naar de leerlingen. Het is de taak van de leerkracht om aan te sluiten bij de
belevingswereld van de leerlingen. Door actieve interactie tussen leerling en leerkracht en
leerlingen onderling wordt de les daadwerkelijk betekenisvol Het is van belang dat de
volgende interactieve principes bij het werken met het directe instructiemodel worden
toegepast:
Leren steunt op goede - interpersoonlijke -relaties
Leerkrachten dienen gericht te zijn op het geven van feedback aan leerlingen
Tijdens het lesgeven en leren dient het begrijpen van het doel van de les centraal te staan
Tijdens het lesgeven dient nadruk te liggen op respect, uitleggen, voordoen en participeren.
Met name de eigen bijdrage van de leerling moet positief gewaardeerd worden en er dient
bij de sterke kanten van de leerling te worden aangesloten
Het lesgeven is procesgericht, waarbij de kwaliteit van lesgeven en leren even belangrijk is
als de doelen die bereikt moeten worden
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de intrinsieke motivatie van de leerlingen
De leerkracht probeert het falen van leerlingen te voorkomen door het scheppen van een
rijke leeromgeving
De effectiviteit van het directe instructiemodel wordt naast de interactieve mogelijkheden
mede bepaald door de mogelijkheid om gedifferentieerde instructie te geven. Dit komt tot
uiting in de afwisseling van groepsinstructie, subgroep instructie en individuele instructie.
Lesgeven met behulp van het directe instructiemodel is daarom een belangrijke conditie
voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen.

8.5 Methodegebruik
De Droomspiegel maakt gebruik van moderne methodes die allen verscheidene
mogelijkheden van differentiatie bieden. Hierdoor kan de lesstof worden aangepast naar de
mogelijkheden van de leerlingen. Hieronder staan alle methodes waarmee wij werken
beschreven.
Dagelijks en systematisch observeren en registreren Parnassys leerlijnen Groep 1 - 2
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Met Parnassys leerlijnen volgen wij de ontwikkeling van kleuters aan de hand van leer- en
ontwikkelingslijnen. De Parnassys leerlijnen zijn opgebouwd ronde volgende doelen:
Taal- beginnende geletterdheid, interactief taalgebruik
Rekenen- getalbegrip, meten meetkunde
Spel
Motoriek- grote motoriek en kleine motoriek
Sociaal-emotionele ontwikkeling
De leerkrachten maken ook gebruik van bestaande bronnen zoals de methode Schatkist.
Wij werken met periodes van 3 x 12 weken (met daarbij een aantal remediërende weken),
waarbij week 12 een ijkpunt is. Iedere periode bestaat uit het plannen van leerlijnen, de
uitvoering van het aanbod, het observeren, het registreren, het evalueren van de
opbrengsten en opnieuw aansluiten van het aanbod. De ingevoerde observaties worden op
een digitale leerling kaart getoond, die ook gebruikt wordt als leidraad bij
portfoliogesprekken.
Schatkist - taal Groep 1 - 2
Schatkist biedt een schat aan ideeën en speelse elementen die goed passen binnen ons
kleuteronderwijs. Schatkist heeft leerlijnen uitgewerkt voor mondelinge taal,
woordenschat,
beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.
De tussendoelen zijn verwerkt in een groot aantal activiteiten.
Schatkist combineert taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling in één
methode. Schatkist...
biedt nieuwe invalshoeken voor vertrouwde thema's
laat alle tussendoelen aan bod komen
is voor alle ontwikkelingsniveaus van onze kinderen
Ook de computerprogramma's Schatkist Lezen en Schatkist Rekenen laten de kleuters
volop oefenen met de tussendoelen.
Wat zeg je? - taal Groep 1-2
Wat zeg je? en Wat zie je? zijn flexibel inzetbaar. De leerkracht is niet gebonden aan een
vast stramien en kan op een dynamische wijze maatwerk bieden aan ieder kind. Wat zeg je?
is gebaseerd op twaalf eigentijdse thema's, omdat kinderen enthousiaster en sneller leren
als de leerstof spelenderwijs wordt aangeboden en aansluit bij hun belevingswereld. De
leerlijnenschema's zijn een onmisbare leidraad voor de leerkracht: deze laten zien welke
volgende stap een kind kan zetten in zijn of haar taalontwikkeling en welke oefeningen
daarbij aansluiten.
Werkmap fonemisch bewustzijn - taal Groep 1-2
Fonemisch bewustzijn staat voor 'het bewustzijn van klanken in woorden'. Onderzoek heeft
aangetoond dat fonemisch bewustzijn de grootste voorspeller is voor het succesvol leren
lezen in groep 3. De werkmap biedt een complete leerlijn om
Werkmap gecijferd bewustzijn - rekenen Groep 1-2
De Werkmap Gecijferd bewustzijn biedt leerkrachten in groep 1-2 naast theorie veel
activiteiten en lessen om (voorbereidend) rekenen met kleuters vorm te geven en tijdig
achterstanden te signaleren. Dit draagt bij aan een goede rekenstart in groep 3.
Uitgangspunt voor de map zijn de nieuwste tussendoelen van SLO voor beginnende
gecijferdheid. Deze tussendoelen zijn onderdeel van het referentiekader taal en rekenen.
De werkmap is opgebouwd rond de drie domeinen getalbegrip, meten en meetkunde. Door
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kinderen ervaringen te laten opdoen en door activiteiten met ze te ondernemen op het
gebied van tellen en getalbegrip, meten en meetkunde, leggen wij een fundament voor
beginnende gecijferdheid. De activiteiten sluiten aan bij iedere methode en kunnen
eenvoudig aangepast worden aan onze situatie, zoals een thema dat centraal staat.
Met sprongen vooruit rekenen
Groep 1-2
Met sprongen vooruit kenmerkt zich door de reken-wiskundedidactiek in kleine
tussenstapjes te beschrijven zodat een leerkracht elke leerling met rekenen vooruit kan
helpen. Voor de leerkracht geeft het een duidelijk overzicht op de rekenleerlijnen en krijgt
het handvatten in de vorm van oefeningen en spellen om zowel interactief klassikaal les te
kunnen geven als aan een individu op een specifiek rekendomein. Voor de leerlingen
worden de spellen en oefeningen als betekenisvol ervaren waardoor het plezier in rekenen
toeneemt. Ze mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid versterkt.
Hoorspel - begrijpend luisteren Groep 1-3
Begrijpend luisteren is één van de belangrijkste aspecten van mondelinge taalvaardigheid.
Het belang van begrijpend luisteren als voorbereiding op begrijpend lezen wordt echter
nogal eens onderschat. Door het gebruik van de methode Hoorspel laten wij het proces van
de overstap van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen soepel verlopen.
Pennenstreken - schrijven
Groep 1-8
Een duidelijk leesbaar handschrift dat vlot geschreven én zonder moeite volgehouden kan
worden is een basis die meegegeven wordt voor de toekomst. Pennenstreken biedt een
doorgaande leerlijn technisch schrijven voor de hele schoolloopbaan. De methode begint
speels in de kleutergroepen, maar is ook aantrekkelijk voor de leerlingen in de hogere
leerjaren. Al vanaf de kleutergroepen worden op een speelse manier de juiste zithouding,
papierligging, pengreep en schrijfbewegingen aangeleerd. De correcte houding en
beweging worden zoals het ware in het motorische geheugen gegrift, wat de leerling een
stevige basis geeft voor zijn verdere 'schrijfcarrière'.
Klaar...over! - verkeer Groep 1-8
Goed verkeersonderwijs is van levensbelang. Dat zien we iedere dag op straat. De
afgelopen jaren heeft Klaar...over! op veel scholen laten zien dat goede en effectieve
verkeerslessen ook met een beperkte tijd heel goed mogelijk zijn. De methode richt zich op
praktische kennis, die leerlingen in het verkeer direct kunnen toepassen.
Kunst & cultuureducatie Groep 1-8
Ieder schooljaar wordt er door de Droomspiegel in samenwerking met Collage Almere een
cultuurbeleidsplan ontwikkeld. Landelijk is besloten dat er geen verplicht curriculum zal
gelden, maar dat scholen vrij zijn om hun eigen invulling te geven aan kunst- en
cultuuronderwijs. Wel is er een landelijke leerlijn cultuuronderwijs vastgesteld en zijn er
kerndoelen geformuleerd waaraan iedere school moet voldoen.
De Droomspiegel dient vanaf het schooljaar 20152016 aan de volgende kerndoelen te
voldoen:
De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens
en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultuur
erfgoed
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De Droomspiegel onderschrijft de visie dat ieder kind, ongeacht het cognitief vermogen of
sociaal economische- of geografische afkomst ervaringen op te doen met betrekking tot
kunst, cultuur en erfgoed. Deze ervaringen dienen, net zoals rekenen en taal, weggezet te
worden in een doorgaande leerlijn. Wij vinden het van belang dat cultuureducatie gericht
moet zijn op het kunnen maken en begrijpen van beelden en andere uitingsvormen.
Cultuuronderwijs is voor ons geen losstaand vakgebied. Cultuureducatie dient ingebed te
zijn in relatie met andere vakgebieden die in de school worden onderwezen.
De Droomspiegel vindt het belangrijk dat.
- er een breed en divers aanbod is van activiteiten en dat er verschillende technieken
worden ingezet
- kinderen hun talenten kunnen verkennen ontdekken en daarmee zichzelf beter leren
kennen
- kinderen zich kunnen uiten op een creatieve manier en daarbinnen hun grenzen
durven opzoeken en verleggen
- kinderen zelfvertrouwen krijgen in hun ontwikkeling met betrekking tot kunst en
cultuur
- kinderen zelfvertrouwen krijgen dor zich te durven uiten waarbij ze hun emoties
mogen laten zien
- kinderen zich veilig voelen in hun uitingen omdat er geen waardeoordeel plaatsvindt
- algemene ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd
- leerkrachten door hun enthousiasme als inspiratiebron fungeren voor kinderen
123 Zing! Muziek Groep 1-8
Met de digitale muziekmethode van 123 Zing kan elke leerkracht structureel en met plezier
muziekles geven in groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode biedt
energieke videolessen, leidjes en interactieve opdrachten en leerlingen kunnen zelf muziek
maken.
Bewegingsonderwijs Groep 1-8
Kinderen hebben plezier in bewegen en bewegen vanuit zichzelf de hele dag. Helaas wordt
het kinderen in de huidige maatschappij steeds moeilijker gemaakt om te bewegen. Om
deze reden hechten wij veel waarde aan voldoende bewegen. Het belangrijkste doel bij het
bewegingsonderwijs is: het vergroten van het vertrouwen in het eigen kunnen.
Groep 1-2
Voor bewegingsonderwijs maken wij gebruik van de map "bewegingsonderwijs". Een
belangrijk doel bij de kleuters is het opdoen van ervaring met de grondvormen van bewegen
zoals; gaan, lopen, balanceren, springen enzovoorts. Juist op deze leeftijd leren de kinderen
heel veel makkelijk aan, doordat ze weinig angst kennen. Doen ze in deze periode
belangrijke ervaringen, zoals "over de kop gaan", niet op dan wordt het op latere leeftijd
een stuk moeilijker om andere vaardigheden die hiermee te maken hebben te leren. Ook is
het belangrijk dat de kinderen leren rekening met elkaar te houden en worden de zintuigen
en het ruimtebesef geoefend. De kinderen in de laagste groepen, groep 1 en 2 krijgen les in
het eigen
speellokaal van de Droomspiegel. Hier hebben wij de beschikking over prachtig materiaal
en toestellen die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen van 4-6 jaar. De kinderen leren
voornamelijk spelenderwijs-en ontdekkenderwijs.
Groep 3-8
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De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben de beschikking over een moderne gymzaal in
de nabijheid van de school. Tijdens de gymlessen op De Droomspiegel komen alle
bewegingsvormen naar voren. Zo wordt er op de Droomspiegel aandacht besteed aan spel,
turnen, atletiek, stoeispelen en bewegen op muziek.
Wij maken hierbij gebruik van een beproefde speciaal voor het daltononderwijs ontwikkelde
gymmethode "Bewegen Samen Regelen". Bewegen Samen Regelen is een nieuwe
bewegingsonderwijsmethode voor de groepen 3 t/m 8 van de basisschool. Deze methode is
geschreven om op een eenvoudige wijze leerlingen in kleine groepen gymles te geven.
Gymlessen waarin de kinderen intensief en goed bewegen. De methode bestaat uit drie
activiteitenmappen: één voor groep 3/4, één voor groep 5/6 en één voor groep 7/8. Alle
groepen maken gebruik van dezelfde lesopbouw, waardoor de materialen kunnen blijven
staan. De lessen worden deels verzorgd door een vakleerkracht en deels verzorgd door
studenten van de opleiding "sport en beweging" van het ROC, onder leiding van een
gediplomeerd docent. De uitgewerkte activiteiten sluiten goed aan bij het "basisdocument
bewegingsonderwijs" dat onlangs door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) en de
vakvereniging Lichamelijke Opvoeding is uitgegeven.
De kinderen werken onder begeleiding van een gediplomeerde leerkracht, zelfstandig met
- behulp van leskaarten
- kleine groepjes van maximaal zes kinderen
- veel beurten, waardoor er weinig wachttijd is
- voldoende effectieve leertijd
- voldoende herhaling
- doorgaande ontwikkelingslijn
Talentontwikkeling sport
Er is voor de kinderen in het kader van de talentontwikkeling de mogelijkheid om
workshops sport te volgen tijdens het keuzeplein. Ook worden er regelmatig clinics
aangeboden.
Levensbeschouwing Trefwoord Groep 1-8
Veel mensen zijn tegenwoordig gevoelig voor vragen die gaan over hoe je als persoon in het
leven staat. Hoe ga ik om met mijn minder sterke kanten? Wat gebeurt er met mij en met
anderen als het leven stopt? Besteed ik wel tijd aan aspecten van het leven die ik eigenlijk
belangrijk vind? Voor godsdienst/levensbeschouwing laten wij ons inspireren door de
methode Trefwoord. Trefwoord gaat over deze spirituele kant van het leven, omdat
kinderen van jongs af aan kunnen leren om hiermee om te gaan. Je zou kunnen zeggen: op
school kunnen ze spirituele
vaardigheden ontwikkelen. Deze methode sluit aan bij onze opvattingen over identiteit en
is altijd voorzien van nieuwe actueel spelende onderwerpen.
Samen (team, kinderen en ouders) vormen wij een gemeenschap waarin het ontmoeten
centraal staat. In deze ontmoeting spreken wij met elkaar en luisteren wij naar elkaar. Dit
vraagt een houding van respect en aandacht voor de ander.
Onze school schenkt aandacht aan kennis over religie in het algemeen. Wij proberen de
leerlingen een kritische houding mee te geven, zodat zij zelf keuzes kunnen maken in hun
(toekomstige) leven. In principe staan wij dan ook open voor discussie en willen wij graag
veel bespreekbaar maken bij ons op school.
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Tijdens de lessen levensbeschouwing wordt aandacht besteed aan 'Bijbelse' kernwoorden.
In iedere groep is er iedere dag een gebed of stiltemoment. Leerkrachten en leerlingen gaan
met elkaar in gesprek over het vertelde verhaal. Onze school besteedt aandacht aan
vieringen. Wij vieren gezamenlijk het kerstfeest en het paasfeest; zowel het oorspronkelijke
verhaal als de actualisering vanuit de oorspronkelijke betekenis.
In het schoolcurriculum komen in ieder geval aan de orde de volgende christelijke feesten:
Pinksteren, Vastenavond, Allerzielen en Allerheiligen, Hemelvaart, advent. Voorts is er
aandacht voor de katholieke rituelen bij de eerste communie en overlijden. Vanuit onze
levensbeschouwelijke identiteit hechten wij veel belang aan het bieden van een positief en
veilig klimaat, aan zelfstandigheid van kinderen (kiezen in vrijheid), aan het respectvol
omgaan met elkaar en aan het aansluiten bij de mogelijkheden van het kind.
Sociaal- emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming – De Vreedzame School Groep 1
t/m 8
De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch
burgerschap voor het (speciaal) basisonderwijs. Op de inmiddels ruim 1000 ‘vreedzame’ scholen
in Nederland is de school een leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen,
een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te
lossen. Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben leerlingen nodig om samen de school
tot een plezierige plek te maken.
Positief klimaat
Op vreedzame scholen heerst een positief werkklimaat en zijn de leerlingen actief, zorgzaam en
initiatiefrijk. Ook de samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die
vaardig en vreedzaam omgaan met verschillen en conflicten. Voor scholen die vinden dat
onderwijs óók betekent kinderen te helpen vormen tot ‘een goed mens’ is er De Vreedzame
School.
De klas en school als oefenplaats
Een belangrijk onderdeel binnen het programma is Leerlingmediatie. Op vreedzame scholen is
een aantal leerlingen opgeleid tot mediator. Mediatoren leren allerlei vaardigheden om te
kunnen bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. Daarnaast vervullen alle leerlingen
gemeenschapstaken in de klas, op school en in de buurt. De klas en de school worden zo een
oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.
Meer dan een lesmethode
De basis van De Vreedzame School is een structureel lesprogramma voor sociale competentie,
met voor alle groepen een wekelijkse les of activiteit. Maar De Vreedzame School is méér dan
een lesmethode. Het is een filosofie. Een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal
staat. Dat vraagt ook om een bepaalde houding van het lerarenteam. Daarom is er een
tweejarig invoeringsprogramma.
Veilig leren lezen - Aanvankelijk lezen Groep 3
Veilig leren lezen (VLL) is een taal-/leesmethode. Er is gekozen om vanuit een geïntegreerd
onderwijsaanbod zowel de mondelinge als de schriftelijke taalontwikkeling op
systematische wijze te stimuleren. Wat mondelinge taalontwikkeling betreft, ligt de nadruk
op de uitbouw van communicatieve vaardigheden; de bevordering van boekoriëntatie en
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verhaalbegrip en de vergroting van de woordenschat. Wat schriftelijke taalontwikkeling
betreft, staat het leren lezen en spellen van eenvoudige woordstructuren centraal. VLL sluit
aan op het tussendoel beginnende geletterdheid. Alle aspecten van de beginnende
geletterdheid komen vanaf het begin geïntegreerd aan bod
Veilig leren lezen bestaat uit twaalf thematische kernen, die zijn opgebouwd uit de fasen
introductie, instructie, zelfstandige verwerking, vervolgopdrachten en reflectie. Er wordt
gewerkt met dagprogramma's.
De kinderen die al kunnen lezen worden in de 'zongroep' geplaatst, de rest van de kinderen
zit in de 'maangroep'. Kinderen die een begeleide instructie nodig hebben, volgen de
steraanpak. Elke groep heeft zijn specifieke aanpak en materiaal. Alle twaalf kernen
bevatten een ankerverhaal waarmee het thema wordt geïntroduceerd. Aan de taal- en
thema-activiteiten rondom dit verhaal nemen alle kinderen deel. De 'zongroep' gaat
beginnen met andere activiteiten dan de 'maangroep'. Tijdens de reflectie krijgen alle
leerlingen de kans hun gemaakte producten aan de rest van de groep te laten zien of voor te
lezen.
Naast de methode VLL hebben kinderen ook de mogelijkheid om te oefenen met de online
(serieus)game Taalzee. Taalzee is een adaptieve game, wat inhoudt dat de
moeilijkheidsgraad van de oefeningen samenhangt met het taalniveau van de leerling.
Indien de leerling gemiddeld op een hoger taalniveau dan zijn leeftijdsgenoten presteert,
zullen de taalopdrachten gemiddeld ook moeilijker worden.
Wereld in getallen Groep 3 t/m 8
De nieuwe Malmberg-rekendidactiek is op 8 pijlers gebouwd:
-

Rekenen is meer dan alleen uitrekenen: signaleer met de drieslag.
Sterke opbouw van leerlijnen: leg eerst een solide fundament en bouw dan verder.
Voor iedereen eerst de basisstrategie!
Veel oefenen: besteed ruimschoots aandacht aan het oefenen, onderhouden en
automatiseren van basisvaardigheden.
Een genuanceerde kijk op het directe instructiemodel: leer kinderen zelfstandig
nadenken.
Verfijnde differentiatie in onder- en bovenbouw: breng elk kind naar het eindniveau
dat past bij het geadviseerde vervolgonderwijs.
Volop aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden: creëer structureel ruimte om het
wiskundig denken te ontwikkelen.
Zichtbaar leren: maak kinderen eigenaar van hun eigen leerproces.
Doordacht digitaal: automatisch opgaven op maat voor elk kind met behulp van
geavanceerde technologie.

Wereldoriëntatie Groep 3 t/m 8
In de huidige maatschappij wordt het zelf kunnen construeren van kennis steeds
belangrijker. Onderwijs zal zich naar vorm en inhoud moeten aanpassen aan deze
maatschappelijke ontwikkelingen. Op scholen waar wereldoriëntatie en het uitwerken van
eigen leervragen gewoon zijn, zal creatief denken zelfs systematisch worden ondersteund.
Out of the box-denken is in wetenschap, kunst en ondernemen een kwaliteit. Wij vinden het
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belangrijk om deze te herkennen in de opdrachten die wij de leerlingen geven en de
feedback die leerkrachten en de kinderen teruggeven.
Bij wereldoriëntatie zetten wij de methoden betekenisvol in door te werken met projecten
een leervragen. Aan de hand van het thema stellen de leerlingen eigen leervragen, wat van
belang is binnen het betekenisvol leren. Hieronder een overzicht van de methoden die wij
inzetten binnen de thema's en projecten.
We bieden WO-onderwijs aan vanuit thema’s. De school start dit schooljaar met een nieuwe
methode voor de Wo vakken: Faqta. Faqta is een leerplatform die uitgaat van ontdekkend
en onderzoekend leren en zelfstandig werken.

Staal - Taal en spelling Groep 4 t/m 8
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De lesmethode staal maakt kinderen sterk in taal en spelling. Opbrengstgericht werken en
toepassen staan centraal. De kinderen vergaren eerst kennis, die ze vervolgens in een
presentatie of publicatie toepassen. Er wordt dus écht iets met hun tekst gedaan, waardoor
het taalonderwijs meer betekenisvol is. De onderwerpen rondom de taalopdrachten worden
aangeboden in thema's. De thema's zijn gericht op de algemene ontwikkeling van
leerlingen en hebben duidelijke raakvlakken met wereld oriënterende vakken als
aardrijkskunde, geschiedenis en techniek. De thema's kunnen vanaf midden groep 4 door
elkaar worden aangeboden en daardoor beter aansluiten op de (leer)behoeften van
leerlingen.
Staal is visueel en motiverend. De vele filmpjes, verrassende thema's, teksten en bronnen
komen uit het echte leven. Door die realistische context
vergeten de kinderen bijna dat ze gedegen taalonderwijs krijgen. Staal is de eerste methode
die spelling en grammatica combineert.
Nieuwsbegrip - begrijpend lezen
Groep 4 t/m 8
Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen. Nieuwsbegrip maakt gebruik van
wekelijkse begrijpend leeslessen en filmpjes die consequent aansluiten op de actualiteit van
die specifieke week. Doordat Nieuwsbegrip gebruik maakt van de actualiteit, zijn leerlingen
meer betrokken bij de inhoud van de tekst, wat leidt tot hogere (intrinsieke) motivatie en
leerresultaten De leeslessen zijn interactief en er zijn mogelijkheden om de lessen op papier
te maken of in een digitale leerling omgeving te werken. De leerkracht kan gebruik maken
van digitools om de resultaten van leerlingen te analyseren.
Nieuwsbegrip maakt gebruik van vijf leesstrategieën:
Voorspellen
Ophelderen van onduidelijkheden
Samenvatten
Vragen stellen
Relaties/verwijswoorden
Deze strategieën voor begrijpend lezen vormen ook de basis van een stappenplan wat
leerlingen gebruiken bij het lezen van de teksten. Een zesde strategie, visualiseren, komt
steeds aan de orde in de opdracht waarbij leerlingen een sleutelschema van de tekst
moeten invullen.
Om leraren te helpen bij het aanleren van de leesstrategieën, zijn er 'digibordtools'. Met
deze handige toepassingen voor het digitale schoolbord kunt u als 'leesexpert' laten zien
hoe u een tekst
doorgrondt aan de hand van een leesstrategie.
Nieuwsbegrip biedt vijf niveaus:
Niveau AA voor groep 4
Niveau A voor groep 5/6
Niveau B voor groep 7/8
Niveau C voor de betere lezers van groep 8
Niveau D voor vmbo t leerjaar 4, havo/vwo leerjaar 3-4 en mbo niveau 3
Het NOS Jeugdjournaal maakt iedere maandag een filmpje dat inhoudelijk aansluit op de
teksten van Nieuwsbegrip. Hiermee ondersteunt u de teksten en oefenen uw leerlingen
met kijk- en luisteropdrachten aan de hand van een stappenplan Luisteren en Kijken.
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Estafette - Voortgezet technisch lezen Groep 4 t/m 8
De methode sluit wat betreft uitgangspunten, leesdidactiek en differentiatiemogelijkheden
naadloos aan op VLL. Met beide methoden zorgen wij voor een doorgaande leerlijn voor
technisch lezen.
Kenmerken van een goede technische leesvaardigheid zijn accuratesse (correct lezen) en
vlotheid (vlot lezen). Niet alleen correct, maar ook vlot kunnen lezen is belangrijk voor
begrijpend lezen. Vooral voor de zwakkere lezers blijft dit oefenen, zowel op woord- als
tekstniveau, een belangrijk onderwijsdoel. De differentiatie binnen de methode Estafette
heeft daarom het volgende uitgangspunt: zwakke lezers krijgen veel instructie op hun eigen
niveau en veel meer leertijd. Dat is precies wat ze nodig hebben om toch binnen een
redelijke tijd de operationele doelen voor technisch lezen te halen. De snelle lezers kunnen
met behulp van de estafetteloper aan de slag met verdiepende opdrachten.
Hello world – Engels
Groep 5 t/m 8
De methode Engels houdt rekening met het buitenschools leren en met de grote
niveauverschillen tussen leerlingen. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van de
kinderen biedt Hello World lesopeningen met animatiefilmpjes. Deze filmpjes presenteren
het verhaal, dat vervolgens als een rode draad door de lesstof van het jaar loopt. Daarnaast
creëert het een context waarbinnen het centrale leerdoel van de les wordt aangeboden.
.

8.5 Actief burgerschap en sociale integratie
Op de SKO scholen wordt gewerkt vanuit de volgende visie op het vlak van burgerschap en
sociale integratie.
Als doel liggen er twee pijlers: Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het
vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te
leveren. Met sociale cohesie wordt de deelname van burgers (ongeacht hun etnische of
culturele achtergrond) aan de samenleving bedoeld. In algemene zin geldt, dat aan deze
pijlers de volgende basiswaarden van de democratische rechtsstaat ten grondslag liggen.
Deze zijn gerelateerd aan de Grondwet en aan de Universele Verklaring voor de Rechten
van de mens.
- Vrijheid van meningsuiting
- Gelijkwaardigheid
- Begrip voor anderen
- Verdraagzaamheid (tolerantie)
- Autonomie
- Het afwijzen van onverdraagzaamheid (intolerantie)
- Het afwijzen van discriminatie
Bij burgerschap vorming staan de volgende drie domeinen centraal:
- Democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming;
democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden
- Participatie - kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en
vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief
mee te kunnen doen
- Identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke
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(levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar?
Onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod op onze SKO- scholen is dan ook gericht op:
De bevordering van de sociale competenties
Openheid naar de samenleving en de diversiteit daarin, alsmede van bevordering van
deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving
Bevordering van basiswaarden en van de kennis, houdingen en vaardigheden voor
participatie in de democratische rechtsstaat
Een leer- en werkomgeving waarin burgerschap zichtbaar is en die de leerlingen
mogelijkheden biedt om daarmee zelf te oefenen
De bovenomschreven visie vertaalt zich op schoolniveau in de volgende kerndoelen:
De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol
van de burger
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en
normen
De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met
verschillen in opvattingen en mensen
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van
henzelf en de anderen
De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht
De kerndoelen zijn vertaald in de volgende burgerschapscompetenties:
Reflectie op eigen handelen
Uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens
Respectvol luisteren en kritiseren van anderen
Ontwikkelen van zelfvertrouwen
Respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en waardering van de
leefomgeving
Voor het vakgebied 'burgerschap en sociale integratie' maken wij gebruik van de methode
Leefstijl.
De Droomspiegel gaat er mede van uit dat onze leerlingen opgroeien in een pluriforme
samenleving
- Is erop gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
- Is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten in de hele wereld
Ons doel is jongeren voor te bereiden op deelname aan een pluriforme samenleving. Het
gaat daarbij niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om ervaringsleren en actief
burgerschap. Burgerschap leert men door het te doen, door te ervaren wat het is, door
feitelijke sociale bindingen met elkaar in de school en met de omgeving aan te gaan.
Aandacht voor actief burgerschap en sociale integratie is vastgelegd in de verschillende
onderwijswetten. Het Nederlandse initiatief staat dus niet op zichzelf. In diverse lidstaten
van de Europese Unie worden de laatste jaren initiatieven genomen om burgerschap een
plaats te geven in het onderwijsprogramma. De Droomspiegel is daarom ook wereldwijd
georiënteerd.
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Internationaal
De Nederlandse samenleving krijgt steeds meer een internationaal karakter. Het is daarom
belangrijk dat het onderwijs zich daaraan aanpast, zodat leerlingen zich op school leren
voorbereiden op een toekomst in onze internationale samenleving. Daarnaast draagt
internationalisering bij aan meer kennis over en begrip voor andere landen, talen en
culturen. De Droomspiegel heeft veel buitenlandse scholen in hun netwerk. Binnen dit
netwerk wordt geregeld kennis over onderwijs gedeeld

.

6

Schoolgids van katholieke basisschool voor daltononderwijs De Droomspiegel

65

9 Persoonlijke ontwikkeling en leerlingbegeleiding
8.1 Ondoorbroken ontwikkelingslijn
Zoals in onze visie beschreven staat in ons onderwijs dat wij verzorgen het kind centraal en
daarom proberen wij een ononderbroken ontwikkelingslijn te realiseren voor onze
leerlingen.
Wij leren de leerlingen om het ondernemende 4D
denkmodel te hanteren:
Stap 1: Dromen. De droom is het hart in het
ontwerpproces. Een proces dat ruimte
geeft voor vernieuwing, met inspiratie
zoeken in verandering
Stap 2: Durven. Wat heb je nodig om de stappen
echt te kunnen zetten?
Stap 3: Doen. Stappen zetten en ervaring opdoen
Stap 4: Doorgaan. Eventueel bijstellen van de
eerder gemaakte plannen. Je bent nu
ervaringsdeskundige
Zo leren kinderen ook structureel planmatig te werken en zijn ze niet bang om te
ondernemen en soms ook voor hun eigen ontwikkeling te kiezen. Wij verwachten dat de
leerlingen, indien zij op maat worden bediend, sneller door de leerstof kunnen gaan. Dan
ontstaat er meer tijd om met de leerlingen in gesprek te gaan en zodoende de persoonlijke
ontwikkeling aan bod te laten komen.
Zorgstructuur
Al onze leerlingen hebben een leervraag en zijn mede-eigenaar van hun ontwikkeling. De
ene leerling heeft echter meer ondersteuning nodig dan de andere. Wij hebben onze
schoolorganisatie zo ingericht dat wij al onze kinderen extra hulp en passende begeleiding
kunnen bieden. Door kinderen beter in kaart te brengen kunnen wij als school beter sturen
en zetten wij de hulp in waar
deze hard nodig is. In beginsel sturen wij op kracht; waar is het kind goed in en vervolgens
werken wij aan het versterken van de ontwikkelingspunten.

8.2 De Interne begeleiding
Onze school heeft ook de beschikking over Interne Begeleiding (IB). De leerkracht en de
leerling, in samenwerking met de IB, bedenken de leervraag van het kind. De eerste
leervraag wordt tijdens het intakegesprek besproken en in een reeks van gesprekken
verandert de leervraag. De leervraag is namelijk constant aan verandering onderhevig. Als
de leervraag van het kind bekend is, starten wij met het werken aan een digitaal portfolio.
Het leerlingvolgsysteem wordt binnen de zorgstructuur ingezet om de kinderen ook
cognitief goed te kunnen volgen. Wij werken naast de methodegebonden toetsen
structureel met Cito toetsen.
De belangrijkste taak die onze interne begeleider heeft, is het ondersteunen van de
leerkrachten op het gebied van zorg. De intern begeleider coacht de leerkrachten en helpt
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mee met het opzetten van handelingsplannen voor onze leerlingen. Bij het opstellen van de
handelingsplannen wordt breder gekeken dan alleen de cognitieve ontwikkeling van het
kind.
Er wordt ook gekeken naar de motivatie en (werk)houding van het kind. Alleen extra
leerstof aanbieden hoeft niet altijd de goede oplossing te zijn. Soms kan bijvoorbeeld het
bestrijden van bijvoorbeeld faalangst veel efficiënter zijn. Het is ook mogelijk dat een kind
apart of in een kleine groep wordt geholpen (Remedial Teaching). De intern begeleider is
niet bij voorkeur de remedial teacher, maar degene die de leerkracht ondersteunt. De
leerkracht is wel de eerstverantwoordelijke.

8.3 Zorg voor het jonge kind
Door onze leerlingen bij aanname volledig in kaart te brengen kunnen wij laten zien waar de
sterke kanten van de leerlingen liggen en waar eventueel extra hulp noodzakelijk is. Om die
extra hulp te kunnen geven is een aantal voorwaarden gecreëerd:
De leertijd bedraagt 940 uur per jaar, waardoor er meer tijd aan het onderwijs aan de
onderkant wordt gegeven. Zo investeren wij meteen aan het begin van de basisschooltijd,
waardoor er meer rendement wordt gehaald
De intern begeleider observeert regelmatig in de groepen en ondersteunt de leerkrachten
op een coachende manier
De kinderen worden goed geoefend in het zelfstandig werken, zodat de leerkracht vaker en
langer tijd kan inzetten voor kinderen die extra hulp nodig hebben
De inzet van stagiair(e)s SPW (onderwijsassistenten) en leerkrachten in opleiding (LIO)
zorgt voor extra ondersteuning van de leerkracht
De resultaten van onze jonge kinderen worden structureel in kaart gebracht door inzet van
het Leerlingvolgsysteem (LVS). Op gezette tijden (halfjaarlijks) worden de diverse aspecten
van de ontwikkeling van de jonge leerlingen getoetst. Deze resultaten worden op een
overzichtelijke manier genoteerd en kunnen worden vergeleken met het landelijk
gemiddelde.

8.4 Leerlingvolgsysteem
Een volledig leerlingvolgsysteem betreft de hele basisschool. Aan de hand hiervan kan de
leerkracht meten in hoeverre de leerlingen de leerstof van een bepaald leerjaar beheersen
en wie op welke onderdelen eventueel extra oefening of uitleg behoeft. De individuele
resultaten op de LOVS-toetsen worden uitgedrukt in de niveaus I t/m V.
Aansluitend op de resultaten van het LOVS kunnen dan ook een reeks
remediëringsoefeningen, verdiepings- of uitbreidingstaken worden toegepast. Via het
leerlingvolgsysteem krijgt de schoolleiding (en bij uitbreiding de overheid) ook zicht op het
niveau van klas en school. Een leerlingvolgsysteem wordt voornamelijk gebruikt in het
basisonderwijs.
De verwerking van de resultaten en in stijgende mate ook de toetsen zelf worden steeds
meer geautomatiseerd. In Nederland is het systeem van het Cito het meest verspreid. Ook
De Droomspiegel werkt met de toetsen van Cito. In de groepen worden echter ook
structureel methodegebonden toetsen afgenomen.
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De volgende toetsen worden afgenomen:
Cito Spelling
Cito Rekenen
Cito Begrijpend lezen (groep 4-8)
Cito Begrijpend luisteren (groep 3)
Cito Technisch lezen (DMT en AVI)
Cito Woordenschat (groep 4-8)
Optioneel:
Cito Engels
Wij hanteren sinds 2014 de algemeen bekende eindtoets van Cito als voorbereiding op de
invoering van de centraal landelijke eindtoets die in het jaar 2015 wordt ingevoerd. De
resultaten zijn terug te vinden in de jaargids.
De groepen 3 t/m 8:
De methode gebonden toetsen worden gebruikt om te evalueren of de (tussen)doelen
behaald zijn. Tevens wordt met de toetsing bekeken of de interventies voldoende hebben
bijgedragen aan het behalen van de gestelde doelen. Het onderwijsaanbod wordt daar waar
nodig bijgesteld, rekening houdend met de (specifieke) onderwijsbehoefte van de leerling.
Voor de tussen- en eindmeting wordt het Cito LOVS afgenomen. De resultaten van de
(methode en niet-methode) toetsen worden geanalyseerd, de ingezette interventies
worden geëvalueerd. Op basis van deze conclusies wordt het onderwijsaanbod gepland en
waar nodig nieuwe interventies opgesteld en/of een plan van aanpak gemaakt.
Voor alle groepen:
Twee keer per jaar presenteert de ib-er de opbrengsten op schoolniveau. Vervolgens
presenteren de leerkrachten de resultaten op groepsniveau aan het team. Doel: welke
interventies zijn wel/ niet effectief gebleken? We proberen de volgende vraag te
beantwoorden: wat heeft deze groep nodig om zich zo optimaal mogelijk verder te
ontwikkelen? Tevens vindt er een groeps- en leerlingbespreking plaats. De leerkracht kan
dan zijn/ haar ondersteuningsvragen bespreken.

8.5 Eindtoets
Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De
leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet
onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet
de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen
examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. De Droomspiegel maakt gebruik van de
eindtoets IEP.

Eindscore IEP toets
2016-2017
2017-2018
6

eindtoetsscore
81,9
81,4

ondergrens
79
79
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2017-2018
2018-2019
2019-2020
2010-2021

84,2
83,9
Geen afname ivm Corona
29,4

80
80
79

Schooladviezen
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8.6 Overgaan/ doubleren en protocol herfstkinderen
Normaal gesproken doorloopt een kind alle groepen in acht schooljaren. Voor sommige
kinderen is deze periode korter of langer. Leerlingen, die op 1 oktober of daarna vier jaar
worden, worden als ‘instromers’ gerekend en komen in het nieuwe cursusjaar in groep 1.
Op onze school komt het voor dat kinderen, die na 1 oktober 4 jaar worden lang ‘kleuteren’.
Als de ontwikkeling van het kind aanleiding is het kind mogelijk nog niet naar groep 3 te
laten doorstromen, of eerder dan op het gebruikelijke moment, worden ouders van deze
mogelijkheid al gedurende het schooljaar op de hoogte gebracht. Ook zal door de
leerkracht, in samenspraak met de intern begeleider extra worden gekeken naar het sociaal
emotionele aspect, en naar de cognitieve “rijpheid” van het kind. Het oordeel van de
leerkracht, die de leerling goed volgt met een observatielijst en leerlingvolgsysteem is van
doorslaggevend belang.
Wanneer wij leerlingen een verlengde kleuterperiode of een vervroegde overstap naar
groep 3 geven, gebeurt dit op basis van argumenten. De procedure staat beschreven in het
protocol wat op school is in te zien.
Deze werkwijze hanteren wij feitelijk bij alle groepen, dus ook vanaf groep 3. Jaarlijks neemt
de school een overgangsbeslissing en betrekt hierbij de ouders steeds tijdig, zeker indien
een doublure of snellere doorstroming wordt overwogen. De uiteindelijke beslissing een
leerling wel of niet te laten doubleren, wordt altijd door de school genomen.
Sinds 2015 zijn alle leerlingen uit groep 8 verplicht om tussen 15 april en 15 mei een
eindtoets te maken. Heeft uw kind de toets beter gemaakt dan verwacht, dan gaan wij het
advies heroverwegen en kan het schooladvies mogelijk worden aangepast. Dit gebeurt in
nauw overleg met uw kind en u. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de
bijbehorende schoolsoort. Het kan gebeuren dat de school voor VO het nieuwe advies niet
aanbiedt of dat er geen plaats is bij de schoolsoort. U moet uw kind dan bij een andere VOschool aanmelden. Als het resultaat van de eindtoets minder goed is dan verwacht, dan
passen wij het schooladvies niet aan. Onze school onderhoudt periodiek contact met de
diverse scholen voor voortgezet onderwijs over de vorderingen van de kinderen.
In het laatste jaar van de basisschool moet een school voor voortgezet onderwijs worden gekozen voor
uw kind. Om een goede keuze te kunnen maken zijn de volgende aspecten van belang:
a. Het advies van de basisschool;
b. De resultaten uit het leerlingvolgsysteem (LVS);
c. Informatie van het voortgezet onderwijs, bezoek aan open dagen en informatieavonden, enz.
Het advies van de basisschool wordt gevormd op grond van gegevens uit observaties door de
groepsleerkrachten, uit rapporten van de laatste jaren, proefwerken en toetsen, zoals die in de
voorafgaande jaren op de basisschool door uw kind gemaakt zijn. Ook worden gegevens verzameld
over de motivatie, de werkhouding, het zelfvertrouwen, het doorzettingsvermogen, e.d.

6

Voor 1 maart geven wij een definitief schooladvies. U krijgt dit advies op papier, met een toelichting. Dit
advies sturen wij of de ouders naar de VO-school die uw kind en u hebben uitgekozen. U hoeft het
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schooladvies niet op te volgen, maar het schooladvies is wel leidend bij de beslissing over toelating. Als
u uw kind aanmeldt, moet u het schooladvies meesturen.
De basisschool is verplicht overdrachtsgegevens aan de gekozen school voor voortgezet onderwijs te
verstrekken. Dit kan middels een digitaal overdrachtsdossier (DOD). Het inschrijfformulier moet door de
ouders zelf op de gekozen school worden ingeleverd.
Sinds 2015 zijn alle leerlingen uit groep 8 verplicht om tussen 15 april en 15 mei een
eindtoets te maken. Heeft uw kind de toets beter gemaakt dan verwacht, dan gaan wij het
advies heroverwegen en kan het schooladvies mogelijk worden aangepast. Dit gebeurt in
nauw overleg met uw kind en u. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot de
bijbehorende schoolsoort. Het kan gebeuren dat de school voor VO het nieuwe advies niet
aanbiedt of dat er geen plaats is bij de schoolsoort. U moet uw kind dan bij een andere VOschool aanmelden. Als het resultaat van de eindtoets minder goed is dan verwacht, dan
passen wij het schooladvies niet aan. Onze school onderhoudt periodiek contact met de
diverse scholen voor voortgezet onderwijs over de vorderingen van de kinderen

8.7 Sociaal emotioneel
Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen gebruiken wij
ZIEN van Parnassys.
In principe is de leerkracht in eerste instantie verantwoordelijk voor het signaleren van
problemen bij kinderen en het bieden van begeleiding om deze problemen te verminderen.
De leerkrachten worden hierbij ondersteund door het zorgteam: de interne begeleider(s) en
de directie.
Er is een mogelijkheid tot het voeren van een gesprek tussen ouders, de leerkracht, het
interne begeleider(s) en een extern zorgteam dat bestaat uit een medewerker van Passend
Onderwijs Almere, een arts of verpleegkundige van de GGD. Het doel van een
zorgteambespreking is te komen tot het zo concreet mogelijk formuleren van de extra
hulpvraag van het kind en vervolgens vaststellen wat de leerkracht nodig heeft om
adequaat om te gaan met die specifieke leerlingkenmerken. De zorgteambespreking is een
middel tot verdere professionalisering van onze school en uitbreiding van de mogelijkheden
van vroegtijdige signalering en hulpverlening. Alles is er in eerste instantie op gericht op
handhaving van de leerling op de basisschool.
Indien een kind meer specifieke hulp nodig heeft, die onze school hem of haar niet kan
bieden, kunnen ouders hun kind aanmelden bij de Passend Onderwijs Almere. Onze school
dient hiervoor een onderwijskundig rapport op te sturen. Passend Onderwijs Almere vat de
problematiek samen en bekijkt samen met ouders welke onderzoek(en) ingezet kunnen
worden. Hier kan nader onderzoek uit voortvloeien, dat uitgevoerd kan worden door de
CVOB.
Passend Onderwijs Almere voert de onderzoeken uit en besluit over de noodzaak van de
speciale zorg en geeft aan op welke wijze daar vorm aan zal worden gegeven. Dit kan
betekenen:
Een plaatsing op een SBO-school
Een plaatsing op een andere school voor basisonderwijs
Handhaving op onze school met adequate middelen

6
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8.8 Meer- en hoogbegaafdheid
Vanuit de landelijke politiek is het belang van een plan voor passend onderwijs aan meer- en
hoogbegaafde leerlingen uitgesproken. Zowel Scholengroep Katholiek onderwijs als
basisschool de Droomspiegel onderschrijven het belang van het bieden van passend
onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen.
Er zijn vier mogelijkheden voor verrijking uiteengezet:
School overstijgende verrijking. De Droomspiegel is aangesloten bij de externe partij "het
Talentenlab"
Groep overstijgende verrijking. De Droomspiegel heeft zelf drie curricula voor programma's
voor een plusklas ontwikkeld die aansluiten op de visie op onderwijs van SKO en de
Droomspiegel)
Verrijking binnen de groep. De Droomspiegel biedt de mogelijkheid om op basis van de
individuele behoefte van de leerling bij verschillende vakgebieden extra verdieping of
verbreding binnen de groep te bieden
Accelereren
Deze vier mogelijkheden hebben allemaal hun voor-en nadelen. Het is aan de leerkracht,
ouders en de Intern Begeleiders om te bepalen welke vorm van verrijking het meest aansluit
bij de behoeften van de meer- of hoogbegaafde leerling

8.9 Uw kind aanmelden op school
Ouders kunnen kiezen voor een bepaalde school omdat zij van mening zijn dat deze school
voor hun kind de juiste is. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de
ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen. Past de ondersteuningsbehoefte
van het kind bij het aanbod van de school, dan kan het kind op deze school geplaatst
worden. Past dat niet, dan zoekt de school -in overleg met ouders- een passende plek. Zo
komt het kind terecht op de school die het best bij hem of haar past. Ouders worden
verzocht om de rapportage van alle relevante (zorg) informatie te overhandigen bij hun
aanmelding.
Op het moment dat ouders een gepaste school hebben gevonden voor hun kind, kan het
kind worden aangemeld bij de nieuwe school. Ouders dienen minimaal tien weken voor de
start op de nieuwe school een verzoek tot inschrijving in te dienen bij de directie. Als het
kind later wordt aangemeld, kan het zijn dat het kind niet op tijd kan worden geplaatst. De
directie van de Droomspiegel stelt ouders schriftelijk op de hoogte als een inschrijving is
gehonoreerd. Indien ouders denken dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, dient dat
al bij de aanmelding doorgegeven te worden door ouders. De Droomspiegel neemt altijd
contact op met de afleverende school en vraagt informatie op bij bijvoorbeeld crèches en
peuterspeelzalen. Op basis daarvan maken wij de afweging of wij uw kind passend
onderwijs kunnen bieden. Ouders worden verzocht om de rapportage van alle relevante
(zorg) informatie te overhandigen bij de aanmelding.
Vanaf 1 augustus 2014, met het ingaan van de Wet passend onderwijs, hebben scholen de
zorgplicht om een goede onderwijsplek te bieden. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen
regulier onderwijs te laten volgen.
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8.10 Samenwerkingsverbanden van scholen in de regio
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale
samenwerkingsverbanden gevormd. In het primair en het voortgezet onderwijs zijn in
totaal 152 samenwerkingsverbanden opgericht (77 in het PO en 75 in het VO). In deze
samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen.
De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de
begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke
leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het
samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en
afstemming met (jeugd)zorg

"Ons doel is jongeren voor te bereiden op deelname aan een pluriforme samenleving

9 Kwaliteit van onderwijs
De school is zelf verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van haar
onderwijs. Beleidsmatig realiseren van kwaliteitszorg betekent continu reageren op
nieuwe ontwikkelingen binnen onze organisatie. Daarbij zijn objectieve en recente
gegevens van essentieel belang.

9.1 Vierjaarlijkse vragenlijst SKOFV

6

Met de vierjaarlijkse vragenlijst van SKOFV stellen wij vragen aan ouders, leerlingen,
medewerkers en schoolverlaters naar hun mening over onze school. Wij enquêteren online,
in de klas of door middel van een uitnodiging. Deze gegevens gebruiken wij voor het
verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.
Resultaten onderwijs
Twee keer per jaar worden de leerresultaten van alle leerlingen door het MT en de IB
geanalyseerd. De IB presenteert de gegevens aan het team. Na deze presentatie wordt
gekeken welke schoolvakken en ontwikkelingsgebieden het volgende schooljaar extra
aandacht behoeven. Vervolgens wordt er door het MT een plan van aanpak ontwikkeld.
Hier kan vervolgens scholing of bijvoorbeeld begeleiding vanuit externe organisaties uit
voortvloeien. Verder wordt tijdens verschillende overlegmomenten de kwaliteit van het
onderwijs geëvalueerd. De resultaten staan vermeld in de jaargids.
Een open sfeer, zoals die in het team heerst, levert energie op voor samenwerking en
bevordert het leren van elkaar. Een open houding vanuit ons team is een voorwaarde om
open te kunnen staan voor nieuwe impulsen vanuit overheid, samenleving, ouders en
kinderen. Onze leerkrachten worden door de directie begeleid in het proces van
persoonlijke ontwikkeling. De directie legt minimaal twee keer per jaar klassenbezoeken af
en voert doelstellinggesprekken en functioneringsgesprekken. Tijdens deze gesprekken
wordt gekeken naar de leervragen die bij individuele leerkrachten liggen. Intern begeleiders
of externe organisaties kunnen op verzoek van deze leerkrachten of van de directie worden
ingezet om teamleden te begeleiden in hun leerproces.
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Een voorwaarde voor zorgverbreding is het bijhouden en waar mogelijk het vergroten van
de deskundigheid van leraren en hun vaardigheden. Ieder schooljaar vindt dan ook interneen externe scholing van leerkrachten plaats. Daarnaast besteden we aandacht aan
collegiale consultatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld in team- of bouwvergaderingen. Centraal bij
observaties, gesprekken en scholing staat vooral het verkrijgen van zinvolle feedback op
ons handelen. Al deze samenhangende activiteiten zijn gericht op het adequaat signaleren
en analyseren van leerling resultaten en bieden van hulp op maat aan alle leerlingen.
De onderwijsinspectie neemt regulier periodiek onderzoek af. Er hebben enkele wijzigingen
in het toezicht kader van de Inspectie van het Onderwijs plaatsgevonden. Voor meer
informatie verwijzen wij door naar de website van de Inspectie van het Onderwijs
(www.onderwijsinspectie.nl).

9.2 Structurele monitoring
De volgende momenten worden ingezet als instrument om de kwaliteit van ons onderwijs
structureel te kunnen bewaken.
Tijdens het bouwoverleg is er altijd een moment van collegiale consultatie ingepland
De leerkrachten schrijven elke 6-8 weken een themaplanning. Verder schrijven ze een
groepsoverzicht waarin alle leerlingkenmerken en leerbehoeften in worden bijgehouden.
Aan het eind van deze 6-8 weken wordt het plan geëvalueerd door de leerkracht. De IB
bewaakt de kwaliteit van de plannen en de evaluaties
Twee keer per jaar bespreekt de IB samen met de leerkracht alle leerlingen tijdens een
groepsbespreking. Het doel van dit overleg is om de hulpvragen van de leerlingen weer
scherp te krijgen. De IB begeleid de leerkrachten in het zorgproces van de (individuele)
leerlingen. De IB kan bijvoorbeeld leerlingen of leerkrachten met een hulpvraag observeren
of advies geven voor een bepaalde aanpak van een leerling
Drie keer per jaar, tijdens de portfoliogesprekken, worden de leerresultaten van de
leerlingen door de leerkracht, leerling en ouders besproken
De gegevens van de CITO toetsen van de leerlingen worden twee keer per jaar door de IB
geanalyseerd en besproken met de directie, het MT en in een teamvergadering. Hieruit
vloeien de ontwikkelpunten voor het komende jaar.
De ontwikkelpunten worden uitgewerkt in een actieplan als onderdeel van het schoolplan.
De kwaliteit van de actieplannen en de zorgvuldigheid van de uitvoering van de plannen
wordt bewaakt door de directie en het MT
7.3 De uitstroom van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs
Aan het eind van ieder schooljaar 'leveren' wij een groep kinderen af aan het Voortgezet
Onderwijs. Via het Voortgezet Onderwijs worden wij regelmatig op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen en prestaties van onze oud-leerlingen. Aan het begin van het
schooljaar ontvangen de ouders van kinderen uit groep acht een schema met betrekking tot
de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs. In de jaargids (het veranderlijk deel van de
schoolgids) kunt u een overzicht met betrekking tot de uitstroom en de resultaten lezen.
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ONTWERPERS VAN ONDERWIJS
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