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Schoolgids De Kring 2016-2017 

Dit is de schoolgids van katholieke basisschool De Kring.  De schoolgids heeft als doel u zo 

volledig mogelijk op de hoogte te stellen (of te houden). De gids biedt handzame informatie 

en een praktische uitleg van wat wij doen op school en waarom we dit zo doen. 

In de loop van het schooljaar houden we alle ouders/verzorgers van onze school op de 

hoogte van het reilen en zeilen op De Kring via onze website  en via het "Kringgesprek", onze 

nieuwsbrief die 1 keer in de 3 à 4 weken wordt gemaild. 

Mocht u naar aanleiding van deze schoolgids vragen hebben of meer willen weten over 

onze school, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 0320-228060. 

 

       Team KBS De Kring 
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De Kring 

 

Katholieke Basisschool De Kring 

Adres (hoofdgebouw): Schouw 12-03, 8232 ZA Lelystad 

Telefoon: 0320-228060  

E-mail:  dir.kring@skofv.nl 

Website:  www.dekring.net 

Directeur: Inge Jansen 

Adjunct-directeur:  Patricia de Haan 

Intern begeleider:  Tjarda van Bemmel  

  

Locatie De Kleine Kring (dependance, groep 5, 5/6 en 6) 

Adres: Schouw 19-01, 8232 HM Lelystad 

Basisschool De Kring is een katholieke school voor kinderen van groep 1 t/m 8 (van 4 tot ca. 

12 jaar).  De school heeft een onderwijstaak. Zij heeft de opdracht uw kind stap voor stap 

vaardigheden aan te leren zoals rekenen, lezen en schrijven. 

Maar een school kan meer zijn! Juist in de leeftijdsperiode tot 12 jaar kan op een natuurlijke 

manier worden gewerkt aan een gezonde emotionele, sociale en creatieve ontwikkeling. De 

basisschoolperiode is een unieke periode waarin het kind open staat voor invloeden van 

volwassenen en kinderen. In deze 8 jaar kan de basis worden gelegd van 

een evenwichtige en harmonieuze ontwikkeling van uw kind: Iemand met 

aandacht en zorg voor zichzelf, de ander en de omgeving. In een natuurlijk 

proces, steeds een stapje verder, helpen wij kinderen bij het zelfstandig 

worden.  

Dit is ons uitgangspunt bij het omgaan met kinderen en ouders. 

 

 

  

mailto:dir.kring@skofv.nl
file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/Mijn%20documenten/Mijn%20webs/kring/index.html
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Onze naam 

De naam "De Kring" is gekozen om daarmee de basis van de school uit te drukken. Alle 

betrokkenen (kinderen, ouders en teamleden) werken gezamenlijk aan een prettig leef- en 

werkklimaat. Allen hebben hierin hun eigen taak. Niemand mag zich buiten "De Kring" 

gesloten voelen. Iedereen hoort erbij. Samen met de ouders proberen we kinderen alle 

kansen te geven om zich maximaal te ontplooien. Zo willen wij groeien tot een fijne leef- en 

werkgemeenschap.  

Kernwaarden 

Onze kernwaarden geven de manier aan waarop we invulling geven aan ons dagelijkse 

werk. De gezamenlijke kernwaarden, die wij op school belangrijk vinden, zijn: 

- Betrokkenheid : bij elkaar,  leerlingen/teamleden/ouders, het samen vormen van een 

gemeenschap, maar ook betrokkenheid van kinderen bij  hun leren; 

- Vertrouwen: in mogelijkheden van kinderen, ouders en teamleden; veiligheid, durven 

loslaten; succes en falen mogen beiden. 

- Bloei: zien en erkennen van bloei/groei/eigenheid bij kinderen; inspringen op 

behoeften; school en teamontwikkeling; groeien als mens 
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Het team 

 
Groep Groepsnaam Leerkracht(en)  

Groep 1/2 Olijke Olifanten Gonda Kimmann 

(ma, di, do, vr) 

 

Groep 1/2 Supermuizen Trea Schoonewelle 

(ma, di, do, vr) 

 

 

Groep 1/2 Bezige Bijtjes Cindy van der Weerd 

(ma, di, do, vr) 

 

 

Groep 1/2 Kwakende Kikkers Anika Zijderveld 

(ma, di)  

 

Akkelien Bijma 

(do, vr) 

 

  

Groep 3 Pientere Pinguïns Hester de Jager 

(ma, di, do, vr)  

 

Ilona de Groot 

(wo) 

   

Groep 3 Slingerapen Tineke Fleurke 

(ma, di, wo, do, vr) 

 

 

Groep 4 Dolle Dolfijnen Hanneke Wind 

(ma, di, wo, do, vr) 
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Groep 4 Noeste Neushoorns Yvette Gijsberts 

(ma, di, wo) 

 

Ilona de Groot 

(do, vr) 

  

Groep 5 Drakenwoud 

 

Vivian van Oosterhout 

(ma, di, wo, do, vr) 

 

Groep 5/6 Stoere Stokstaartjes Annemarie Wesseling 

(ma, di, wo) 

 

Marijke van Eijken 

(do, vr) 

  

Groep 6 Pandaberen Rodger van der Linden 

(ma, di, wo, do, vr) 

 

 

Groep 7 Toffe Tijgers Suzanne Schaap 

(ma, di, wo, do, vr) 

 

Groep 8 Wolvennest Kenneth van Harten 

(ma, di, do, vr)) 

 

Patricia de Haan 

(wo) 

 

 
   

Plusgroep IJverige IJsberen Marijke van Eijken 

(di) 
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Tussenschoolse 

opvang coord. 

 

Klassenassistent 

 

 

 

Alle groepen 

Mirella Altman  

(ma, di, do-ochtend)) 

 

Intern begeleider/ 

 

 

 

 

 

 

 

Tjarda van Bemmel 

(ma, di, do, vr) 

 

 

 

 

Directie Directeur 

 

 

Adjunct-directeur /  

Contactpersoon 

ongewenste 

omgangsvormen 

Inge Jansen 

(ma, di, do, vr) 

 

Patricia de Haan 

(ma, di, do) 

   
 

 

Onze levensbeschouwelijke identiteit 
 

De Kring is een katholieke basisschool en maakt deel uit van de SKO (Scholengroep Katholiek 

Onderwijs Flevoland en Veluwe). De school wil het kind helpen en begeleiden op weg naar 

het volwassen worden vanuit een christelijke visie op mens en samenleving. We proberen de 

kinderen warmte, beleving en veiligheid te bieden, zodat zij de kracht en durf krijgen om te 

komen tot tevreden leven met betrekking tot zichzelf en tot de omgeving, een visie op het 

leven waarin oneindig veel te ontdekken valt. 

De belangrijkste vorm van catechese vinden wij de "stilzwijgende" catechese. Het heeft te 

maken met de mentaliteit en werksfeer op school. De manier waarop je met elkaar omgaat, 

praat, ruzies oplost en aandacht hebt voor elkaar. 

We werken in alle groepen met de levensbeschouwelijke methode Hemel en Aarde en 

besteden uitgebreid aandacht aan christelijke feesten zoals Advent, Kerstmis, Carnaval en 

Pasen. 

SKO  scholen vervullen een educatieve taak, die zij mede vervullen vanuit een stelsel van 

spirituele en morele waarden die hun bedding en voedingsbodem vinden in de katholieke 

traditie. Geïnspireerd op het leven van Jezus en zij die in zijn voetsporen zijn getreden, geeft 

de SKO eigentijds vorm aan de overdracht van die waarden en normen, die in de christelijke 

traditie al eeuwenlang richtinggevend zijn. SKO scholen profileren zich hiertoe op vier 

gebieden, te weten: gemeenschapsvorming, vieren, leren, dienen. 

 

De katholieke grondslag impliceert dat we aandacht hebben voor alle leerlingen. We 

houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren dat die verschillen er zijn. 

Het houdt ook in dat we aandacht hebben voor “de mens als geheel”. Dat vindt zijn 

weerslag in het leerproces. Vanuit het katholieke geloof leren we de kinderen zorg te hebben 

voor elkaar en hun omgeving en elkaar te respecteren. Deze waarden laten we terugkomen 

in onze omgang met elkaar. 
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Bij dit alles gaan we er vanuit dat de school een gemeenschap is die niet alleen bestaat uit 

leerlingen en leerkrachten. Ook ondersteunend personeel, directie, ouders, stagiaires en 

andere betrokkenen maken deel uit van de gemeenschap die wij “school” noemen. 

 

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 plaatselijke parochie.  

 

Uiteraard worden de kerkelijke feestdagen van andere godsdiensten ook gerespecteerd. 

Binnen het vakgebied levensbeschouwing komen die godsdiensten expliciet aan de orde 

zonder daarover te oordelen. 

 

Er werken ook niet-katholieke leerkrachten op De Kring. Zij onderschrijven de algemeen 

christelijke uitgangspunten en leven die voor. 

 

Visie op burgerschap en sociale integratie 

Op alle SKO scholen, en dus ook op De Kring, 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: 

1. vrijheid van meningsuiting 

2. gelijkwaardigheid 

3. begrip voor anderen 

4. verdraagzaamheid (tolerantie) 

5. autonomie 

6. het afwijzen van onverdraagzaamheid (intolerantie) 

7. het afwijzen van discriminatie 

 

Bij burgerschapsvorming 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 

(levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar? 

 

Onderwijsaanbod  

Het onderwijsaanbod op de 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:  
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• 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, als 

verkeersdeelnemer en als consument. 

 

Concreet omschreven 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. 

 

Omdat iedere school zich in een andere sociale context bevindt, zoekt iedere school naar 

het aanbod, dat het beste aansluit bij de directe leefomgeving en schoolpopulatie van 

iedere school, zonder daarbij de algemeen geldende aspecten uit het oog te verliezen.   

 

Voor het vakgebied ”burgerschap en sociale integratie” maken wij gebruik van de 

methodes: Kanjertraining, Hemel en aarde, Wijzer door de wereld, Wijzer door de tijd, Wijzer 

door de natuur, Wegwijs en Huisje-boompje-beestje. 

 

Onze onderwijskundige identiteit 
 

Het onderwijsconcept van onze school heeft een aantal uitgangspunten: 

 

1. Onze kernwaarden: bloei, betrokkenheid en vertrouwen; 

2. Focus op de basisvakken rekenen, taal, (technisch en begrijpend) lezen en spelling; 

3. Modern onderwijs dat met zijn tijd meegaat. 

  

1. We willen dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, tot zelfstandige, zelfdenkende 

mensen, met eigen kwaliteiten, die straks een positieve bijdrage kunnen leveren aan 

onze maatschappij. Hieraan werken we door kinderen steeds meer zelf verantwoordelijk 

te maken voor hun ontwikkeling en de leerkracht een steeds meer coachende rol te 

geven (naast het aanleren/overbrengen van nieuwe kennis/vaardigheden). Door 

projectmatig te werken, leren kinderen samenwerken, plannen, kritisch te zijn op eigen 

werk en dat van medeleerlingen, zichzelf te presenteren, enz. Door het bijhouden van 

een portfolio ervaren kinderen meer eigenaarschap van hun eigen ontwikkeling. 

Vertrouwen is een onmisbare voorwaarde om tot leren te komen. Onze school is daarom 

een mini maatschappij met aandacht voor saamhorigheid, interesse in elkaar en respect 

voor elkaar. 

 

2. De vakken rekenen, taal, (begrijpend) lezen en spelling vormen bij ons het hart van het 

onderwijs. Aan deze basisvakken wordt de meeste tijd besteed. We stellen meetbare 

doelen, maken plannen om deze doelen te behalen en evalueren deze. Als doelen niet 

zijn behaald,  gaan we op zoek naar andere manieren om de gestelde doelen alsnog te 

behalen. Deze doelen kunnen per kind verschillend zijn, afhankelijk van de mogelijkheden 

van het kind. We werken (indien getalsmatig mogelijk) in jaargroepen.  
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3. Digiborden, computers, software ondersteuning e.d. zijn niet meer uit ons onderwijs weg 

te denken. We vinden dat kinderen moeten worden voorbereid op de toekomst en dat 

we ze moeten begeleiden in hun ontwikkeling tot deelnemers aan onze huidige 

maatschappij. Dit vraagt begeleiding bij zaken als kritisch leren nadenken, leren 

samenwerken, leren denken in oplossingen, enz. Naast de basisvakken wordt daarom 

aandacht besteed aan deze zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden en de ‘brede’ 

ontwikkeling van het kind, ook in creatief opzicht. 

 

Onze kijk op kinderen en onderwijs 

Ieder kind is uniek, mag zichzelf zijn en heeft recht op een eigen individuele ontwikkeling. In 

onze rol van begeleiders helpen wij de kinderen zelfvertrouwen te krijgen, een gevoel van 

eigenwaarde op te bouwen en genoeg kennis en vaardigheden mee te geven als basis 

voor de rest van hun leven.  

 

Om tot leren te kunnen komen, zijn een aantal randvoorwaarden belangrijk: 

- Veiligheid: een kind moet zich emotioneel ‘vrij’ voelen. 

- Zelfvertrouwen: een kind moet kunnen vertrouwen op zijn eigen mogelijkheden en 

weten dat het niet erg is om fouten te maken. Daarvan leer je vaak nog het meest. 

- Nieuwsgierigheid: dit is een kwaliteit die bij alle kinderen van nature aanwezig is. Het is 

de taak van school om deze aangeboren nieuwsgierigheid te blijven prikkelen. 

- Betrokkenheid: een kind moet betrokken zijn bij zijn eigen leerproces, weten waarom 

het belangrijk is om bepaalde zaken te leren, hierin zelf keuzes  mogen maken. 

 

Als school willen we kinderen helpen bij het realiseren van deze randvoorwaarden. 

Daarnaast zien we het als onze taak om kinderen de volgende kennis en vaardigheden mee 

te geven: 

- Basisvaardigheden zoals lezen (technisch en begrijpend), rekenen, schrijven en 

taalvaardigheden. 

- Brede ontwikkeling zoals kennis van de wereld om ons heen, kennis van verkeer en 

geschiedenis, kennis van techniek en culturele vorming, lichamelijke/motorische 

ontwikkeling, enz. 

- Zelfstandigheid: bij het werken, bij het maken van keuzes, bij het vormen van een 

eigen (kritische) mening, nemen van initiatieven. 

- Sociale vaardigheden: samen werken en leren, problemen oplossen, omgang met 

elkaar, communiceren, enz. 

 

Bij dit alles benadrukken wij de verantwoordelijke rol van ouders: door de keuze voor onze 

school kiezen ouders er voor om op allerlei gebieden actief betrokken te zijn bij de kinderen. 

Met elkaar willen we het motto van De Kring, “de plek om kind te zijn”, waarmaken.  

 

Didactisch ontwerp 

We onderscheiden vier basisactiviteiten: gesprek, spel werk, viering. We leren niet alleen door 

met pen, papier en het hoofd bezig te zijn. Door met elkaar in gesprek te zijn kunnen we 

elkaar informeren en elkaar leren begrijpen. Tijdens het gesprek in de kring worden plannen 

gemaakt en wordt voor een deel het werk besproken. Door samen te spelen en te werken, 

leren we rekening met elkaar te houden. Onder werk vallen de instructiemomenten en de 

verwerking,  waarin kinderen zelfstandig of  met elkaar bezig zijn het geleerde te verwerken. 

Door samen te vieren, bijv. in een weeksluiting, leren we elkaar wat ons hoofd en hart heeft 

beziggehouden en creëren we saamhorigheid. Deze basisactiviteiten wisselen elkaar af. Dit is 

vastgelegd in het weekrooster. 

 

Gesprek 

Bijna elke ochtend starten we in een kringvorm. In de kring is 

ruimte voor gezelligheid: viering van verjaardag, vertellen wat 

je hebt meegemaakt, maar ook voor overleg over gedrag, 

sfeer in de groep en werk.  Om de kinderen actief betrokken / 

bezig te laten zijn, wordt veel gebruikgemaakt van 

coöperatieve werkvormen.  
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Spel 

Door het spelen ontwikkelt het kind mede zijn 

motoriek en leert het zich bewegen in de 

ruimte om zich heen. Tevens is spel van groot 

belang voor de creatieve ontwikkeling. 

Het spel heeft een ontspannende werking en 

als zodanig heeft het een nadrukkelijke functie 

in onze school, bijvoorbeeld tijdens gym, 

drama, buiten spelen, spelmiddag, e.d. In de 

onderbouw lopen spel en werk door elkaar 

heen. 
Werk 

De kinderen krijgen instructie volgens het 

directe instructie model. Dit model wordt door 

de hele school gebruikt en is voor de kinderen 

herkenbaar. Daarna gaan ze zelfstandig of 

samen bezig met het verwerken van het 

nieuw geleerde. Tijdens de instructies heeft de 

leerkracht nog de vertrouwde rol van 

kennisoverdrager. Dit gebeurt klassikaal, maar 

wel gedifferentieerd naar behoefte. 

Daarnaast willen we op De Kring toe naar een 

meer coachende rol van de leerkracht, 

waarbij hij/zij kinderen begeleidt bij de 

ontwikkeling door het voeren van kind-

gesprekken, het stellen van de juiste vragen, 

het ondersteunen bij projectmatig werken, 

enz. Dit gebeurt op meer individuele basis. 

 

     

Viering  

De viering is belangrijk bij ons op school om 

saamhorigheid, gemeenschapszin en 

betrokkenheid bij elkaar te bevorderen.  

Vieringen zijn bijvoorbeeld: 

 Verjaardagen;  

 Opening of sluiting van een project;  

 Weeksluiting;  

 Schoolfeest; 

 Sinterklaas, Kerst, Pasen, enz. 

 

Betrokkenheid bij de eigen ontwikkeling en bij elkaar 

Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen van 

verschillende leeftijden leren van en met elkaar, 

hebben we door het jaar heen, bewust ontmoetings-

momenten tussen jong en oud gecreëerd, bijv.:  

 Tutor lezen; 

 Crea-circuit; 

 Meelopen naar kerkviering; 

 Voorlezen in onderbouw; 

Om ervoor te zorgen dat kinderen meer betrokken zijn 

bij hun eigen leerproces en ontwikkeling, willen we 

gaan werken met portfolio’s, die door de kinderen zelf 

worden bijgehouden 
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Instructie en instructiemodellen 

 
Het activerende directe instructie model (ADI) 

Tijdens de instructie ondersteunt de leerkracht de leeractiviteiten van de leerlingen en geeft 

hieraan structuur en richting. Nieuwe leerstof wordt in kleine stappen aangeboden. Op onze 

school gebruiken we het activerende directe instructie model. Dit model bestaat uit 6 fasen:  

 

1. Terugblik 

2. Oriëntatie (leerdoel) 

3. Uitleg 

4. Begeleid inoefenen 

5. Zelfstandige verwerking 

6. Evaluatie 

 

Tijdens de terugblik wordt voorkennis opgehaald. Hierdoor krijgt een kind het vertrouwen dat 

hij de nieuwe kennis aan kan en wordt de kans groter dat deze kennis beter verankert in het 

geheugen. Ook begrijpen de kinderen de leerstof beter en kan de leerkracht controleren of 

de benodigde voorkennis wel aanwezig is. Tijdens de oriëntatie worden de doelstellingen van 

de les aangegeven, om de kinderen duidelijkheid en structuur te bieden. Er wordt verteld 

wat ze gaan leren en waarom ze dit moeten leren.  

 Tijdens de uitlegfase worden nieuwe kennis en vaardigheden gepresenteerd en inzichtelijk 

gemaakt. Er wordt tijd besteed aan het inoefenen van de kennis of vaardigheid: de 

verwerking van de leerstof door actieve oefening. Dit kan vorm gegeven worden door 1 of 

meer opdrachten te laten maken en direct daarna in te gaan op de aanpak van de 

kinderen (het proces). Door het stellen van gerichte vragen wordt het denken van de 

kinderen gestimuleerd. 

Hierna volgt de zelfstandige verwerking, waarin kinderen de nieuwe leerstof zelfstandig gaan 

verwerken en/of toepassen. In deze fase is differentiatie mogelijk en kan de leerkracht extra 

hulp/uitleg bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Dit noemen we ook wel verlengde 

instructie. Het doel van deze fase is het zich eigen maken van de leerstof en een verhoogde 

vaardigheid. 

 

Tijdens de evaluatie worden eindproducten uitgewisseld en krijgen de kinderen feedback. 

De leerkracht vraagt wat de kinderen hebben begrepen, wat de kern van een onderdeel 

was, wat ze geleerd hebben en hoe dit ging. Er wordt dus bepaald of het leerdoel is 

behaald.  

 
De Beertjesmethode  

Naast het activerende directe instructie model gebruiken we de beertjesmethode voor het 

verbeteren van het zelfstandig werken.  

 

De beertjesmethode is een stappenplan voor het kind hoe te werk te gaan. 

Deze methode bestaat uit 4 fasen:  

fase 1 : de fase waarin de instructie gegeven wordt. 

fase 2 : de fase waarin het kind nadenkt over de oplossingsstrategie. 

fase 3 : de fase waarin het kind de taak concreet uitvoert. 

fase 4 : de fase waarin het kind zijn werk evalueert. 

 

De probleemoplossing is in vijf stappen ingedeeld. Om deze stappen te ondersteunen wordt 

gebruikgemaakt van korte zinnen met bijbehorende plaatjes: 
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Wat moet ik 

doen? 

Zo ga ik het 

doen 

Dit heb ik 

nodig 

Ik ga aan het 

werk 

Wat vind ik 

ervan? 

 

Om het model bruikbaar te maken voor alle bouwen hebben de “beertjes” (waaraan het 

model zijn naam ontleent) plaatsgemaakt voor een figuur met een meer volwassen uiterlijk.  

De beertjesmethode wordt in alle bouwen gebruikt: voor de hele klas, in kleine groepjes of 

individueel binnen het activerende directe instructiemodel. Die kinderen die het nodig 

hebben geeft het extra houvast in de te nemen stappen om aan het werk te gaan.  

 

 

De Stichting – SKO 

 

 

De stichting is in 1997 opgericht, ontstaan uit een besturenfusie tussen een groot aantal 

katholieke schoolbesturen in Flevoland en Veluwe. Onder de stichting ressorteren 27 scholen. 

Iedere school met een eigen onderwijskundige identiteit, maar allen vanuit een katholieke 

levensbeschouwing.  

Oog voor kinderen 

Binnen de stichting zijn verschillende scholen: Jenaplanscholen, scholen die meer klassikaal 

georiënteerd zijn, Daltonscholen, en scholen die kiezen voor een ontwikkelingsgerichte 

aanpak; allen geven zo vorm aan het adaptief onderwijsmodel. Er zijn grote scholen (600 

kinderen) en kleinere scholen (70 kinderen), stadsscholen en dorpsscholen. Maar alle scholen 

staan voor eigentijds onderwijs, gericht op een veilige sfeer en kwaliteit; gevoed door de 

levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit, vooral met oog voor kinderen. 

 

Missie van de stichting 

Op onze scholen en binnen onze organisatie is de betrokkenheid van ouders van groot 

belang. Samen met ouders, kinderen, personeel en bestuur willen we vormgeven aan 

eigentijds en betrokken onderwijs; middenin de samenleving, vanuit een stimulerende 

leeromgeving.  

 

De Kring maakt deel uit van de Scholengroep Katholiek 

Onderwijs Flevoland en Veluwe.  
 

Postadres:   Postbus 608, 8200 AP Lelystad  

Bezoekadres: Meentweg 14, 8224 BP Lelystad 

Telefoon:   0320-225040  

Fax:  0320-225049 

E-mail:   secretariaat@skofv.nl   
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De scholen binnen de stichting 

De scholen liggen verspreid in de regio 

Almere (11 scholen), Lelystad (5 scholen), 

Dronten (3 scholen), Harderwijk (2 

scholen), Biddinghuizen,  Swifterbant, 

Elburg, Nunspeet, Putten en Apeldoorn.  

 

De Kring, De Laetare, ‘t Schrijverke, De 

Toermalijn en De Lispeltuut zijn de vijf 

katholieke scholen van de stichting die in 

Lelystad gehuisvest zijn. Regelmatig 

hebben deze vijf scholen lokaal overleg. 

   

 

 KBS De Kring 

 

Op de SKO scholen spelen en leren ruim 6500 kinderen. Binnen de organisatie werken zo’n 

550 personeelsleden.  

Besturingsmodel 

Het doel van het bestuur is en blijft het (laten) verzorgen van (goed) onderwijs. Het bestuur is 

verantwoordelijk voor het faciliteren van het leren en ontwikkelen van kinderen. Het primaire 

proces, dat wat er gebeurt in de groep tussen leraar en leerling, is daarmee de centrale 

gerichtheid van het bestuur. Daarbij zal het bestuur (en bovenschools management) zich 

richten op de directeuren, met de vraag wat te doen om de directies te helpen bij het 

aanbieden van goed onderwijs en bij het continue ontwikkelen van kennis. Ook hier geldt 

het uitgangspunt: dat wat op schoolniveau niet geregeld kan worden, hoort thuis op 

bestuursniveau. 

Bestuur 

Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO) Flevoland en Veluwe vormt het bevoegd gezag 

over 27 katholieke basisscholen in het primair onderwijs. SKO wordt bestuurd door een 

College van Bestuur (CvB). De omvang van het CvB is bepaald op twee leden: voorzitter van 

het CvB en lid van het CvB.  Het CvB en de directies van de scholen kunnen beschikken over 

de expertise van een stafdienst.  

Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van 

het strategisch en operationeel beleid en met het beleid voor de normen en waarden en de 

levensbeschouwelijke identiteit van de stichting. Het CvB heeft tevens tot taak om nieuwe 

onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten te initiëren en aan te sturen om 

hiermee de directeuren te ondersteunen bij het realiseren van pluriform en kwalitatief 

hoogstaand onderwijsaanbod. 

Het CvB legt vervolgens aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders, de 

inspectie en de samenleving verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde 

doelstellingen zijn gehaald en over de besteding van de middelen. In dit alles is het de taak 

van het CvB om de RvT en overige belanghebbenden goed en volledig te informeren. 

Directies 

De directie geeft leiding aan het team en de school. De directeur is primair verantwoordelijk 

voor het onderwijskundig beleid op de school en de kwaliteitszorg op de school. Daarnaast is 

de directeur integraal verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, het financiële beleid en 

het materiële beleid op de school. Onder leiding van de directeur van de school wordt ook 

vorm gegeven aan de levensbeschouwelijke identiteit van de school. 
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Organisatie 
 

Vervanging afwezige leerkrachten 

Als een leerkracht ziek is meldt hij / zij dit zo snel mogelijk telefonisch bij de directie. De 

directie probeert vervanging te regelen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van SLIM 

personeelsdiensten. In de meeste gevallen lukt het SLIM om een vervanger te vinden. Als er 

geen vervanger beschikbaar is, worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. Bij 

meerdere ziekmeldingen en niet voldoende vervanging kan het voorkomen dat de groep 

naar huis wordt gestuurd. Natuurlijk worden ouders/verzorgers hierover geïnformeerd. Dit 

gebeurt persoonlijk, telefonisch of per mail. Het uitgangspunt bij vervanging is dat we zo min 

mogelijk tijd die bestemd is voor interne begeleiding- en directietaken inzetten bij ziekte van 

leerkrachten. 

 

Opleidingsschool - stageplaatsen 

Met ingang van schooljaar 2011-2012 is De Kring “Opleidingschool” voor Windesheim - PABO 

Almere. De Opleidingsschool is een vorm van samenwerking tussen de lerarenopleiding en 

de basisschool. Sleutelwoord bij opleiden in de school is werkplekleren van (toekomstige) 

leerkrachten. Het opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Het partnerschap tussen school en opleiding is een schoolvoorbeeld 

van een win-win situatie. We vinden het belangrijk om actief mee te helpen aan de 

opleiding van onze toekomstige collega’s. De aanwezige studenten maken het mogelijk dat 

de leerkrachten meer tijd hebben om extra hulp aan kinderen te geven en we worden door 

de PABO voorzien van nieuwe methodieken en inzichten. De lerarenopleiding houdt de 

eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de opleiding en het niveau van de 

afgestudeerden. Patricia de Haan is binnen De Kring de ‘opleider in school’ voor de 

studenten. Tevens coördineert zij de stages.  

 

Studenten van een pedagogische academie basisonderwijs (PABO) kunnen dus op onze 

school hun stage verrichten. In overleg met de groepsleerkrachten wordt bekeken in welke 

groepen zij hun stage kunnen uitvoeren. De stagiaires voeren opdrachten uit, die gegeven 

worden vanuit de opleiding of vanuit de school. In beide gevallen ligt de verantwoordelijk-

heid voor de groep bij de eigen 

groepsleerkracht. Deze laatste begeleidt 

de studenten dan ook als mentor. Soms 

loopt er een 4e jaars PABO student LIO-

stage bij ons op school. Hierbij krijgt deze 

“leerkracht in opleiding” de gedeelde verantwoordelijkheid voor een groep en volgt hierbij 

het reguliere programma van de groep.  

 

Ook studenten van de opleiding voor klassen- en onderwijsassistent van het ROC lopen 

regelmatig stage op De Kring. Bij de tussenschoolse opvang draaien soms ook stagiaires 

mee. 

 

 

Schooltijden 
 

Openingstijden 

Voor alle groepen op De Grote Kring, onze hoofdlocatie, zijn de schooltijden als volgt: 

 

Maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag:  

 

’s ochtends van 8.30 tot 12.00 uur 

’s middags van 13.15 tot 15.15 uur 

 

Woensdag: 
 

van 08.30 tot 12.30 uur 

 

De groepen 1/2 hebben elke woensdag vrij. 
 

 

http://www.windesheimflevoland.nl/
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Op De Kleine Kring, waar de groepen 5, 5/6 en 6 zijn gehuisvest, gelden de volgende 

schooltijden: 

 

Maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag:  

 

’s ochtends van 8.20 tot 11.50 uur 

’s middags van 13.10 tot 15.10 uur 

 

Woensdag: 
 

van 08.20 tot 12.20 uur 

 

 

De schooldeuren gaan altijd 10 minuten voor aanvangstijd open, zodat kinderen de tijd 

hebben om hun spullen aan de kapstok te hangen en wegbrengers gedag te zeggen. 

Tussen de middag is het plein voor de overblijfkinderen. Om 13.00 uur gaan de 

overblijfkinderen naar binnen en dan is iedereen weer welkom op het schoolplein. School 

kan helaas geen verantwoording nemen voor kinderen die op eigen gelegenheid voor of na 

schooltijd op het plein wachten of spelen. 

 

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 

gedurende 8 schooljaren (groep 1 t/m 8). 

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen binnen 8 schooljaren. 

Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In 

de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen 

verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per 

dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende 

uren onderwijs geven. 

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.  

 

Op De Kring is de onderwijstijd als volgt verdeeld:  

Groep1 en 2 820 uur  per jaar 
Groep 3 en 4 940 uur  per jaar  
Groep 5 t/m 8 1000 uur  per jaar  

 

Vakanties/vrije dagen 

Alle vakanties, vrije dagen, studiedagen en andere belangrijke data zoals vieringen, 

weeksluitingen, schoolfotograaf, schoolreisje, enz. zijn te vinden in de 

school jaarkalender. Deze jaarkalender is te vinden op de website en 

wordt voor het begin van het nieuwe schooljaar aan alle ouders 

gemaild. 

 
Extra verlof  buiten de schoolvakanties 

In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van 

leerplicht. Dit noemen we 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 te zijn bij het 

aanvragen van dit verlof. Het is niet in het belang van het kind schooldagen te moeten 

missen!  

De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-

verbaal worden opgemaakt.  
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Wanneer is extra verlof mogelijk? (alleen indien het originele bewijs bij de aanvraag is bijgevoegd): 

 Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal 

twee dagen  

 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: één dag 

 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  

  

Graden in verwantschap 

1e graad: ouders 

2e graad: grootouders, broers en zussen 

3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en 

zussen) 

4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes, 

achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen) 

 

Voorwaarden 

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen 

als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op 

verzoek extra vakantie toestaan: 

 

1. Als tenminste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden 

werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca. 

 

2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in 1 schooljaar met vakantie kan. Dus niet 

in de voorjaarsvakantie, de meivakantie, de kerstvakantie en de zomervakantie. Een 

werkgeversverklaring waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële schoolvakantie 

mogelijk is, moet dan overlegd worden. Hieronder vallen niet: afspraken met collega's 

of vakantieroosters die door werkgevers zijn vastgesteld om werk organisatorische 

redenen.  

 

3. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.  

 

De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Alleen de directeur mag toestemming 

geven, de leerplichtambtenaar niet. In voorkomende gevallen kan wel advies aan de 

leerplicht ambtenaar worden gevraagd. 

 

Geen extra verlof mogelijk: 

 Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp (zie ook bijzondere 

talenten)  

 Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale 

aanbiedingen in het laagseizoen bijvoorbeeld)  

 Eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte  

 Familiebezoek in het buitenland  

 Het argument ‘mijn kind is nog jong’  

 Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’  

 

Ziekte 

Een ziek kind kan niet naar school. Is uw kind ziek, waarschuw dan de school. De wetgever 

gaat uit van de goede trouw van de ziekmelding. Bestaat het vermoeden dat de 

ziekmelding niet klopt, dan kan de school de leerplichtambtenaar onderzoek laten uitvoeren. 

Deze informeert bij de ouders en/of de schoolarts naar de achtergrond van de ziekte.  

 

 

 



Schoolgids Katholieke Basisschool De Kring 

Schooljaar 2016-2017 

Blz. 19 

 

Vrij voor een religieuze feestdag 

Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit 

godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in 

verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze 

vorm van extra verlof, moeten zijn ouders/verzorgers dit minimaal twee dagen van tevoren 

schriftelijk melden bij de directeur van de school. Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, 

omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong, geen religieus feest is.  

 

Verlof door overmacht 

Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar, waardoor de leerling vrijgesteld moet 

(kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en 

familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de jongere liggen. Dit 

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. Wanneer de vrijstelling om ten hoogste tien dagen in een schooljaar gaat (in één 

keer of bij elkaar opgeteld), dan is de directeur van de school bevoegd om een besluit te 

nemen over een dergelijk verzoek van de ouders. Gaat het om meer dan tien dagen in een 

schooljaar (in één keer of bij elkaar opgeteld) dan is de leerplichtambtenaar bevoegd tot 

een besluit. De leerplichtambtenaar neemt pas een besluit als hij de directeur heeft gehoord. 

 

Extra verlof aanvragen 

Extra verlof kunt u aanvragen bij de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. Hij/zij 

beoordeelt elke aanvraag individueel. Om tijd te creëren voor overleg of een eventuele 

bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de 

directeur van de school binnen zijn. Is de vakantie al besproken en zijn de koffers bij wijze van 

spreken al gepakt, dan is er geen sprake meer van open overleg. Deze hoofdregel geldt niet 

voor verlof voor een religieuze feestdag of wanneer de termijn van acht weken niet redelijk 

en of realistisch is door een bijzondere omstandigheid.  

 

De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor 

maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De 

leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor 

meer dan tien dagen. Hij/zij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur. 

Het formulier voor aanvragen van extra verlof is te downloaden via onze website en te krijgen 

via de leerkracht. 

 

Bezwaar en beroep  

Zowel de directeur als de leerplichtambtenaar is verplicht een besluit te nemen binnen een 

redelijke termijn. Moet hiervoor extern advies worden ingewonnen, dan wordt dit schriftelijk 

gemeld. U hebt het recht om tegen dit besluit in beroep te gaan.  

  

Bijzondere talenten 

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Het kan zijn 

dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen 

vrijstellingsmogelijkheid. Wel is het mogelijk hierover afspraken te maken met de 

schooldirecteur. Deze afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt. 

Incidentele verzoeken vallen buiten deze regeling.  

 

Te laat komen 

Te laat komen, het kan iedereen een keer gebeuren. Helaas zijn er ook kinderen die 

regelmatig te laat komen. Het gaat dan misschien om slechts een paar minuten, maar veel 

minuten bij elkaar maken zo een paar uur per jaar. 

Het is niet alleen vervelend  voor het kind, dat gehaast aan zijn dag moet beginnen, het is 

ook vervelend voor de leerkracht en de groep. Zijn ze net begonnen, wordt het gesprek of 

de les verstoord door iemand die te laat komt. Laatkomers mogen daarom niet in de kring, 

maar gaan zo stil mogelijk op hun eigen plekje zitten. Als kinderen regelmatig te laat komen, 
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worden ouders/verzorgers hierop aangesproken door de leerkracht. Als dit niet helpt en 

kinderen blijven te laat komen, dan moeten we melding doen bij de leerplichtambtenaar: 

 

Na drie keer te laat, zonder geldige reden, neemt de leerkracht contact op met de 

ouders en meldt de leerkracht dit bij de directie. Bij meer dan 3 keer te laat stuurt de 

directie ouders/verzorgers een waarschuwingsbrief  om te melden dat het kind al 

meer dan drie keer te laat is gekomen en dat ouders maatregelen moeten nemen. 

 

Als het kind daarna nog steeds regelmatig te laat komt, dan volgt een tweede brief 

naar ouders/verzorgers, waarin we aangeven dat we als school melding gaan doen 

bij de leerplichtambtenaar. 

 

Schoolafspraken 
 

Op De Kring werken, leren en spelen we dagelijks met een grote groep kinderen. Om alles 

goed te laten verlopen hebben we afspraken op onze school waar we ons aan houden. We 

verwachten dat de kinderen zich aan de afspraken houden, maar dit verwachten we 

natuurlijk ook van de ouders en de teamleden. Doet iemand dat niet, dan spreken we elkaar 

daarop aan.  

 

Kapstokregels  

Op onze school maken we gebruik van vier kapstokregels.  

Deze kapstokregels zijn besproken met de kinderen en in alle groepen kunt u ze terug vinden. 

Ook bij het overblijven worden ze gebruikt.  

 

 
 

 

We zullen goed voor de spullen zorgen, dan 

zijn ze weer te gebruiken morgen. 

 

Er is er één die praat, zodat het beter gaat. 

  

 

 
Binnen de school zullen we rustig zijn, maar dat 

hoeft niet op het plein. 

 

Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 

Aanvullende afspraken 

Deze kapstokregels zijn voor iedereen duidelijk, maar dekken de lading niet helemaal. 

Daarom zijn er een aantal aanvullende afspraken/regels omschreven, zodat voor iedereen: 

kinderen, ouders, nieuwe collega’s, vervangers en studenten/stagiaires duidelijk is wat wij 

gewenst en niet gewenst vinden. Elke maand staat binnen de hele school één afspraak 
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centraal als ‘regel van de maand’ Deze hangt in de centrale hallen van beide locaties en in 

elk lokaal. 

Algemeen 

 De jassen hangen we, in de luizenzak, aan de kapstok. 

 Binnen de schoolgebouwen wordt niet gerend, maar lopen we rustig. Ook wordt er 

niet gerold: skates gaan uit bij de voordeur, skateboards gaan onder de arm mee 

naar binnen. Stepjes moeten buiten blijven en kunnen in het fietsenrek worden gezet. 

Daar parkeren is op eigen risico. 

 Tussen de middag ga je naar de overblijf of naar huis. Het schoolplein is er dan alleen 

voor kinderen die gebruikmaken van de overblijf.  

 Een ruzie wordt uitgepraat. Kom je er samen niet uit, dan vraag je hulp aan een juf of 

meester.  

 We blijven van elkaar en van elkaars kleding en spullen af. 

 Fietssleutels gaan in het sleutelbakje of een andere daarvoor bestemde plek. 

 We snoepen niet op school, met uitzondering van traktaties. Kauwgom is te allen tijde 

verboden. Ook als traktatie! 

 Als je de groep verlaat moet je dat altijd melden. 

 Er mag slechts één kind per groep tegelijk naar de wc. Soms moet je dus even 

wachten. Je gaat nooit tijdens een instructie naar het toilet, dan mis je de uitleg. 

 Geen waardevolle zaken mee naar school als dat niet nodig is (bijvoorbeeld 

smartphone, tablet, Pokémonkaartjes, enz.) Als het stukgaat of kwijtraakt is school niet 

aansprakelijk, maar de eigenaar wel erg verdrietig. 

 Geen petten, hoeden of capuchons op in de school. 

 Geen kinderen in het magazijn of in het kopieerhok zonder begeleiding. 

Gesprek/kring 

 In de kring “een teken” geven als je iets wilt zeggen, luisteren naar anderen, iemand 

laten uitpraten en rustig op je plaats blijven zitten. 

 Als een groep in de kring zit, stoor je niet, maar kom je later terug.  

 Kinderen die te laat komen gaan rustig aan hun tafel zitten (gr. 3 t/m 8). Kleuters die 

te laat zijn, gaan rustig in de kring zitten.  

 Als kinderen ’s ochtends in de klas komen, gaan ze doen wat met de leerkracht is 

afgesproken (bijv. een boekje lezen, werk verbeteren dat klaarligt, enz.). In de 

groepen 3 t/m 8 staat vaak een startopdracht op het bord. 

Spel/gym 

 Speelgoed mag alleen mee naar school als dit met de leerkracht is afgesproken en 

op een speelgoedmiddag.  

 We gebruiken na de gym geen spuitbussen (deo rollers mag wel). 

 De kleuters gymmen op gymschoentjes en deze blijven op school. Groep 3 t/m 8 

heeft ook gymkleding. Die wordt mee naar huis genomen, zodat het kan worden 

gewassen. 

 Gymschoeisel is verplicht. Gymschoenen mogen geen donkere zolen hebben i.v.m. 

afgeven op de gymzaalvloer. 

Werk 

 We schrijven met vulpen (vanaf halverwege groep 4). Tot die tijd wordt alleen met 

potlood geschreven. Bovenbouw leerlingen mogen ook met een Stabilo pen o.i.d. 

schrijven. Alle leerlingen krijgen in groep 4 eenmalig een vulpen van school. Is deze 

stuk of kwijt dan moet de leerling zelf voor een nieuwe vulpen zorgen. 

 Schriften en werkboeken zijn geen tekenboeken. 

 Geen inktwisser of typex gebruiken. 

 Is het werk niet af en had het wel af kunnen zijn, dan met de leerkracht afspreken 

wanneer het afgemaakt wordt. Is dit direct na schooltijd, dan mogen de kinderen 

even naar huis bellen om te laten weten dat ze later komen.  
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 In de onderbouw wordt gewerkt met een dagtaak, in de midden- en bovenbouw 

wordt gewerkt met een weektaak.  

 In de bovenbouw moeten kinderen zelf een multomap aanschaffen. Deze mag mee 

naar huis om voor toetsen te kunnen leren. 

 In de middenruimte kan door kinderen die zich aan de afspraken houden, rustig 

gewerkt worden, alleen maar ook in groepjes. 

 Tijdens de les geen eten/drinken op tafel.  

 De leerlingen mogen alleen op de computer werken onder toezicht.  

Pauze/overblijf 

 Het is belangrijk dat er namen op het eten/drinken wordt gezet. 

 Kinderen nemen zoveel mogelijk zelf hun eten en drinken mee in de groep en zetten 

dit op de daarvoor bestemde plek. 

 Tijdens de pauze blijf je buiten, alleen voor toiletbezoek mag je naar binnen. Dit wel 

eerst even vragen. 

 Leerkrachten lopen met de kinderen in de rij naar buiten. Tijdens de pauze stellen de 

leerkrachten zich strategisch en verspreid over het schoolplein op, om zoveel mogelijk 

overzicht te behouden. 

 Het is voor kinderen verboden om bij de putten of op onoverzichtelijke plekjes te 

spelen. 

 Vaste ‘overblijvers’ staan genoteerd op een lijst in de klas. Van kinderen die 

incidenteel overblijven wordt de naam (en groep) door de ouder (of het kind zelf) in 

de overblijfagenda gezet. 

Opruimen 

 Spullen die je gebruikt hebt (samen) opruimen, stoelen aanschuiven in je eigen groep 

maar ook in de gemeenschapsruimtes.  

 Zuinig en voorzichtig zijn met schoolmaterialen en elkaars spullen 

 Op de speelplaats en in school hoort afval in de prullenbak en papier in de 

papierbak. 

 Fietsen staan buiten in het rek, nooit binnen.  

 Elke dag stoelen op de tafel en samen even vegen, m.u.v. de dag dat de tafels 

gedaan worden door de schoonmaak.  

Ouders 

 Ouders wachten buiten op hun kinderen. 

 Roken is niet toegestaan in school en op het schoolplein. 

 Huisdieren zijn in school en op het schoolplein niet toegestaan.  

 Fietsen en brommen op het plein is niet toegestaan.  

 Ouders/verzorgers gaan voor aanvang van de lessen uit het lokaal. Om 08.29 klinkt de 

2e ‘bel’ als teken dat de lessen gaan beginnen. Alleen leerlingen mogen dan de klas 

nog in. 

 Wilt u een gesprek met één van de leerkrachten, maakt u dan een afspraak (liefst na 

schooltijd).  

 Heeft uw kind met regelmaat een ‘ongelukje’ dan wordt van de ouders verwacht dat 

zij zelf zorgdragen voor de verschoning van hun kind.  

 Voor dagjes uit, excursies e.d. maken de ouders ruim van tevoren, samen met de 

leerkracht(en) van hun kind, afspraken hoe met ‘ongelukjes’ om te gaan.  

 Indien u uw kind te laat ophaalt, hebben wij een regeling kunnen treffen met de 

buitenschoolse opvang die op onze hoofdlocatie is gevestigd (GO Kinderopvang). Zij 

verzorgen de opvang. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de 

ouders.  

 Nieuw adres, telefoon, huisarts o.i.d.? Laat het ons ook even weten, via 

admin@dekring.net of via het ouderportaal van Parnassys. 

mailto:admin@dekring.net
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De telefoon 

 In geval van ziekte kunt u uw kind telefonisch afmelden (tussen 8.00/8.30 uur of 

12.30/13.00 uur). Inspreken op het antwoordapparaat is een goede optie. Dit geldt 

ook voor kinderen op De Kleine Kring (dependance). 

 Er is op school niet altijd iemand ambulant om de telefoon op te nemen. Mocht er 

niet direct worden opgenomen, dan kunt u het antwoordapparaat inspreken. Dit 

wordt regelmatig afgeluisterd. 

 Het doorgeven van telefonische boodschappen aan kinderen doen wij alleen in 

noodgevallen.  

 Kinderen mogen alleen met toestemming van de leerkracht bellen. 

 
Materialen (wat moeten kinderen zelf meebrengen) 

 

Etui 

Vanaf groep 3 heeft ieder kind een etui nodig. Voor de inhoud zorgen wij. Kinderen mogen 

er ook eigen pennen, (kleur)potloden e.d. indoen. 

Multomap 

De kinderen in de plusgroep hebben een multomap nodig voor hun plus weektaak. De 

kinderen in groep 1/2 hebben een A4 ringband nodig (2 rings) als portfolio (voor gemaakte 

werkjes). 

Agenda 

De kinderen in groep 8 wordt aangeleerd om een agenda te gebruiken om hun werk te 

plannen. Aan de indeling van de agenda stellen we één voorwaarde. Als je de agenda 

openslaat moet één week (ma t/m zo) op twee bladzijden staan. Dat is het meest 

overzichtelijk. Ook is het praktisch als de oudere kinderen een paar kleurpennen mee naar 

school nemen. 

Vulpennen 

Over het gebruik van vulpennen gelden de volgende afspraken: 

 In groep 4  krijgt ieder kind eenmalig een nieuwe vulpen van school. 

 Deze pen wordt dan eigendom van het kind en mag, als het kind van school afgaat, 

meegenomen worden. 

 De vulpenvullingen worden door school verstrekt. 

 Indien nodig kan op school een nieuwe vulpen worden gekocht tegen kostprijs (± 

€7,00). 

 Kinderen mogen met een zelf meegebrachte (vul)pen schrijven, na overleg met de 

leerkracht. 

 

 

 

Vakgebieden (alfabetisch gerangschikt) 
 
Bewegingsonderwijs 

Tijdens de gymles worden activiteiten zodanig georganiseerd dat de kinderen in eigen 

tempo kunnen werken en zelf initiatieven kunnen nemen. Zij leren tegelijkertijd rekening te 

houden met de ander. De gymlessen zijn onderverdeeld in spellessen en toestellessen.  

 

 Gymmen 

Hieronder staan de dagen en tijden dat wij gebruikmaken van de gymzaal. De gymlessen 

worden gegeven door de eigen groepsleerkracht tenzij anders vermeld. De 

groepsleerkrachten die gymles geven zijn allen bevoegd om dit te doen (diploma). 
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Maandagochtend (zaal Schouw Noord) 

Toestel 

 

08.30 –  groep 1/2 SM    

 

09.10 –  groep 1/2 KK   

 

09.50 –  groep 1/2 BB   

 

10.30 –  groep 1/2 OO  

  

11.10 –  groep 3 SA  

 

 

 
Maandagmiddag (zaal Schouw Noord) 

Toestel 

  

13.15 - groep 4 NN 

  

13.55 - groep 3 PP  

 

14.35 - groep 4 DD  

 
Maandagmiddag (zaal Schouw Zuid)  

Toestel 

 

13.10 - groep 6  PB  

 

13.50 - groep 5 DW  

 

14.30 - groep 5/6 SS  
 

Woensdagochtend (zaal Schouw Noord) 

Spel 

 

08.30 – groep 5/6 SS  

 

09.15 – groep 3 SA  

 

10.00 – groep 4 NN  

 

10.45 – groep 4 DD  

 

11.30 – groep 3 PP  

 

 

 

Donderdagochtend (zaal Kempenaar) 

Toestel / spel 

 

08.45 – groep 8 WN (blokles) 

  

10.15 – groep 7 TT  (blokles) 

 

Donderdagochtend (zaal Schouw Noord)  

Spel 

 

08.30 –  groep 1/2 BB  

 

09.15 – groep 1/2 SM  

 

10.00 – groep 1/2 OO  

 

10.45 –  groep 1/2 KK  

 

 

Donderdagmiddag (zaal Schouw Noord) 

Spel  

 

13.10  – groep 5/6  

 

14.25 – groep 6 PB  

 

Groep 1 en 2:  

De groepen 1 en 2 hebben twee keer per dag een vorm van beweging. De kinderen 

gymmen tenminste twee maal per week in de grote gymzaal tegenover de school. Hiervoor 

hebben zij gymschoenen nodig. Deze blijven op school. Elke dag gaan ze, als het weer het 

toelaat, spelen op het plein. Er wordt o.a. gebruikgemaakt van de methode Kleuterplein. 

 



Schoolgids Katholieke Basisschool De Kring 

Schooljaar 2016-2017 

Blz. 25 

 

Groep 3 t/m 8: 

Vanaf groep 3 is er twee maal per week gym. Soms vindt dat plaats in een zogenaamd 

‘blokuur’ (2 lessen achter elkaar). De gymles wordt gegeven op basis van de methode 

Basislessen Bewegingsonderwijs. 

 

De leerlingen dragen gymschoenen en sportkleding. Gymschoenen mogen geen zwarte 

zolen hebben i.v.m. de beschadigingen van de vloer. Gymspullen gaan na de gymles mee 

naar huis, zodat ze kunnen worden gewassen. Bij het gymmen zijn gymschoenen verplicht 

vanwege hygiëne (voetwratten/schimmels) en veiligheid. Het gebruik van deodorant sprays 

na de gymles is niet toegestaan. Een deo-roller vinden wij een goed alternatief.  

 

Ieder jaar weer hebben we zakken vol gevonden / achtergelaten gymspullen. Dit kan 

voorkomen worden, door de naam van uw kind in al zijn spullen te schrijven.  

 

 

CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) 

CKV bestaat op De Kring uit vier verschillende onderdelen. Ter ondersteuning van de lessen 

maken we gebruik van de methode Moet je doen. 

 

 Drama 

Je kunt op verschillende manieren een situatie verbeelden (rollenspel, mime, tableau vivant 

e.d.) In de groep wordt dit met kinderen geoefend en gespeeld. Tijdens de weeksluiting vindt 

u varianten hiervan terug. Verder maken de kinderen kennis met dramavormen via de 

projecten en voorstellingen van het Centrum voor Kunstzinnige Vorming De Kubus.  

 

 Creatieve vorming 

Van jongs af aan laten we de kinderen spelen en experimenteren met de eigenschappen en 

mogelijkheden van materialen (papier, hout, textiel e.d.) Ook leren ze een aantal technieken 

die bij deze materialen horen. Maar ook kunstbeschouwing maakt onderdeel uit van de 

lessen crea: kijken naar de ‘kunst’ van een ander en hierover in gesprek gaan of een bezoek 

brengen aan een museum (in groep 6, 7 en 8). 

 

 Muziek 

Muziek betekent voor ons vooral plezier en ontspanning. We zijn op allerlei manieren met 

muziek bezig: we zingen, bewegen(dansen), luisteren, improviseren, bespelen instrumenten, 

experimenteren.  Muziek op school kan een aanzet zijn tot verdere ontwikkeling van muzikale 

mogelijkheden dan wel een vorm van vrijetijdsbesteding. In de weeksluiting vindt u 

regelmatig iets terug van wat er zich die week op muzikaal gebied heeft afgespeeld.  

 

 Tekenen 

Kinderen werken op hun eigen niveau en hebben plezier in het tekenen. Er zijn mogelijk-

heden om te experimenteren. Door het aanbieden van verschillende tekenmaterialen en 

tekentechnieken ontwikkelen de kinderen vaardigheden. Deze komen in de loop der jaren 

meerdere keren aan bod. 

 

 

Engelse taal 

In de bovenbouw (groep 7 en 8) krijgen de leerlingen onderwijs in de Engelse taal. Hierbij ligt 

de nadruk op de mondelinge communicatie in de Engelse taal. We gebruiken hiervoor de 

methode Take it easy, een methode die veel werkt met native speakers en wordt ingezet via 

het digibord. In de andere bouwen kan onderwijs in de Engelse taal worden gebruikt als 

meerwerk voor leerlingen die meer aankunnen.  

 

 

ICT-vaardigheden 

Computers worden op school gebruikt ter ondersteuning van de lessen, met name voor het 

inoefenen van vaardigheden. Internet kan gebruikt worden voor het opzoeken van 

informatie. In elke groep zijn twee (kleuters) of drie computers aanwezig. Daarnaast beschikt 
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school over een flink aantal laptops die per toerbeurt in de verschillende groepen worden 

ingezet. In alle groepen zijn digiborden aanwezig, die worden gebruikt voor instructie, voor 

het bekijken van educatieve programma’s, enz. In ons beleidsplan ICT staat beschreven op 

welke manier we onze leerlingen leren omgaan met de mogelijkheden van de computer en 

met diverse software programma’s als MsWord, Excel en Powerpoint. Twee keer per jaar vindt 

op school een ICT-week plaats, waarin ICT-vaardigheden centraal staan. 

 

 

Levensbeschouwing 

Op De Kring wordt gewerkt met de methode Hemel en Aarde. Aan de hand van een thema, 

uitgewerkt in 6 lessen, vinden er gesprekken plaats in de kring. Ook komt aan de orde "hoe 

ga je om met jezelf en de ander". De methode wordt aangevuld met bijbelverhalen. Ook 

voor andere religies (buiten het Christendom) is aandacht op De Kring. 

 

 

Lezen 

Het voorbereidend lezen gebeurt in de kleuterbouw met behulp van allerlei spelen. Hierbij 

wordt o.m. gebruikgemaakt van de methode Kleuterplein. In groep 3 wordt gestart met het 

aanvankelijk lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen. Op onze school 

maken we gebruik van horizontaal lezen. Er zijn twee keer per dag vaste leesmomenten door 

de hele school heen. Verschillende leesvormen komen dan aan de orde, tutor lezen, lezen in 

groepjes, stillezen etc. Voor het begrijpend lezen gebruiken we de methodes Lezen in Beeld 

en Nieuwsbegrip. In kringen wordt gewerkt aan boekpromotie.  

Het succes van leesonderwijs is sterk afhankelijk van ons als school, maar zeker ook van u als 

stimulerende factor thuis. Wist u dat: 

 

 Kinderen die tot groep 8 thuis regelmatig zijn voorgelezen, hoger scoren op CITO-

toetsen en intelligentie testen? 

 Kinderen die regelmatig lezen en voorgelezen worden een hogere woordenschat en 

taalvaardigheid hebben? 

 Door  zelf regelmatig te lezen in het bijzijn van uw kinderen, u uw kinderen stimuleert 

om ook te gaan lezen? 

 Er door onderzoek een verband is aangetoond dat succes in lezen je kansen vergroot 

in het arbeidsproces, maar ook positieve effecten heeft op gezondheid en 

levensduur? 

 Kinderen die net hebben leren lezen en een AVI niveau lager dan 5 hebben, door 6 

weken niet te lezen (zomervakantie) deze vaardigheid verleren en meerdere AVI 

niveaus  kunnen terug vallen?  

 

Misschien wist u dit al en leest u al regelmatig voor en in het bijzijn van uw kinderen. En 

natuurlijk niet alleen omdat het goed voor  ze is, maar vooral ook omdat LEZEN LEUK IS! 

Kinderen tot en met 17 jaar kunnen gratis lid worden van de openbare bibliotheek in 

Lelystad. Maak gebruik van die kans! 

 

 

Nederlandse taal 

Taalontwikkeling is een doorlopend proces. Het is erg belangrijk voor een kind om in staat te 

zijn gevoelens en meningen kenbaar te maken, zowel mondeling als schriftelijk. Tijdens het 

hele schoolgebeuren staat de taalontwikkeling centraal. Er is geen activiteit te bedenken 

waarin de Nederlandse taal geen rol speelt. 

Op onze school werken we in de groepen 3 t/m 8 met de methodes Taal in Beeld en Spelling 

in Beeld.  Taal in Beeld en Spelling in Beeld kenmerken zich door maximale mogelijkheden 

voor zelfstandig leren, omgaan met verschillen en een compact programma. De leerlingen 

gaan aan de slag met alledaagse en herkenbare taal uit de wereld om hen heen. Er wordt 

uitgegaan van strategisch taalonderwijs waarbij kennis, vaardigheden en attituden 

samenkomen in taalstrategieën. De 4 taaldomeinen zijn woordenschat, spreken/luisteren, 

schrijven(stellen) en taalbeschouwing(grammatica). Spelling in Beeld is een strategische 

spellingsmethode, die zich richt op het correct spellen van onveranderlijke woorden, op 



Schoolgids Katholieke Basisschool De Kring 

Schooljaar 2016-2017 

Blz. 27 

 

werkwoordspelling en op de juiste denkwijze die leidt tot de juiste spelling. De nadruk ligt 

hierbij op de hoofdstrategieën klank-, regel- en weetstrategie. Daarnaast krijgen de 

leerlingen de opzoekstrategie en de analogieaanpak aangeleerd. 

 

 

Ontwikkelingsgebieden voor kleuters 

Voor de kleuters gebruiken we de methode Kleuterplein. Kleuterplein combineert de ontwikke-

lingsgebieden taal, rekenen, wereldoriëntatie, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek 

en voorbereidend schrijven. Met Kleuterplein ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen 

heen. Kleuterplein gaat uit van de individuele ontwikkeling en de beleving van de kleuter. De 

kleuters leren zo door spelen en doen.  

 

 

Rekenen 

In de kleuterbouw leren de kinderen spelenderwijs. Door omgaan met rekenwerkjes, 

rekenactiviteiten in de kring, puzzels, lotto’s, logi-blokken, zand/watertafel en dergelijke wordt 

rekenen vorm gegeven in de kleuterbouw. Ook hierbij wordt gebruikgemaakt van 

Kleuterplein.  Daarnaast wordt gewerkt uit de werkmappen ‘Gecijferd bewustzijn’, ‘Als 

kleuters leren tellen’ en ‘Als kleuters leren meten’.  
 

Vanaf groep 3 werken we met de methode: De wereld in getallen. De thema’s van de 

rekenblokken sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Het computerprogramma 

van De wereld in getallen wordt ingezet om de kinderen nogmaals (zelfstandig) de lesstof te 

laten oefenen. De methode maakt onderscheid in differentiatie naar oplossingswijze en 

inhoud. De les wordt zo opgebouwd dat er ruimte is voor verlengde instructie. Tijdens de 

instructie wordt waar nodig gebruikgemaakt van het drieslagmodel en/of het 

handelingsmodel. Voor kinderen die extra remediëring nodig hebben, wordt gericht 

verwezen naar Maatwerk rekenen. Kinderen die méér aankunnen, vinden extra oefeningen 

en daarmee uitdaging in de pluswerkboekjes, Rekentijgers en in de ‘van alles wat’-opgaven.  

In elke les wordt geoefend en geautomatiseerd, zowel in het boek met de ‘vlug en goed’-

opgaven als met de computerprogramma’s. Op deze manier leren de kinderen de sommen 

steeds sneller uit te rekenen en leren uiteindelijk te automatiseren.  

 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling: Kanjertraining 

 

 
Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander 

leert denken. Vervelende kinderen bestaan niet, vervelend gedrag van kinderen wel. 

Vervelende volwassenen bestaan niet, vervelend gedrag van volwassenen wel. 

Elkaar aanspreken op vervelend gedrag op de goede manier, schaadt de mens zelf niet. Het 

is anders dan de ander kleineren of uitschelden. Het is veel meer de ander helpen een 

prettig kind of volwassene in de omgang te zijn. Dat oefenen wij met elkaar. De kanjertraining 

geeft kinderen handvatten in sociale situaties. Binnen de Kanjertraining wordt gewerkt met 

vier dierfiguren (types): 
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De tijger is een 

kanjer. Een kind dat 

assertief maar niet 

agressief is en zich in 

allerlei situaties 

goed weet te 

handhaven, is een 

tijger.  

Het aapje probeert 

contact te krijgen 

door met de 

pestvogel mee te 

doen en overal een 

grapje van te maken. 

Het aapje neemt niets 

en niemand serieus.  

Het konijn denkt dat 

hij minder waard is 

dan anderen, is vaak 

bang en heeft last 

van faalangst. 

De pestvogel vindt 

zichzelf geweldig; alle 

anderen deugen niet en 

hij bepaalt zelf wel wat hij 

doet.  

Waarom geven we Kanjertraining op De Kring? 

Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen "erbij te horen". "Erbij horen" vergt 

bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter beheerst dan het andere kind. De 

Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te 

worden in de groep. 

We vinden het belangrijk dat kinderen leren op een goede manier met elkaar om te gaan. 

We geven deze training op De Kring en maken gebruik van de Kanjertraining methode met 

de bijbehorende voorleesboeken. In de handleiding staan bruikbare spelvormen, toegespitst 

op de leeftijdsgroep, die we na een verhaal met de groep gaan doen. We maken ook 

gebruik van 4 petjes in de kleuren: wit, geel, zwart en rood. De petjes corresponderen met de 

dierfiguren en hun gedrag. 

Licentie 

De Kanjerlessen zijn niet zomaar te geven door iedereen, daarvoor moet een driedaagse 

training + herhaaldagen worden gevolgd. Al onze leerkrachten hebben de opleiding 

gevolgd en zijn gecertificeerd of volgen de opleiding. Eenmaal getraind weet de leerkracht 

als Kanjertrainer waar het wringt bij de kinderen en hoe moet worden gehandeld. 

De leerkracht maakt in de uitvoering van de lessenreeks gebruik van een uitgebreide 

handleiding en een pedagogisch adviessysteem. Kanjertrainingen zijn effectief, duidelijk, 

verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van 

een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, 

leerkrachten als ouders. 

 

Met de Kanjertraining werken we aan de volgende doelen: 

 De leerkracht en het kind worden gerespecteerd; 

 Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op; 

 Kinderen durven zichzelf te zijn; 

 Kinderen voelen zich veilig; 

 Kinderen voelen zich bij elkaar betrokken; 

 Kinderen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen; 

 Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen.  

 

 

Verkeer 

Voor het verkeersonderwijs gebruiken we de methode Lets go!  Deze methode wordt ingezet 

in de groepen 1 t/m 8 en is voor het grootste deel digitaal. Met animaties, video’s, Google 

Streetview en de Situatiebouwer op het digibord, worden kinderen voorbereid op deelname 

in het verkeer. Deze nieuwe methode is ontwikkeld in samenwerking met de ANWB. 
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Wereldoriëntatie 

Wereldoriëntatie is het kind leren de wereld in al zijn facetten te kennen en te begrijpen, 

zodat het de wereld leert overzien, zich er zinvol in kan bewegen en mee kan helpen de 

wereld te verbeteren en te beschermen. Voor het vak wereldoriëntatie maken we in groep 5 

t/m 8 gebruik van de methodes Wijzer door de wereld (aardrijkskunde incl. topografie), Wijzer 

door de tijd (geschiedenis) en Wijzer door natuur en techniek. In groep 3 en 4 zijn de kinderen 

bezig met wereldoriëntatie onderwerpen middels Huisje, boompje, beestje.  

 

 

Onze resultaten 
 

Kwaliteitsbeleid en nascholing  

In onze schoolgids leggen we verantwoording af over onze manier van werken en over de 

resultaten die we op De Kring behalen. 

 

Werken met kinderen is werken aan de toekomst. Wij vinden het daarom belangrijk dat de 

kwaliteit van ons onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau is. Dit betekent, dat we constant 

bezig zijn zaken te verbeteren en nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Hierbij willen we 

als school zelf vernieuwende initiatieven nemen en alle kansen nemen die ons geboden 

worden. In het schoolplan 2015-2019 staan de plannen voor een periode van vier jaar 

omschreven. Concreet betekent dit voor onze school dat we in dit schooljaar 2016-2017 

zullen werken aan o.m. de volgende plannen: 

 

 Zichtbaar maken van onze kernwaarden binnen de school; 

 Voeren van kindgesprekken (leerkracht in de rol van coach); 

 Vervangen van de huidige methodes voor aanvankelijk technisch lezen en spelling; 

 Verbeteren van de doorgaande leerlijn technisch lezen 

 Aanpassen van de rapporten 

 Verbeteren opbrengsten begrijpend lezen 

 

Voor meer specifieke informatie verwijzen we naar het schoolplan. Dit schoolplan kunt u 

downloaden via onze website. Het afgelopen schooljaar zijn zaken ontwikkeld o.b.v. het 

activiteitenplan 2015-2016, een jaarlijkse afgeleide van het schoolplan. Het activiteitenplan is 

opgebouwd rond de pijlers van ons kwaliteitssysteem (INK-model, een managementmodel 

van het  Instituut voor Nederlandse Kwaliteit ). Dit activiteitenplan plus de evaluatie daarvan 

zijn ook te downloaden via onze website. Over de uitwerking van het kwaliteitsbeleid 

gedurende het schooljaar wordt u in de nieuwsbrieven geïnformeerd.  

 

De resultaten op het gebied van de opbrengsten 
Twee keer per jaar, in januari en juni, leggen we de Cito-toetsen aan de kinderen voor. Dit 

gebeurt vanaf groep 2. 
  
In groep 2 zijn dat: 

Taal voor kleuters (CITO-TvK) 
Rekenen voor kleuters (CITO-Rvk) 

  
In groep 3&4 zijn dat: 

Technisch lezen (DMT en AVI) 
Rekenen / wiskunde (CITO-RW alg) 
Spelling (CITO-SP) 

Woordenschat (CITO-WS) 
  
In groep 5 t/m 8 zijn dat: 

Technisch lezen (DMT en AVI) 
Rekenen / wiskunde (CITO-RW alg) 
Spelling (CITO-SP) 
Begrijpend lezen (CITO-BL) 

Woordenschat (CITO-WS) 



Schoolgids Katholieke Basisschool De Kring 

Schooljaar 2016-2017 

Blz. 30 

 

In groep 8 vindt ook de verplichte eindtoets plaats. Wij maken gebruik van de IEP Eindtoets 

van bureau ICE. 
  
Cito-uitslagen worden meestal weergegeven in een vaardigheidsscore (vs) die weer vertaald 

wordt in een Romeins cijfer (I,II, III, IV, V) 

 
I : ruim boven het landelijk gemiddelde 

II: boven het landelijk gemiddelde 

III: gelijk aan het landelijk gemiddelde 
IV: onder het landelijk gemiddelde 

V: ruim onder het landelijk gemiddelde 
 

De gemiddelde resultaten van de CITO (eindejaar) toetsen over schooljaar 2015-2016 

 

Leerjaar 2 3 4 5 6 7 8 

CITO-TvK I-       

CITO-RvK II-       

DMT  II III III+ IV- II- I- 

CITO-BL    IV IV- III+ III+ 

CITO-SP  II+ II V+ V+ II I- 

CITO-RW  I- III III- IV+ II- IV 

De gemiddelde score van groep 8 bij de eindtoets was 83,8. Hiermee scoorden ze boven de 

bovengrens die door de inspectie is gesteld en boven het landelijk gemiddelde. Een prestatie 

waar we als school trots op zijn. 

Opbrengsten LVS 
Na iedere niet-methode gebonden toets periode (twee keer per jaar volgens toets kalender) 

wordt door de leerkrachten een analyse gemaakt van de toets resultaten. Resultaten en 

analyse worden opgeslagen in het LVS (leerlingvolgsysteem). Op basis van de analyse wordt 

een plan van aanpak gemaakt (groepsplan)ten einde de resultaten (waar nodig) een 

volgende keer te kunnen verbeteren. 

 
Tijdens groepsbesprekingen met de IB-er komen deze plannen ter sprake. 

Gespreksonderwerpen hierbij zijn: 
  

 Oorzaken van vooruitgang per leerling/groep leerlingen; 
 Oorzaken van achteruitgang per leerling/groep leerlingen; 
 Leerwinst per leerling, per groep en per leerjaar; 
 Plan van aanpak leerlinggebonden en groepsgebonden. 

  
Na iedere niet-methode gebonden toets periode wordt door de IB-er een schoolbrede 

trendanalyse gemaakt. Deze trendanalyse wordt met het team tijdens een zorgvergadering 

besproken. Er wordt indien nodig een schoolbreed plan van aanpak gemaakt om 

resultaatverbetering te realiseren. 

Conclusies trendanalyse 
Zoals hierboven staat te lezen wordt na elke LVS toetsperiode een trendanalyse opgesteld 

door de IB-er. Er wordt gekeken naar wat goed gaat en voortgezet moet worden, maar 

natuurlijk ook naar wat (nog) beter kan binnen ons onderwijs. De belangrijkste conclusies van 

de laatste trendanalyse zijn: 

 
 Komend schooljaar focus in kleuterbouw op kritisch/begrijpend luisteren en 

woordenschat aanbod; Meer werken in ‘kleine’ kring. 
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 Het leesonderwijs ligt op voldoende tot goed niveau, dit willen we vasthouden. 

Hiertoe wordt een actieteam Technisch lezen ingesteld om de doorgaande leeslijn te 

borgen en te verbeteren waar nodig 

 Scholing van (nieuwe) leerkrachten in werken met handelingsmodel en drieslagmodel 

wordt voortgezet om rekenopbrengsten te verbeteren. Met name in de groepen 5 en 

6 is het aantal zwakke rekenaars te hoog; 

 Teamtraining begrijpend lezen/luisteren voortzetten om opbrengsten te verhogen. 

 

Vervolgonderwijs - uitstroomcijfers 

De kinderen zitten zo’n duizend uur per jaar op school. Ze leren heel veel. Bij het ene kind 

gaat dat allemaal wat vlotter dan bij het andere. Na de basisschool gaan ze naar het 

voortgezet onderwijs (VO). In Lelystad zijn verschillende VO-scholen om uit te kiezen. Mede 

op basis van de uitslag van de toetsen en het schooladvies kiezen de ouders en de kinderen 

een VO-school.  

Het afgelopen schooljaar zijn 21 leerlingen doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. 

Hieronder kunt u zien waar onze leerlingen naar toe zijn gegaan en welke adviezen ze 

hebben gekregen.  

Overzicht schoolverlaters in groep 8 vanaf 2010-2011 

 

 
 

Advies  

 

2010 -

2011 

2011 -

2012 

2012 -

2013 

2013 -

2014 

2014 - 

2015 

2015 -

2016 

VWO 

 

2 

5 

2 3 2 4 1 

HAVO 5 4 7 2 6 13 

VMBO TL/GL 6 5 4 4 7 4 

VMBO KBL 

 

1 2 1 2 5  - 

VMBO BBL 1 - - 2 -  - 

LWOO/GTL - - - - -  - 

LWOO/KL 1 - - - -  - 

LWOO/BL 3 1 1 - 1 3 

 

Voor uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, heeft u de infoavonden op de 

verschillende scholen kunnen bezoeken. Wij zijn altijd bereid u te helpen met de keuze. Om 

tot een goed eindadvies te komen, vullen wij een onderwijskundig rapport in, dat we met u 

en uw kind bespreken. Tevens is er een gesprek met de coördinator van de eerste klassen 

van het voortgezet onderwijs. Als uw kind al op het voortgezet onderwijs zit, is er voor ons de 

mogelijkheid een gesprek te hebben met de mentoren. Zo kunnen we uw kind ook na de 

basisschooltijd volgen.  

 

Rapportage 

De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis, rond november en juni. 

Daarna volgen rapportagegesprekken waarbij leerkrachten en ouders, elkaar kunnen 

informeren over het wel en wee rond het kind. In februari is er een rapportage moment naar 

aanleiding van de resultaten van de CITO-toetsen. Vanaf groep 2 vindt minimaal één van 

deze gesprekken plaats in de vorm van een ‘driegesprek’: ouder(s), leerkracht(en) en kind 

Schooljaar  2010 – 

2011 

2011 – 

2012 

2012 - 

2013 

2013 – 

2014 

2014 - 

2015 

2015 – 

2016 

Arcus 3 6 5  - 8 5 

SGL 16 5 6 3 5 4 

Rietlanden  - 3 1 5 8 6 

Groenhorst   -  - 3 4 1 4 

VO buiten Lelystad   -  - 1  - 1 2 
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nemen deel aan dit gesprek. We willen kinderen zo meer betrekken bij hun eigen 

ontwikkeling en ze laten nadenken over wat zij nodig hebben om zich nog verder te kunnen 

ontwikkelen. Van de leerkracht krijgt u te horen wanneer u met uw kind wordt verwacht. 

Mocht u niet worden uitgenodigd voor een gesprek, dan kunt u natuurlijk altijd zelf alsnog 

een gesprek aanvragen.  

 

Alle ouders hebben, middels het ouderportaal, inzage in de toetsgegevens van hun eigen 

kind. Mocht u al eerder vragen hebben over de resultaten en/of geven de resultaten reden 

tot zorg, maakt u dan een afspraak voor een apart gesprek. De data van de 

rapportageavonden kunt u terug vinden in de jaarkalender.  

Een week voor de rapportagegesprekken krijgt uw kind het rapport mee naar huis.  

 

Aanname beleid nieuwe leerlingen 

 

Ons aannamebeleid hebben we beschreven in een stappenplan. In principe zijn alle 

kinderen, waarvan de ouders de katholieke grondslag onderschrijven, welkom op onze 

school.  Er zijn echter situaties denkbaar waarbij de plaatsing c.q. aanname van een leerling 

niet vanzelfsprekend is of waarbij we (tijdelijk) een wachtlijst hanteren. Hier kunnen 

organisatorische oorzaken aan ten grondslag liggen (denk aan groepsgrootte, 

formatiebeperkingen), maar ook wordt bekeken of de school voor een leerling met 

specifieke zorg adequaat onderwijs kan verzorgen.  

Het stappenplan 

1. Eerst wordt gekeken of er plaats is in het gewenste groepsjaar. Als een groepsjaar vol zit, 

dan wordt dit direct aan ouders gemeld. Ze kunnen zich dan op de wachtlijst laten 

plaatsen en/of op zoek gaan naar een andere school. De maximum groepsgrootte kan 

variëren per groep, afhankelijk van de groepssamenstelling (aantal zorgleerlingen in een 

groep). 

 

Voor schooljaar 2016-2017 is op het moment van dit schrijven (augustus 2016) de 

groepsindeling als volgt: 

 

Leerjaar Aantal groepen Aantal leerlingen Vol/ruimte 

8 1 28 Vol 

7 1 22 Mogelijk ruimte 

6 1,5 (combigr. 5/6) 23 + 16 Mogelijk ruimte 

5 1,5 (combigr. 5/6) 25 + 9 Mogelijk ruimte 

4 2 25 + 25 Vol 

3 2 25 + 23 Mogelijk ruimte 

1 en 2 (kleuters) 4 18-30 Vol 

 

Naarmate het jaar vordert kan de ruimte die er nu mogelijk nog is, inmiddels vol zijn. Als er 

geen ruimte is, wordt dit direct aan ouders gemeld en komt er geen vervolg. 

 

2. Als er wel ruimte is in het gewenste groepsjaar, vindt altijd eerst een oriënterend gesprek 

plaats. Dit gesprek wordt gevoerd door een directielid of door de IB’er. Het gesprek vindt 

zoveel mogelijk onder schooltijd plaats, zodat ouders de school ‘ in bedrijf’ kunnen zien 

en zich een goed beeld kunnen vormen over de manier van werken/leren op De Kring. 

 

3. Als tijdens het oriënteringsgesprek geen bijzonderheden naar voren komen, kunnen 

ouders/verzorgers van kinderen die nog niet naar school  gaan (jonger dan  4 jaar) hun 

kind op De Kring inschrijven, door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. 

Dit formulier wordt indien gewenst meegegeven na het oriëntatiegesprek. 

 

4. Als tijdens het oriënteringsgesprek wel bijzonderheden naar voren komen, bijvoorbeeld in 

het geval van extra benodigde zorg, moet verder worden gekeken of De Kring de 



Schoolgids Katholieke Basisschool De Kring 

Schooljaar 2016-2017 

Blz. 33 

 

geschikte school is voor het kind. Samen met ouders wordt gekeken naar wat het kind 

nodig heeft aan extra ondersteuning/zorg en of school deze ondersteuning/zorg ook kan 

bieden. Dit onderzoek kan enige tijd duren. Als we tot de conclusie komen dat De Kring 

niet de ondersteuning/zorg kan bieden die nodig is, zal dit aan ouders worden gemeld. 

Met hulp van het samenwerkingsverband kan dan worden bekeken welke school deze 

extra ondersteuning/zorg wel zou kunnen bieden.  

 

5. Wanneer een kind al een andere school bezoekt (ouder dan 4 jaar), wordt na het 

gesprek met ouders bij de huidige school telefonisch om informatie gevraagd door 

directie of IB-er. Voor het verzamelen van informatie over het kind trekt de school 

maximaal zes weken uit: o.a. informatie over het ontwikkelingsniveau, informatie over het 

gedrag van de leerling, advies overgang vorige school, het bekijken van 

toetsenresultaten/onderzoeken, benodigde zorg. Naar aanleiding van die informatie 

wordt afgewogen of het onderwijsaanbod van onze school aansluit bij de 

onderwijsbehoeften van het kind en of onze school adequate zorg aan het kind kan 

bieden. Als aan voorgaande wordt voldaan, wordt de leerling ingeschreven. Als we hier 

als school niet aan kunnen voldoen, zal dit aan ouders worden gemeld. Met hulp van het 

samenwerkingsverband kan dan worden bekeken welke school deze extra 

ondersteuning/zorg wel zou kunnen bieden. De school heeft hierin een zorgplicht. 

Belangrijk in deze is de specifieke navraag bij de verlatende school naar speciale 

trajecten (PCL) c.q. aanmeldingen. Is er al een speciaal traject ingeslagen, dan wordt 

het kind niet bij ons ingeschreven.  

 

6. Als de toeleverende school niet in staat is ons van onderwijskundige informatie te voorzien 

(of te laat), dan behoudt de school zich het recht voor, zelf toetsen af te nemen om het 

ontwikkelingsniveau van de aan te nemen leerling in te kunnen schatten, teneinde een 

goede afweging te kunnen maken i.v.m. het bij punt 5 genoemde. 

 

7. De school heeft een specifiek stappenplan ontwikkeld (zie specifiek stappenplan 

hieronder) voor de aanname van  kinderen met een (zware) handicap/stoornis voor wie 

aanvullende middelen beschikbaar zijn gesteld middels indicatie.  

 

8. Kinderen die nog niet zindelijk zijn, worden niet toegelaten tot de school, tenzij hierover 

met ouders goede afspraken gemaakt kunnen worden. 
 

Specifiek stappenplan  

Specifiek stappenplan voor plaatsing van kinderen met een (zware) lichamelijke en/ of 

verstandelijke handicap. We gaan uit van een open houding vooraf en maken een 

inschatting van de mogelijkheden van de school en de leerling. 

 

Stap 1 

Is in alle gevallen het checken of er plaats is in het gewenste groepsjaar. Als een 

groepsjaar vol zit dan wordt dit direct aan ouders gemeld. Ze kunnen zich dan op de 

wachtlijst laten plaatsen of op zoek gaan naar een andere school. De maximum 

groepsgrootte kan variëren per groep, afhankelijk van de groepssamenstelling (aantal 

zorgleerlingen in een groep) (zie schema hierboven bij ‘stappenplan’). 

 

Stap 2  

 Aan de ouders zal worden gevraagd welke motieven er zijn om hun kind onderwijs op 

een reguliere basisschool te willen laten volgen.  

 Ook zal aan de ouders worden gevraagd welke verwachtingen ze van de school 

hebben.  

 De directie of IB geeft aan welke procedure er zal worden gevolgd.  

 Ouders dienen aan te geven achter het schoolklimaat te staan. Hiervoor kunnen zij 

de schoolgids lezen en een of meerdere bezoeken aan de school brengen.  
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Stap 3  

Een directielid, de IB-er en een teamlid zullen samen de mogelijkheden tot plaatsing 

onderzoeken.  Het teamlid is bij voorkeur de leerkracht van de groep waarin de leerling 

mogelijk geplaatst zal worden. Het verzoek tot plaatsing wordt in het team gemeld.  

 

Stap 4  

Het directielid, de IB-er en het teamlid hebben de volgende specifieke taken:  

1. Het verzamelen van informatie en bestuderen van specifieke literatuur.  

2. Het opvragen van informatie bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of 

aanleverende basisschool / school voor speciaal basisonderwijs, alle relevante 

instanties.  

3. Het onderzoeken van de mogelijkheden tot ondersteuning (begeleidingsdienst, 

financieel, etc.).  

4. Het formuleren van een besluit tot plaatsing/ niet plaatsing, waarin in elk geval 

rekening wordt gehouden met onderstaande aandachtspunten:  

 Eventuele aanpassingen aan het gebouw moeten praktisch en financieel 

haalbaar zijn vanuit de passend onderwijs-financiering.  

 Het kind moet hanteerbaar zijn binnen de groep; een leerling mag niet een 

dusdanige druk op de groep en leerkracht leggen dat hij/zij het reguliere 

onderwijs, dan wel het functioneren van de leerkracht en de groep, negatief 

beïnvloedt.  

 Het kind moet zich goed kunnen ontwikkelen binnen de groep; er moet een 

gerede verwachting van het eindniveau zijn.  

 De school moet het lesprogramma en het onderwijsaanbod kunnen bepalen.  

 De school dient op de hoogte te zijn van het niveau, waarop het kind 

binnenkomt.  

 Plaatsing in een groep, die past bij de sociaal-emotionele, fysieke en cognitieve 

ontwikkeling van het kind (dus onafhankelijk van de leeftijd).  

 Het aanwezig zijn van andere kinderen die al specifieke aandacht vereisen.  

 Mogelijkheden om binnen het taakbeleid extra tijd voor de leerkracht op te 

nemen.  

 Zijn er gebeurtenissen op school te voorzien, die mogelijk van invloed kunnen zijn 

(bijvoorbeeld een verbouwing of verhuizing)?  

 

Stap 5  
Het advies van de werkgroep wordt aan het team medegedeeld. Het uiteindelijke 
besluit tot plaatsing/niet plaatsing ligt bij de directeur. Deze wordt bij afwijzing dan ook 
beargumenteerd door de directeur en aan de ouders meegedeeld.   

Er is een onafhankelijke commissie ingericht waarbij iedere school op grond van de wet is 

aangesloten. Deze commissie heet de Geschillencommissie Passend Onderwijs en 

ressorteert onder de Stichting Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl). Aan deze 

commissie kunnen geschillen over (de weigering van) toelating van leerlingen die extra 

ondersteuning behoeven en de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief 

van een leerling worden voorgelegd.  

 

Stap 6  

In de periode voorafgaand aan de feitelijke plaatsing zal onder leiding van de intern 

begeleider en in samenspraak met de directie en de toekomstige leerkracht(en) gewerkt 

worden aan:  

 Een plan van aanpak voor de eerste periode van twee maanden.  

 Afspraken over evaluaties.  

 Afspraken over hoe het contact met de ouders en de begeleiders geregeld gaat 

worden.  

 Het verkrijgen van de benodigde/ toegezegde faciliteiten en/ of middelen.  
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In geval van plaatsing zullen de ouders door het plaatsen van een handtekening akkoord 
dienen te gaan met het omschreven stappenplan, inclusief de daarin vermelde 
voorwaarden.  

Voetnoot:  

Indien blijkt dat de begeleiding van de leerling, ondanks alle zorgvuldige afwegingen en 

voorbereidingen, niet volgens verwachting (door oorzaken bij leerling of leerkracht) verloopt, 

heeft de directie als taak zo spoedig mogelijk een adequate oplossing te verzorgen.  Dit kan 

ook zijn, verwijzing naar een andere school. Dit alles altijd in overleg met ouders/verzorgers. 

 

Wennen 

Als een kind tenminste drie jaar en tien maanden is (wettelijke regeling) kan het, in overleg, 

gaan wennen op de basisschool om zo de overgang van peuterspeelzaal, kinderdagverblijf 

of thuis naar de basisschool te vergemakkelijken. Dit mag ten hoogste acht keer een 

dagdeel, tot aan de dag dat het kind vier jaar wordt. Zes weken voorafgaande aan de 

vierde verjaardag (valt de verjaardag in of net na een vakantieperiode dan kan dit eerder 

zijn) ontvangt u van school een kaartje om uw zoon of 

dochter uit te nodigen om te komen meedraaien. De 

ouders maken dan zelf een afspraak met de 

leerkracht(en). De vierde verjaardag wordt nog niet op 

school gevierd. 

 

Vanaf 4 jaar verwachten wij uw kind hele dagen op 

school. Verplicht is het volgen van een volledige 

schoolweek dan nog niet, maar wel sterk aan te bevelen. 

Overleg even met de leerkracht als u verwacht dat uw 

kind niet alle dagen of dagdelen op school kan komen. 

Samen zoeken we dan naar een oplossing binnen de 

wettelijke mogelijkheden.  

Zodra een kind vijf jaar is geworden, is het leerplichtig. Dat wil zeggen: vanaf de eerste 

schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden moet 

een kind naar school. Op de ouders rust de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind elke 

dag naar school gaat en op tijd op school aanwezig is.  

 

Vertrekkende leerlingen 
 
Kinderen die De Kring verlaten, bijvoorbeeld eind 

groep 8 of door verhuizing, krijgen een onderwijskundig  

rapport, een bewijs van uitschrijving en hun gegevens 

van het leerlingvolgsysteem mee voor de nieuwe 

school. Deze gegevens worden rechtstreeks 

doorgestuurd naar de nieuwe school.  

Voor groep 8 leerlingen die doorstromen naar het 

Voortgezet Onderwijs (VO) wordt het programma 

Digidoor (Digitaal Doorstromen) gebruikt. Dit 

programma maakt het mogelijk om online het 

onderwijskundig rapport in te vullen, samen met de resultaten van de leerling en het VO-

advies. De VO-school waar de leerling naar toe gaat, heeft dan via internet toegang tot al 

deze gegevens. 
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Schorsing en Verwijdering 

 
Schorsing 

Schorsing en verwijdering van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het 

bevoegd gezag. Het bevoegd gezag heeft door middel van een directiestatuut deze 

bestuurlijke bevoegdheid aan de directeur overgedragen. Schorsing van een leerling is aan 

de orde wanneer de directie bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk moet 

optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag van een 

leerling kan bijvoorbeeld zijn mishandeling, diefstal of het herhaald negeren van een 

schoolregel.  

Stapsgewijs betekent dit: 

 De directeur kan een leerling schorsen voor een periode van ten hoogste één week. 
Schorsing vindt pas plaats na overleg met de leerling, de ouders en de groepsleerkracht. 

 De directeur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit besluit 

worden vermeld de reden voor schorsing, de aanvang, de tijdsduur en eventuele andere 

genomen maatregelen. 

 De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te 

voorkomen dat deze een achterstand oploopt. 

 De directeur stelt de leerplichtambtenaar in kennis van de schorsing en de reden 

daarvoor. 

 Wanneer de schorsing langer dan één dag duurt, dient ook de Onderwijsinspectie 

schriftelijk en met opgave van redenen geïnformeerd te worden. 

 

Verwijdering 

Bij een verwijdering is er onderscheid te maken tussen: 

 Een situatie waarbij de school niet kan voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling; de 

verwijdering is onderwijskundig en organisatorisch ingegeven; 

 Een verwijdering op andere gronden, zoals ernstig wangedrag van de leerling en/of de 

ouders; de verwijdering is een sanctie; 

 Gedrag in strijd met de grondslag van de school (bijzonder onderwijs). 

Een beslissing tot verwijdering moet met de uiterste zorgvuldigheid worden genomen, 

waarna vervolgens de wettelijk vastgestelde procedure dient te worden gevolgd. 

Stapsgewijs betekent dit: 

 Voordat de directie besluit tot verwijdering, worden zowel de betrokken groepsleraar als 

de ouders gehoord. 

 De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit waarbij wordt gewezen op de 

mogelijkheid om binnen zes weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit. 

 De directie meldt het besluit tot verwijdering van de leerling onmiddellijk aan de 

leerplichtambtenaar. 

 In de wet is geen informatieplicht aan de inspectie vastgelegd. Desondanks meldt de 

directie het besluit tot verwijdering van de leerling aan de inspectie.  

 Definitieve verwijdering van een leerling is niet mogelijk, dan nadat het schoolbestuur 

ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Die 

andere school kan ook een school of instelling voor speciaal (voortgezet) onderwijs zijn. 

Daarvoor is dan wel een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband 

vereist.  

 Er is een onafhankelijke commissie ingericht waarbij iedere school op grond van de wet is 

aangesloten. Deze commissie heet de Geschillencommissie Passend Onderwijs en 

ressorteert onder de Stichting Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl). Deze 

commissie brengt op verzoek van ouders binnen 10 weken een oordeel uit over de 

beslissing tot verwijdering. Aan deze commissie kunnen, naast geschillen over 

verwijdering, ook geschillen over (de weigering van) toelating van leerlingen die extra 

ondersteuning behoeven en de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief 

van een leerling worden voorgelegd.  
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 Wanneer de ouders ook bij het schoolbestuur bezwaar hebben gemaakt tegen de 

verwijdering, dient het schoolbestuur het oordeel van de commissie af te wachten 

voordat er op het bezwaar besloten wordt. Het oordeel van de commissie is niet 

bindend. Het schoolbestuur moet zowel aan de ouders als aan de commissie aangeven 

wat het met het oordeel van de commissie doet. Als het schoolbestuur van het oordeel 

afwijkt, moet de reden van die afwijking in de beslissing vermeld worden. Vervolgens 

kunnen ouders zich tot de rechter wenden. Voor het openbaar onderwijs is dat de 

bestuursrechter, en voor het bijzondere onderwijs de civiele rechter. Bij beide rechters kan 

ook een spoedprocedure worden gestart om verwijdering (voorlopig) te voorkomen. Het 

moge duidelijk zijn dat een beslissing tot verwijdering die afwijkt van het oordeel van de 

commissie, door de rechter bijzonder kritisch zal worden beoordeeld. 

 

Wettelijke bepalingen 

Voor de verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs zijn van toepassing artikel 40 lid 1, 

eerste volzin en lid 5 en 6, en artikel 63 lid 2 en 3 van de WPO. Daarnaast staat in de 

Leerplichtwet 1969, artikel 18 lid 1, laatste volzin dat een besluit tot verwijdering van een 

leerling meteen aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente gemeld moet worden. 

Volgens artikel 7 lid1 van de Wet op de medezeggenschap onderwijs (WMO 1992) heeft de 

(G)MR adviesrecht bij het vaststellen van het beleid over verwijdering van leerlingen. Bij 

besluiten in concrete gevallen heeft de (G)MR geen bevoegdheid. 

 

Activiteiten 
 

Schoolreisje 

Eenmaal per jaar gaan de groepen 1 /m 7 op schoolreisje. Dit wordt betaald vanuit de 

ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar indien er geen bijdrage wordt betaald kan 

dit helaas betekenen dat uw kind niet kan deelnemen aan activiteiten/schoolreisje of 

gebruik kan maken van voorzieningen die uit ouderbijdragen worden betaald. Groep 8 gaat 

vanuit de ouderbijdrage 3 dagen op kamp.  

 

Vieringen  

 

Jaaropening 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er een opening om gezamenlijk  te vieren dat het 

nieuwe  schooljaar is begonnen. 

 

Weeksluiting 

Op de meeste vrijdagmiddagen sluiten we de week samen af. Tijdens de weeksluiting laten 

we aan elkaar zien wat we die week hebben geleerd en waarover we hebben gewerkt. 

Ouders/verzorgers, van de groep die de weeksluiting verzorgt, zijn van harte welkom bij de 

weeksluiting die zo rond 13.20 uur begint. Als u er voor kiest ook uw jongere kind(eren) mee te 

nemen, dan verwachten we wel dat u er voor zorgt dat deze kleintjes rustig zijn en de viering 

niet verstoren. Na afloop van de weeksluiting gaan de leerlingen terug naar hun eigen 

groep. 

 

Jaarsluiting 

De laatste schooldag voor de vakantie vindt de jaarsluiting plaats voor en door de kinderen. 

We sluiten dan met z’n allen het schooljaar af en nemen afscheid van de kinderen van 

groep 8 die naar het voortgezet onderwijs gaan. 

 

Projectopening/sluiting 

Soms kiezen we er voor om een schoolbreed project gezamenlijk te beginnen of te eindigen 

zoals bijvoorbeeld de Kinderboekenweek. 
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Sinterklaasfeest 

In december komt Sinterklaas bij ons op school. De kinderen uit de 

groepen 1 t/m 4 krijgen hierbij een cadeautje. Dit wordt ieder jaar 

verzorgd door de oudervereniging.. De kinderen van de groepen 5 

t/m 8 trekken lootjes. Zij krijgen geld om een cadeautje te kopen. 

Ook maken zij er een surprise en gedicht bij. 
 

Kerstmis 

In de week na Sinterklaas starten we met de adventsviering. In de 

week voor de kerstvakantie  eten we met elkaar een gezamenlijke maaltijd, het kerstdiner. 

Uitgangspunt is dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Ons kerstdiner bestaat dan ook 

uit zelfgemaakte hapjes. Natuurlijk is Kerstmis voor ons een feest, dat uitgebreid gezamenlijk 

gevierd wordt. De jaarlijkse kerstviering met school vindt plaats in de Petruskerk (Botter 3905, 

Lelystad) alwaar we als school gezamenlijk naartoe lopen. 

 

Carnaval 

Op de vrijdag voor het carnavalsweekend wordt op school Carnaval 

gevierd. Kinderen, team en hulpouders komen die dag verkleed 

naar school.  

 

             Pasen 

Voor de paasvakantie houden we een paasviering. Een 

paasbrunch of -lunch is ook een van de tradities op De Kring. 

 

En verder… 

Naast alle hierboven genoemde vaste momenten, is er door het jaar heen genoeg leuks te 

beleven op De Kring. Zo hebben we afgelopen jaar een cultuurdag gehad voor alle 

leerlingen, heeft de bovenbouw meegedaan aan het schoolkorfbaltoernooi, is de 

avondvierdaagse gelopen, enz. 

 

Klassenwissel 

In de laatste schoolweek voor de zomervakantie vindt een klassenwissel plaats. Alle kinderen 

gaan die dag een uur kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) die ze het schooljaar erop 

zullen krijgen. Dit gebeurt zoveel mogelijk ook in het nieuwe klaslokaal. 

 

Musical 

Alle groep 8 leerlingen oefenen in de laatste schoolweken voor de afscheidsmusical. De 

musical wordt opgevoerd door alle schoolverlaters voor alle kinderen van de school tijdens 

een viering in de laatste schoolweek voor de zomervakantie. Natuurlijk is er ook een 

musicalvoorstelling voor de ouders/verzorgers van de schoolverlaters en andere genodigden. 

Deze vindt plaats op een avond in de laatste schoolweek. 

 

Verjaardagen 

Verjaardagen van kinderen worden gevierd in de desbetreffende groep. Tevens wordt er 

tijdens de weeksluiting aandacht aan geschonken. Er wordt voor alle jarigen van die week 

gezongen. Verjaardagen van teamleden worden in de eigen groep gevierd. Hoe de 

verjaardag wordt gevierd is afhankelijk van de groep en de leerkracht. 

 

Alle activiteiten staan opgenomen in de jaarkalender 2016-2017 die vanaf onze website is te 

downloaden. 
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Ouders 

 

Schriftelijke communicatie 

 

Schoolgids 

In de schoolgids staat alle informatie over het lopende schooljaar. U kunt de schoolgids inzien 

of downloaden op de website. Nieuwe ouders kunnen een gedrukt exemplaar meekrijgen. 

De schoolgids wordt jaarlijks geüpdatet. 

 

Nieuwsbrief 

Het doel van de nieuwsbrief is u zoveel mogelijk te informeren over de dingen waar uw kind 

op school mee in aanraking komt. Daarnaast doen we in de nieuwsbrief verslag van de 

schoolontwikkeling: waar zijn we mee bezig, wat zijn de resultaten en waar gaan we in de 

komende periode aan werken. De nieuwsbrief komt eens per drie weken uit. Indien nodig 

laten we een extra editie uitgaan.  

 

E-mail 

Actuele informatie, voor de korte termijn, ontvangt u per mail. Ook veel communicatie tussen 

leerkrachten en ouders/verzorgers verloopt per mail. Dit kan soms wat onpersoonlijk 

overkomen, maar is vaak wel de snelste en meest efficiënte manier van communiceren. 

 

Website 

Onze school heeft een eigen website: www.dekring.net De website wordt regelmatig 

vernieuwd. Behalve verslagen en foto’s van activiteiten die op school plaatsvinden, kunt u er 

ook steeds de laatste nieuwtjes vinden, de jaarkalender, de teamleden, een aantal 

downloads zoals de schoolgids en het jaarverslag, enz.  

 

Op onze website vindt u behalve heel veel informatie ook foto’s van onze activiteiten terug. 

We kiezen ervoor om de foto’s te verkleinen alvorens ze op de site te zetten. Vindt u het 

desondanks toch vervelend dat er een foto van uw kind op onze site staat, laat het ons dan 

weten. Deze zal dan worden verwijderd. Ook kunt u een formulier invullen waarop u kenbaar 

maakt dat u geen toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s waar uw kind op staat. 

Hier houden we dan op voorhand rekening mee. U kunt dit formulier ophalen bij de 

leerkracht van uw kind. 

 

Mondelinge communicatie 

 
Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar vindt een informatieavond voor ouders plaats. Tijdens die 

avond stellen de leden van de MR en de OV zich voor en kunt u naar de groep van uw kind 

komen, alwaar de leerkracht u zal informeren over alles wat speelt binnen die bepaalde 

groep: de vakken, de gebruikte methodes, de afspraken, de manier van werken, enz. Deze 

avonden zijn niet bedoeld om specifiek uw kind te bespreken, daar hebben we andere 

tijden voor. 

 
Ouderavond 

Tijdens deze bijeenkomsten wordt een specifiek onderwerp/thema behandeld. Deze 

avonden vinden ad hoc plaats. 

 
Rapportage avond 

Drie keer per jaar staan rapportage avonden ingepland, waarbij de schoolontwikkeling van 

uw kind centraal staat. In groep 8 gaat het tweede rapportagegesprek over het eindadvies 

dat uw kind krijgt i.v.m. de overstap naar het voortgezet onderwijs. In groep 7 vindt dan een 

voorlopig niveau inschattingsgesprek plaats.  

 

 

 

http://www.dekring.net/
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Gesprekken tussendoor 

Naast de rapportagegesprekken kunt u altijd tussendoor een afspraak maken met de 

leerkracht van uw kind. Indien wij het nodig vinden om tussentijds met u te praten, dan 

nemen wij contact met u op. 

 
Telefonisch contact 

Het team is telefonisch bereikbaar van 12.30 uur tot 13.00 uur en na 15.30 uur uitsluitend op 

het nummer van de school. Soms is er niemand beschikbaar om de telefoon aan te nemen. 

U kunt dan een boodschap op het antwoordapparaat inspreken. Dit wordt een paar keer 

per dag afgeluisterd. 

 

Procedure informatievoorziening aan niet bij elkaar wonende ouders 

Bij een kind van gescheiden ouders wordt in de meeste gevallen de dagelijkse 

verantwoordelijkheid gedragen door één van de ouders. Beide ouders hebben volgens de 

wet recht op informatie over hun kind en over de gang van zaken op school, ook als ze niet 

het wettelijk gezag hebben over het kind. 

 

We rekenen erop dat de ouder waaraan het kind is toegewezen, de op school verspreide 

informatie zorgvuldig doorgeeft aan de toeziende ouder. Mocht door de verantwoordelijke 

ouder de informatie niet worden doorgegeven, dan kan de verantwoordelijkheid voor 

informatieverstrekking niet bij school worden neergelegd. De toeziende ouder zal zelf 

initiatieven moeten nemen om over de informatie te kunnen beschikken. Hij / zij moet met de 

school duidelijk afspraken maken over het verkrijgen van informatie. Per gezin kunnen ouders 

bijvoorbeeld de school- en ouderinfo op twee mailadressen naar keuze ontvangen. Van het 

rapport kan op verzoek een digitale versie worden gestuurd.  

 

U bent als ouders van harte welkom op de informatie- en rapportageavonden. We plannen 

als school echter geen dubbele oudergesprekken. Mondelinge informatie over het 

functioneren van uw kind geven wij aan beide ouders in één gesprek. Het is in het belang 

van het kind dat informatie eenduidig is. De uitnodiging voor een gesprek gaat naar de 

ouder die de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het kind draagt.  

 

Ouderbetrokkenheid 

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen en dus 

betrokken zijn bij onze school. Naast het bezoeken van de informatieavonden, het bijwonen 

van de rapportagegesprekken en het lezen van de informatie die door school wordt 

verstrekt, kunt u op meer manieren actief zijn op school. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 

 kandidaat stellen voor het bestuur van de oudervereniging (ouders zijn automatisch 

lid van de oudervereniging); 
 kandidaat stellen voor de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad; 
 meehelpen bij een werkles van de kleuters; 
 helpen bij lezen, knutselen e.d.; 
 meegaan met een excursie of een dagje uit; 
 meehelpen tijdens feesten/vieringen; 
 inschrijven voor een ‘kijkje in de klas’; 

 enz. 

 

Kijkje in de klas 

Vier keer per jaar staat er een ‘Kijkje in de klas’ gepland. Tijdens het ‘kijkje in de klas’ kunnen 

ouders een uur lang in de klas ‘meedraaien’, terwijl onze leerkrachten gewoon les geven. Zo 

kun u meemaken wat uw kind ervaart tijdens de lessen op school en inzicht krijgen in de 

manier van lesgeven, de manier van uitleggen van bepaalde stof, de methodes waarmee 

wordt gewerkt, enz. Per keer zijn in elke groep een beperkt aantal ouders welkom, om het 

gewone onderwijsproces niet te verstoren. Het ‘Kijkje in de klas’ is dan ook te bezoeken op 

intekening. Lijsten hiervoor komen bij de deur van het lokaal te hangen. De data waarop de 

Kijkjes in de klas plaatsvinden, staan genoteerd in de jaarkalender. 
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Medezeggenschapsraad 

Op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) waarin twee ouders (de ouder-

geleding) en twee teamleden (de teamgeleding) zitting hebben voor een periode van drie 

jaar. Een aftredend lid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen. 

De leden van de MR adviseren de schooldirectie over allerlei zaken die met school van doen 

hebben. Over enkele zaken moet de directie ook instemming hebben van de MR. Op onze 

website kunt u hierover de meest actuele informatie vinden. De MR van De Kring is te 

bereiken per mail: mr@dekring.net.  

 

GMR 2.0 is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR telt 12 leden met uit 

elk van de drie  regio's binnen het werkgebied van de stichting (Almere, Lelystad/Dronten en 

de Veluwe) 4  gekozen leden waarvan 2 uit de oudergeleding en 2 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, komen in de GMR bovenschoolse  zaken 

op stichtingsniveau aan de orde. 

 

Oudervereniging 

De oudervereniging is een actieve club ouders, die zich bezighoudt met het verzorgen van 

activiteiten op school en het ondersteunen van het team bij de organisatie van deze 

activiteiten. De vereniging heeft een bestuur dat gekozen wordt door de leden tijdens de 

jaarvergadering. De jaarvergadering wordt meestal in september/oktober gehouden. De 

exacte datum is in de jaarkalender terug te vinden. Alle ouders zijn daar hartelijk welkom. 

 

Financiën oudervereniging (vrijwillige ouderbijdrage) 

Elke school mag via de ouderbijdrage een geldelijke bijdrage aan ouders/verzorgers vragen 

om extra activiteiten zoals excursies, een kerstviering of een sportdag te kunnen bekostigen, 

die school niet uit de reguliere middelen kan betalen. Soms worden naast deze vrijwillige 

ouderbijdrage ook nog andere kosten in rekening gebracht, zoals kosten voor kamp of voor 

een schoolreisje. Ook deze uitgaven vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Wanneer de 

ouderbijdrage een financiële drempel vormt, kunt u de schoolleiding benaderen om samen 

naar de mogelijkheden te kijken.  

 

De vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2016-2017 als volgt vastgesteld: 

 

 Groep 1/2:   27,50 (feesten/activiteiten) + 27,50 (schoolreis) = 55,00 euro 

 Groep 3 t/m 7: 27,50 (feesten/activiteiten) + 32,50 (schoolreis) = 60,00 euro 

 Groep 8:   27,50 (feesten/activiteiten) + 50,00 (kamp)        = 77,50 euro 

 

Jaarlijks wordt in de algemene ledenvergadering van de oudervereniging vastgesteld hoe 

hoog het bedrag is en aan welke activiteiten dit bedrag wordt besteed. De penningmeester 

doet hiertoe een voorstel dat gebaseerd is op een begroting. De MR geeft instemming aan 

de hoogte en bestemming van de ouderbijdrage. De oudervereniging beheert de gelden. 

Jaarlijks wordt een financiële verantwoording van de ontvangen ouderbijdragen 

opgenomen in het jaarverslag. Deze kunt u terugvinden op de website.  

 
Wanneer u, als ouder/verzorger, er voor kiest om de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen, 

kan dit helaas betekenen dat uw kind niet kan deelnemen aan activiteiten of gebruik kan 

maken van voorzieningen die uit ouderbijdragen worden betaald. 

 

Opmerkingen en ideeën van ouders zijn altijd welkom bij het bestuur van de 

oudervereniging. De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Op de website 

kunt u de goedgekeurde notulen van de vergaderingen lezen. De data waarop wordt 

vergaderd, staan opgenomen in de jaarkalender.  
 

mailto:mr@dekring.net
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Katholieke Basisschool 

De Kring 

De plek om kind te zijn 

 

 

 

Betreft  : OVEREENKOMST (VRIJWILLIGE)  OUDERBIJDRAGE  (dit is slechts een voorbeeld) 

 

Ondergetekende,  

(naam ouder / verzorger) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

(adres, postcode en woonplaats) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 verklaart kennisgenomen te hebben van het ouderbijdrage reglement zoals 

opgenomen in de schoolgids en dit als onderdeel van deze overeenkomst te 

aanvaarden.  

 

 verklaart zich bereid om tot betaling van de ouderbijdrage over te gaan en wil dit 

bedrag graag betalen in:  

 1 termijn  

 3 termijnen  

 

De hoogte van de ouderbijdrage  is met instemming van de MR vastgesteld. De 

verantwoording van de gelden kunt u terugvinden in het jaarverslag op onze website. Voor  

schooljaar 2016-2017 is het totaalbedrag  per leerling als volgt vastgesteld: €55,00 (groep 

1/2),  €60,00 (groep 3 t/m 7), €77,50 (groep 8) 

 

De ouderbijdrage is ten behoeve van de hierna vermelde leerling(en):  

a. (naam) (groep) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

b. (naam) (groep) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

c. (naam) (groep) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deze bereidheid heeft betrekking op alle hierna vermelde voorzieningen.  

a. schoolfeesten (Sinterklaasfeest, Sinterklaascadeautje, Kerst en andere activiteiten) €27,50 

b. schoolreisje/kamp €27,50 (groep 1/2), €32,50 (groep 3 t/m 7), €50,00 (groep 8) 

 

Indien geen ouderbijdrage zal worden betaald voor één of meer van deze voorzieningen (a 

of b) heb ik dit duidelijk aangegeven op de achterzijde van dit formulier. (Dit kan helaas 

betekenen dat uw kind/kinderen niet kan/kunnen deelnemen aan activiteiten of gebruik 

kan/kunnen maken van voorzieningen die uit ouderbijdragen worden betaald.) Wanneer de 

ouderbijdrage een financiële drempel vormt, kunt u de schoolleiding benaderen om samen 

naar de mogelijkheden te kijken. 

 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de basisschoolperiode van uw kind(eren) op De 

Kring. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.  

Mocht u wijzigingen willen doorgeven, dan kan dit door het formulier van de site te 

downloaden, in te vullen en te deponeren in de brievenbus van de oudervereniging bij de 

hoofdingang.  

 

Getekend op (datum)  ___________   te (plaats) ____________  handtekening_________________ 
 

U kunt dit formulier inleveren in de brievenbus van de oudervereniging in de hal, opsturen per post t.a.v. 

oudervereniging De Kring of afgeven bij de directie. 
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Tussen- en Buitenschoolse opvang 

 

Tussenschoolse opvang (TSO) 

Op onze school is er de mogelijkheid van tussenschoolse opvang (TSO), ook wel overblijf 

genoemd. De TSO wordt georganiseerd door onze school zelf. Er is gekozen voor een vaste 

begeleidster, juf Mirella, die dagelijks de TSO realiseert. Juf Mirella is voor de kinderen geen 

onbekende want ze is ook werkzaam als klassenassistent in de verschillende groepen. Wilt u 

voor uw kind(eren) gebruikmaken van de TSO, dan kunt u dit doorgeven bij de leerkracht 

van uw kind.  Mocht u het leuk vinden om te helpen als overblijfouder, dan kunt u dit 

kenbaar maken bij Mirella (mirella@dekring.net) of bij de directie. Het TSO reglement is op 

school aanwezig en is ook te downloaden via onze website. 

Wanneer? 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.50 uur en 13.15 uur kunt u gebruik-

maken van de opvang. U  kunt uw kind hiervoor opgeven via de leerkracht. 

 

Kosten? 

De kosten voor overblijven zijn als volgt: 

1 overblijfbeurt = 2 euro per keer 

10 overblijfbeurten = 1 strippenkaart = 15 euro 

U kunt natuurlijk in één keer meerdere strippenkaarten kopen van 15 euro. 

 

Iedereen die gebruik wil maken van de overblijf, betaalt vooraf. Betalingen gebeuren altijd 

contant en met gepast geld. Als blijkt dat er toch een betalingsachterstand is ontstaan, dan 

worden de kinderen op de overblijf geweigerd. U dient dan zelf voor opvang te zorgen. Een 

betalingsachterstand die weigering van de overblijf tot gevolg heeft, ontstaat al bij 4x niet 

betalen. Pas wanneer de achterstand is voldaan, is uw kind weer welkom bij de overblijf. 

Wanneer er meerdere malen een betalingsachterstand is, kan er voor gekozen worden, om 

uw kind definitief niet meer op te vangen bij de overblijf.  

 

Hoe te betalen? 

Afhankelijk van hoeveel overblijfbeurten of strippenkaarten u aanschaft, stopt u het juiste 

bedrag contant en gepast in een envelop voorzien van naam kind en naam groep. Deze 

envelop doet u in de daarvoor bestemde brievenbus in de middenruimte van het 

hoofdgebouw of in het klaslokaal van het Drakenwoud (groep 5) op de dependance. 

 

Dependance 

Kinderen die les krijgen op De Kleine Kring (dependance), worden door een of meer 

medewerkers van de overblijf opgehaald om gezamenlijk naar het hoofdgebouw te lopen. 

Na afloop van de overblijf, wordt ook weer gezamenlijk onder leiding van een of  meer 

overblijfmedewerkers terug gelopen naar de dependance. 

 

Buitenschoolse/naschoolse opvang (BSO) 

De naschoolse opvang op onze school wordt verzorgd door GO! Kinderopvang. Na school, 

op schoolvrije dagen en in de vakanties biedt GO! opvang voor uw kind. Het is belangrijk dat 

uw kind zich thuis voelt bij de BSO en op een ontspannen manier samen met 

leeftijdgenootjes bezig kan zijn. Er zijn twee groepen kinderen, een groep oudere en een 

groep jongere kinderen. Beiden hebben een eigen plekje op De Kring. De kinderen kunnen 

binnen en buiten spelen, er is knutselmateriaal, er wordt soms gekookt en er worden spelletjes 

gedaan. De leiding organiseert activiteiten en daarnaast zijn er periodiek speciale 

activiteiten.  

Regelmatig is er samenwerking met het Centrum voor Kunstzinnige Vorming de Kubus en met 

Sportbedrijf Lelystad. De diverse soorten spelmateriaal en activiteiten zijn afgestemd op de 

leeftijd. Op die manier kan er goed worden ingespeeld op de interesse, belevingswereld en 

behoeften van uw kind. Uw kind wordt samen met andere kinderen opgevangen door 

gekwalificeerde leiding.  

mailto:mirella@dekring.net
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GO! Kinderopvang organiseert ook voorschoolse opvang. Deze is echter niet op onze school 

aanwezig (door te weinig vraag van ouders). 

Voor meer informatie, prijzen en aanmelden verwijzen we naar de site van GO!: 

go-kinderopvang.nl   

of 

Klant Contact Centrum (KCC) 
De Schans 19-09, 8231 KM Lelystad 

Postadres: Postbus 2052, 8203 AB Lelystad 

Telefoon: 0320 - 294900 

E-mail: info@go-kinderopvang.nl 

 

 

Peuterspeelzaal Het Vlinderbos 

In De Kring is eveneens een peuterspeelzaal gevestigd. De samenwerking tussen de 

peuterspeelzaal en de basisschool is intensief en de overstap (de peuters van het Vlinderbos 

vliegen uit als ze 4 jaar zijn) van peuter naar kleuter gaat spelenderwijs.  

Het Vlinderbos is vijf dagen per week geopend.  Het Vlinderbos valt onder de organisatie van 

GO! Kinderopvang.  Voor meer informatie, prijzen en aanmelding verwijzen we wederom 

naar GO! (zie gegevens hierboven). 

 
 
 

Zorg 
 

Wij hebben zorg voor alle kinderen in onze school. We stellen alles in het werk om kinderen 

een gevoel van veiligheid en vertrouwen te geven. Het doel is het creëren van een goede 

sfeer om te werken en te leren. 

Omdat alle kinderen verschillend zijn, is dat niet altijd even makkelijk. Het betekent dat 

leerkrachten en kinderen zich voortdurend moeten aanpassen aan elkaar, zoals dat in elke 

samenleving gaat. Sommige kinderen leren heel gemakkelijk terwijl anderen erg veel moeite 

met leren hebben. We willen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat ieder 

kind zijn eigen grenzen verlegd. Dit betekent dat taken zoveel mogelijk moeten worden 

afgestemd op het kind. De hoeveelheid en de moeilijkheid van taken variëren in het 

dagelijks werk.  

 

Extra zorg voor kinderen 

In de groep 

 Bij basisvakken als rekenen en spelling wordt op drie niveaus instructie gegeven. Een 

korte (of geen) instructie voor kinderen die de leerstof snel oppakken, een standaard 

instructie voor de gemiddelde groep en een verlengde instructie voor kinderen die 

meer moeite hebben om de leerstof te begrijpen. 

 De leerkracht is eraan gewend dat niet iedereen op hetzelfde moment met 

hetzelfde werk bezig is en kan dan extra instructie momenten inlassen voor een 

individu of een groepje. 

 Werken met extra materiaal op eigen niveau (bijv. maatwerk rekenen voor moeilijke 

rekenaars en rekentijgers voor extra uitdagend werk). 
  

Buiten de groep 

 Er kan ook hulp buiten de groep gegeven worden aan een kleine groep of een 
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individu, door de klassenassistent, de RT’er, een andere leerkracht (in opleiding), 

stagiaire of een hulpouder. 

 Hulp van buitenaf, bijvoorbeeld: logopedie, sensomotorische training of 

speltherapie. 
 Elke dinsdag is er een plusgroep (de IJverige IJsberen) voor meer/hoogbegaafde 

kinderen: een kleine groep kinderen die groepsdoorbroken aan de slag gaan met 

extra uitdagend werk en projecten. Zie het kopje ‘hoogbegaafdheid’. 
 

Hoogbegaafdheid 

Om meer tegemoet te kunnen komen aan de leerbehoeften van onze meer/hoogbegaafde 

kinderen, heeft De Kring een plusgroep: De IJverige IJsberen. Hierna wordt uitgelegd hoe aan 

de plusgroep invulling wordt gegeven. 

 

Criteria voor selectie deelname  

De volgende criteria worden gehanteerd om leerlingen te selecteren voor deelname aan de 

plusgroep: 

 

 De leerling kan meer aan dan het gemiddelde aanbod in de groep(inclusief 

verrijkingstaken binnen de groep). 

 De leerling kan reguliere lesstof missen. De lesstof in de klas wordt in compacte vorm 

aangeboden. 

 De leerling behaalt goede resultaten op de methodetoetsen. 

 De leerling behaalt goede resultaten op Cito (A of A+  op de vakken begrijpend 

lezen en rekenen*)  

 De leerling is gesignaleerd/gediagnosticeerd middels het DHH (digitaal 

handelingsprotocol hoogbegaafdheid). 

 
*Bij vermoeden van onderpresteren kan een leerling met lagere scores mogelijk wel worden toegelaten in de 

plusgroep. 

 

Voorwaarden deelname 

Gedurende het schooljaar zal er geregeld worden bekeken of de leerlingen die in de 

plusgroep zitten, daar wel op hun plek zijn. Tussentijds kan besloten worden dat leerlingen niet 

meer naar de plusgroep gaan of dat er andere leerlingen bij komen. 

Hieronder zijn de voorwaarden voor deelname aan de plusgroep weergegeven.  

 

 De leerling heeft een goede motivatie en werkhouding. De leerling is bereid om de 

opdrachten van de plusgroep op goed niveau af te ronden. 

 De leerling kan zelfstandig werken met het verrijkingswerk in de eigen groep. 

 De leerling blijft goed presteren in de eigen groep.  

 

Doelstellingen 

Hieronder staan de doelen van de plusgroep beschreven. De doelen zijn samengesteld door 

het Informatiepunt Onderwijs en Talentonwikkeling van SLO 1. 

De doelen zijn in drie hoofddoelen geformuleerd. De omschreven doelen zijn alle lange 

termijn doelen. Het zijn dus streefdoelen, die niet in één les of leeractiviteit behaald kunnen 

worden. 

 

Leren leren 

Bij het leren leren, gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die wezenlijk 

zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. In dat proces zijn taakgerichtheid, 

doorzettingsvermogen en motivatie (kortom een goede werkhouding) van groot belang.In 

feite draait het hier om een drang tot permanent verder willen leren en ook plezier beleven 

aan het leren van nieuwe dingen. 

Daarbij is het uiteraard belangrijk dat je leerdoelen voor jezelf kunt formuleren en in staat 

                                                 
1http://talentstimuleren.nl/?file=498&m=1366799906&action=file.download (geraadpleegd op 1 september 2015) 
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bent een goede werkverdeling te maken in de tijd (kunt werken volgens plan). Maar ook dat 

je in staat bent verschillende leerstrategieën (manieren van leren) in te zetten om informatie 

te verwerven en op te slaan, zodat later getoond kan worden wat geleerd is. Ook het 

kunnen reflecteren op het eigen leergedrag is van wezenlijk belang, want er valt zo 

ontzettend veel te leren, ook (of juist) als het niet helemaal zo gegaan is als je had verwacht.  

 

Leren denken 

 Bij het leren denken, gaat het om het ontwikkelen van en reflecteren op hogere 

denkvaardigheden. Hierbij gaat het om verschillende typen hogere denkvaardigheden, 

zoals het: 

 Analytisch denken (waarbij het onder andere draait om het bepalen van de 

verhoudingen van verschillende delen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van 

het grotere geheel) 

  Het creatief denken (waarbij het flexibel kunnen inspelen op nieuwe 

omstandigheden vraagt om een grote vindingrijkheid bij het ontdekken van nieuwe 

problemen en het oplossen ervan.) 

 Het kritisch denken (waarbij het onder andere gaat om het controleren van 

veronderstellingen en informatie, het vormen van een mening, het kunnen 

onderbouwen van die mening met argumenten en het kiezen van de meest 

geschikte oplossing).   

 

Leren leven 

Bij het leren (voor het) leven, gaat het om het ontwikkelen van kennis, houding en 

vaardigheden op het intra persoonlijke en interpersoonlijke gebied. Inzicht in jezelf vormt de 

basis voor het leren (voor het) leven. 

Een positief zelfconcept, weten wat je sterke en minder sterke kanten zijn en daar op een 

goede manier mee om kunnen gaan (door bijvoorbeeld gepaste doelen te stellen, 

opbouwende kritiek en de consequenties van je keuzes te accepteren) zijn voorwaarden om 

jezelf in de tijd te kunnen blijven ontwikkelen. 

Daarnaast leidt een beter inzicht in jezelf tot een betere communicatie en meer 

bevredigende relaties met anderen. Goed kunnen omgaan met anderen betekent namelijk 

niet alleen dat je kunt leren van en met anderen, maar vooral ook dat je beseft welke rol je 

daar zelf in vervult en op welke manier het mogelijk is jezelf te blijven en dat te doen wat bij 

je past.  

 

Deze lange termijn doelen zijn vrij algemeen. In het Beleidsplan Hoogbegaafdheid, zijn de 

algemene lange termijn doelen vertaald naar meer concrete, zo mogelijk observeerbare 

leerling gedragingen.  
 

Leerlingvolgsysteem (LVS) 

In het LVS worden de vorderingen van de leerlingen op de voet gevolgd. Wij hebben voor 

het LVS van Parnassys gekozen. In dit digitale LVS wordt de voortgang van elk kind 

geregistreerd. We registreren daarin zowel de methode afhankelijke als de methode 

onafhankelijke toetsen (CITO, AVI, DMT).  

Ook handelingsplannen, groepsplannen, ontwikkelingsperspectieven, observaties en 

verslagen van gesprekken worden in Parnassys opgeslagen. Alle informatie die digitaal 

beschikbaar is, wordt verwerkt in Parnassys. Verslagen van speciale onderzoeken archiveren 

we in het dossier van de leerling. Daarnaast biedt Parnassys de mogelijkheid tot het volgen 

van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen m.b.v. ZIEN. Van deze mogelijkheid 

maken we gebruik. De afspraken over het gebruik van het LVS zijn vastgelegd in het 

zorgplan.  

 

Ouderportaal 

Op onze school maken we ook gebruik van het ouderportaal van Parnassys. Middels het 

Ouderportaal kunt u de NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens inzien en de 

vorderingen van uw kind volgen. U kunt inloggen met de inlogcode die u van ons per mail 

heeft ontvangen. Wilt u een tweede inlogcode van ons ontvangen? Dat kan, als er bij ons 
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een tweede e-mailadres bekend is/opgegeven wordt. U kunt hiervoor een verzoek sturen 

naar admin@dekring.net en een tweede inlogcode zal voor u aangemaakt worden. 

 

Als u heeft ingelogd kunt u: 

 De medische gegevens inzien;  

 De absentie inzien (deze worden maandelijks ingevoerd);  

 De uitslagen van methodetoetsen zien; 

 Twee keer per jaar (in de rapportperiode gedurende 14 dagen) de resultaten van de 

Cito-toetsen inzien;  

 De handelingsplannen (tab hulpplan) inzien;  

 Twee keer per jaar (in de rapportperiode gedurende 14 dagen) het rapport digitaal 

inzien;  

 Bij 'gezin' uw NAW gegevens inzien en indien nodig wijzigen;  

 Bij 'account' uw wachtwoord wijzigen;  

 Bij 'school' de e-mailadressen van de medewerkers vinden;  

 

Intern begeleider (IB-er) 

De IB-er is degene die de grote lijnen qua zorg in de gaten houdt. De IB-er heeft enkele 

malen per schooljaar met de leerkrachten een groepsbespreking. Ook neemt de IB-er van 

onze school deel aan het IB netwerk van het samenwerkingsverband zoals dat binnen de 

gemeente Lelystad wordt vormgegeven. Daarnaast zijn er contacten met externe 

instellingen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Enkele malen per schooljaar is er een 

zogenaamd ‘ronde tafel’ overleg waarbij de IB-er, leerkracht(en) van de groep, GGD 

(schoolverpleegkundige en/of schoolarts), de schoolbegeleider(ster) van 

schoolmaatschappelijk werk en een orthopedagoog van Zien in de klas aanwezig zijn. 

Samen overleggen zij wat de best mogelijke ondersteuning voor een kind kan zijn. In overleg 

met de ouder kan er bijvoorbeeld ook een pedagogisch/ didactisch onderzoek gedaan 

worden om te kijken waar de sterke en zwakke punten van het kind liggen. 

 

Handelingsplan 

Soms krijgen kinderen een handelingsplan. Dit houdt in, dat hij/zij gedurende 6 weken extra 

aandacht, oefeningen, uitleg en/of werk krijgt, omdat er een achterstand op een bepaald 

vakgebied is geconstateerd. U kunt het handelingsplan inzien en volgen via het ouderportaal 

van Parnassys.  

 

Groepsverlenging/versnelling 

In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden 

op de voortgang in de ontwikkeling van de leerling. Bij zorgleerlingen, dus leerlingen 

waarvoor een meer specifieke ondersteuning nodig is, moet systematisch gewerkt worden 

aan die aspecten van de ontwikkeling die achter blijven. Bij leerlingen die ‘voorlopen’ moet 

naar extra uitdaging worden gezocht. 

 

Eén van de mogelijk oplossingen voor deze leerlingen kan gezocht worden in 

groepsverlenging of groepsversnelling. Beide vormen van hulp kennen nogal wat 

kanttekeningen, leiden nog wel eens tot misverstanden en spanningen met ouders en 

hebben lang niet altijd het gewenste effect. Vandaar dat het juist lijkt om een 

groepsverlenging of –versnelling in procedures vast te leggen. 

 

Uitgangspunten zijn: 

 Groepsverlenging of groepsversnelling moet geschieden op basis van zorgvuldige 

afweging; 

 Groepsverlenging of groepsversnelling wordt door gesproken met IB, bouwcollega’s, 

directie en ouders; 

 Voorafgaande aan groepsverlenging of groepsversnelling is er sprake geweest van 

nadrukkelijke extra ondersteuning/uitdaging binnen of buiten de groep. Deze extra 

ondersteuning/uitdaging is terug te vinden in Parnassys. 

 

Overgang naar een volgende groep is mogelijk als: 

mailto:admin@dekring.net
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1. Er voldoende scores zijn op de Cito-toetsen;  

2. Er sprake is van een voldoende ontwikkeling naar het oordeel van de 

verantwoordelijke groepsleerkracht: onderbouwd door observatie gegevens m.b.t. de 

cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding (Zien); 

3. Groepsverlenging wordt overwogen als het kind niet voldoet aan (één van) de twee 

criteria. 

 

Vervroegde overgang naar een volgende groep (groepsversnelling, eventueel halverwege 

het schooljaar) is mogelijk als: 

1. Er zeer goede scores zijn op de onderdelen van de schoolvaardigheidstoetsen; 

2. Er sprake is van een opvallend vlotte ontwikkeling naar het oordeel van de 

verantwoordelijke groepsleerkracht onderbouwd door observatiegegevens uit de 

groep en methode gebonden toetsen, eventueel onderbouwd met een extern 

onderzoek; 

3. De groepsleerkracht het kind in staat acht met de verworven technische 

vaardigheden (lezen, rekenen, spellen) aan de slag te kunnen in de volgende groep 

van de school; 

 

De school beslist in alle gevallen over de plaatsing van leerlingen in de groepen. Wanneer 

ouders het niet eens zijn met het genomen besluit, dan kunnen zij gebruikmaken van de 

geldende klachtenprocedure zoals deze omschreven staat in de schoolgids. 

 

Logopedie 

Op iedere basisschool in Lelystad komt een logopedist. Bij ons is dat Tiny Klifman.  Zij komt 

regelmatig op onze school. De logopedist houdt zich bezig met de mondelinge 

communicatie: taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor. In het dagelijks leven is 

communiceren onmisbaar. Een goede spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke basis 

voor het leerproces. Soms verloopt de spraak- en/of taalontwikkeling niet vanzelf. Het 

opsporen van kinderen met logopedische problemen gebeurt door middel van de 

logopedische screening. Deze is erop gericht kinderen te selecteren die risico lopen in de 

verdere spraak- en/of taalontwikkeling. 

 

Alle leerlingen worden rond hun vijfde verjaardag door de logopedist op school gescreend. 

De ouders en leerkracht krijgen vooraf bericht over deze screening. Ook over de uitslag 

worden zij geïnformeerd.  

 

Als ouders, leerkrachten of anderen twijfelen over het spreken van een leerling, dan kunnen 

zij de logopedist raadplegen.  

 

Als blijkt dat er iets aan de hand is, kan een kind worden verwezen naar een vrij gevestigde 

logopedist voor verdere behandeling. 

 

Als u contact wilt opnemen met de logopedist, dan kunt u dat via de leerkracht van uw kind 

doen of u kunt een mailtje sturen naar: t.klifman@logopedieopscholenlelystad.nl. 

Meer informatie is te vinden op www.logopedieopscholenlelystad.nl 

 

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Flevoland 

De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk 

als psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te 

bewaken. 

 

In zowel groep 2 als in groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ een 

Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) uit. Indien mogelijk, vinden deze onderzoeken op 

school plaats en anders op het GGD-kantoor. Elke leerling in groep 2 of 7 krijgt hiervoor van 

de GGD een oproep. Het doel van deze onderzoeken is het beoordelen van de 

gezondheidstoestand, de groei en ontwikkeling (zowel lichamelijk als psychosociaal) van uw 

kind.  

 

mailto:t.klifman@logopedieopscholenlelystad.nl
http://www.logopedieopscholenlelystad.nl/
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Ouders/verzorgers/jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg terecht 

voor vragen over de groei en ontwikkeling van hun kind/henzelf, maar ook voor vragen op 

het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit). 

 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Flevoland is telefonisch bereikbaar op 

werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur via telefoonnummer 088-0029920. Overige informatie 

over de diensten van de afdeling JGZ, maar ook een breed scala aan folders, is terug te 

vinden op de website: www.ggdflevoland.nl  

 

De GGD voert jeugdgezondheidszorg uit in alle gemeenten van Flevoland en werkt samen 

met andere instellingen binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

 

Inloopspreekuur 

Heeft u vragen over eten, slapen of bedplassen? Luistert uw kind soms niet, begint uw kind te 

puberen of heeft u een andere vraag over opgroeien en opvoeden? Op onze school kunt u 

gratis gebruikmaken van het inloopspreekuur.  

 

De CJG consulent is jeugdverpleegkundige en heeft veel kennis van uiteenlopende zaken 

rondom het opgroeien en opvoeden van kinderen. Kan zij uw vraag onvoldoende 

beantwoorden, dan helpt ze u graag verder met het vinden van de juiste persoon. De data 

waarop deze inloopspreekuren plaatsvinden worden vooraf per mail aangekondigd naar 

alle ouders. Ook worden de data genoemd in de oudernieuwsbrief. 

 

Kanspunt Lelystad 

Kanspunt Lelystad zorgt dat alle kinderen mee kunnen doen. Ook kinderen uit gezinnen die 

het financieel wat minder hebben. Het Kanspunt is ondergebracht bij het CJG. Zo kunt u bij 

één loket terecht voor al uw vragen.  

Uw dochter wil graag op zwemles of op voetbal? Of uw zoon wil graag gitaar leren spelen? 

Als u een laag inkomen heeft, is het niet altijd mogelijk om deze zaken te betalen. De 

gemeente Lelystad, wil hierbij graag ondersteunen. Heeft u vragen over financiële 

mogelijkheden, zodat uw kinderen mee kunnen doen? Kom dan ook naar het 

inloopspreekuur, de CJG consulent geeft u graag uitleg.  

Wanneer u niet op het inloopspreekuur kunt komen, vraag dan aan de IB-er van de school of 

de CJG consulent met u contact wil opnemen. 

 
 
 

 

 

 

 

GGD Flevoland, afdeling JGZ 

 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

 

Bezoekadres Lelystad  

Noorderwagenstraat 2                      

8223 AM Lelystad  

Tel.: 088-0029920 (lokaal tarief) 

CJG Lelystad 

www.cjglelystad.nl 

Tel.: 0320-231111 

 

 

 

Passend onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet Passend Onderwijs. Dat betekent dat de basisscholen 

een grotere inspanning moeten doen om kinderen (met leer- en/of gedragsmoeilijkheden) in 

het reguliere onderwijs te houden. Handelingsgericht werken en handelingsgericht indiceren 

en een dekkende en sluitende onderwijszorgstructuur vormen in onderlinge samenhang 

http://www.ggdflevoland.nl/
http://www.cjglelystad.nl/
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belangrijke kernen van Passend onderwijs. Zij dragen bij aan hetzelfde doel: kinderen zo 

goed en zo snel mogelijk op de juiste plek. 

 

Huidige situatie 

Wij willen aansluiten bij de ontwikkelingen van de Centra voor Jeugd en Gezin  en 

onderscheiden daarbij: 

 Zorg in de school: leraren en IB-er lossen een probleem zelf in de school op; 

 Zorg om de school: scholen hebben hulp nodig bij het oplossen van problemen. Daartoe 

zijn deskundigen beschikbaar;  

 Zorg buiten de school: de school kan het probleem ook niet met hulp van externen 

oplossen en er volgt verwijzing. 

De hulp van buiten is steeds aanvullend op de zorg in de school. Deze hulp is bovendien 

laagdrempelig, snel en effectief. In het kader van passend onderwijs komt de 

verantwoordelijkheid voor indicering van kinderen voor speciaal basisonderwijs en speciaal 

onderwijs  bij het Samenwerkingsverband  te liggen. Onze school neemt samen met de vier 

andere katholieke scholen, het PCPO onderwijs en het Openbaar onderwijs in Lelystad, deel 

aan het samenwerkingsverband SWV PO2403 (website: 

www.passendonderwijslelystaddronten.nl) 

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten (SWV PO 2403) 

Het samenwerkingsverband is de plaats waar leerkrachten, intern begeleiders en ouders 

informatie kunnen vragen. Het gaat om de efficiënte ondersteuning van de leerlingen en de 

leerkracht binnen de school. Indien nodig kan een verwijzing naar het speciale basisonderwijs 

of speciaal onderwijs worden aangevraagd. De intern begeleider brengt het dossier voor de 

aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs in bij het 

samenwerkingsverband. Het College van Bestuur van de stichting (SKO) moet daarvoor eerst 

toestemming geven, i.v.m. financiële gevolgen. 

 

Zieke Leerlingen 

Wanneer een leerling ziek is, moet dit ’s morgens voor 8.30 uur persoonlijk of telefonisch bij de 

school gemeld worden. Dit kan niet per e-mail. Als de telefoon niet wordt opgenomen, kan 

een berichtje worden ingesproken op het antwoordapparaat. Vermeld dan s.v.p. de naam 

en de groep van de betreffende leerling. 

 

Indien de leerling langere tijd (meer dan een week) niet naar school kan komen, gaan we 

samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de 

ziekte, kunnen voortzetten. Vaak is het meegeven van werk dat thuis gemaakt kan worden 

voldoende. Maar indien nodig kunnen we ook gebruikmaken van de deskundigheid van een 

consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen opgenomen in een 

academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle 

andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. 

 

Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed 

onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie 

contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en 

ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Het continueren van het onderwijs, 

aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te 

voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. 

 

Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen 

aan de leerkracht van uw zoon/dochter. Ook kunt u informatie vinden op de website van de 

onderwijsbegeleidingsdienst in uw regio en op de website van Ziezon, www.ziezon.nl , het 

landelijke netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.   

 

Hoofdluis 

Zo af en toe worden we op school nog geconfronteerd met het fenomeen hoofdluis. 

Hoofdluis is een lastige zaak. Zowel voor de school, als voor de ouders en het kind. Menigeen 

weet hoe moeilijk het is om dit diertje te bestrijden. Veelvuldig controleren is een van de 
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remedies tegen hoofdluis. Mocht u bij uw kind hoofdluis constateren, dan verzoeken we u 

vriendelijk ons hierover in te lichten. Bij constatering, direct thuis behandelen met de 

middelen die hiervoor bestemd zijn. Op school zijn brochures aanwezig over het bestrijden 

van hoofdluis. Deze kunt u gratis meenemen. Weet wel: hoofdluis is geen schande. Ons 

hoofdluisprotocol is te vinden op onze website. 

 

Na elke vakantie wordt op school een hoofdluiscontrole uitgevoerd door een aantal 

vrijwilligers (ouders). Als bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd, wordt u gebeld en 

gevraagd uw kind te komen ophalen. Het kind kan dan thuis behandeld worden met anti luis 

middelen en mag na behandeling weer naar school komen (dit is meestal de volgende 

dag). 

Om het luizenprobleem zoveel mogelijk te voorkomen, krijgt elk kind dat bij De Kring start een 

luizenzak van school. Mocht deze luizenzak om wat voor reden dan ook kwijt raken of stuk 

gaan, dan verwachten wij dat ouders via school een nieuwe zak aanschaffen. De kosten zijn 

2,50 euro per stuk. 

 

Zindelijkheid 

Vanaf ongeveer tweeënhalf jaar zijn kinderen in staat om controle over de sluitspieren te 

krijgen. De meeste kinderen zijn zindelijk als ze drie en een half jaar zijn. Een basisschool is 

geen crèche of kinderopvang, maar een onderwijsinstelling. Dat betekent dat u niet kunt 

verwachten dat men uw kind verschoont. Meestal staat er één leerkracht voor de groep, die 

geen mogelijkheid heeft uw kind te verschonen zonder een hele groep alleen te laten. Op 

de basisschool wordt dan ook verwacht dat uw kind zelfstandig naar het toilet kan. Met 

andere woorden uw kind geeft zelf aan wanneer het naar het toilet moet, kan zelf billen 

vegen, toilet doortrekken en handen wassen.  

Het spreekt voor zich dat een eenmalig (plas)ongelukje van uw kind door de leerkracht 

wordt verschoond. Komen ongelukjes vaker voor, dan wordt van de ouders verwacht dat zij 

zelf zorgdragen voor de verschoning van hun kind. U wordt dan gebeld met het verzoek naar 

school  te komen. Voor dagjes uit, excursies e.d. maken de ouders ruim van tevoren, samen 

met de leerkracht(en) van hun kind, afspraken hoe met “ongelukjes” om te gaan.  

 

Veiligheid 
 

Sociale veiligheid 

Zoals elke school heeft ook De Kring sinds 1 augustus 2015 de verplichting om een actief 

veiligheidsbeleid te voeren. Dit om de sociale veiligheid van kinderen zoveel mogelijk te 

kunnen garanderen. Op De Kring werken we al veel langer met de methode ‘Kanjertraining’ 

om pestgedrag preventief aan te pakken, de sociale omgang binnen de school te 

bevorderen en kinderen meer weerbaar te maken. Zie blz. 27 voor meer uitleg over de 

Kanjertraining. Pesten is wat ons betreft een vorm van ongewenste omgangsvormen. Iets wat 

we op onze school niet accepteren. Onze contactpersoon ongewenste omgangsvormen 

Patricia de Haan, is daarom ook onze anti-pest coördinator. In de eerste weken van elk 

nieuw schooljaar maakt zij een ronde langs alle klassen om het onderwerp ‘ongewenste 

omgangsvormen’ met alle kinderen te bespreken en duidelijk te maken waar de kinderen 

met een hulpvraag terecht kunnen. Om de veiligheidsbeleving van onze leerlingen te 

monitoren, wordt elk jaar een vragenlijst uitgezet. Afgelopen jaar is bij wijze van proef 

gekozen voor het afnemen van de Veiligheidsmonitor. Ons pestprotocol is te vinden op onze 

website. 
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Ontruimingsplan 

Om de veiligheid van uw kind zoveel mogelijk te waarborgen, beschikt De Kring over een 

ontruimingsplan dat is opgesteld in samenwerking met de brandweer. Om tegemoet te 

komen aan de eisen van de Arbo-wet hebben enkele leerkrachten de opleiding voor 

bedrijfshulpverlener (BHV) gevolgd. De richtlijn is 1 BHV-er per 50 leerlingen. Hieraan wordt 

voldaan. Tenminste eenmaal per jaar wordt er een ontruimingsoefening georganiseerd. 

Hierbij wordt met name geoefend in het ordelijk ontruimen van het gebouw. Indien mogelijk 

wordt hierbij samengewerkt met de plaatselijke brandweer. In het gebouw zijn op diverse 

plaatsen plattegronden opgehangen, waar de vluchtroutes op zijn aangegeven. Het 

ontruimingsplan is op school in te zien. Blusmiddelen, noodverlichting e.d. worden elk jaar 

gekeurd door een erkend bedrijf. 

 

Ongewenste omgangsvormen 

Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen 

ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt hoe 

de school hier op reageert; hoe kan het worden voorkomen en wat te doen als er zich een 

situatie voordoet. Op De Kring zijn twee contactpersonen ongewenste omgangsvormen 

(COO) aangesteld, te weten: Patricia de Haan en Yvette Gijsberts. Patricia is geschoold in 

het werk van COO, Yvette gaat de scholing dit schooljaar volgen.  

Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteedt, neemt het bestuur (SKO) 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, maar ook naar leerkrachten of 

andere medewerkers binnen de school, zoals conciërges, stagiaires, klassenassistenten, 

hulpouders enz. 

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 zorgt voor de eerste opvang van de leerling en de ouders. 

 De directeur wordt geïnformeerd en zorgt ervoor dat er zo nodig contact wordt 

opgenomen met het bestuur en de externe vertrouwensinspecteur. 

 De contactpersoon neemt, indien gewenst, contact op met bureau VKM. 

Wat mag u van de externe vertrouwenspersoon verwachten? 

 De vertrouwenspersoon maakt een afspraak met de ouders en/of leerling.  

 Ondersteuning van de leerling en ouders bij de ontstane situatie. 

 Adviseren indien hulpverlening gewenst of noodzakelijk is.  

 Helderheid verschaffen over de mogelijkheden en gevolgen van wel of geen 

aangifte doen bij de politie. 

 Ondersteuning bieden indien de ouders/leerling een klacht willen indienen bij de 

klachtencommissie. 

 Rapportage naar de directeur/contactpersoon en advisering ten aanzien van 

mogelijke vervolgstappen en preventieve maatregelen. 

Wat kan de opvoeder/leerling doen? 

Het beste is dat leerling of de ouders direct naar de contactpersoon van de school gaan, 

maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij dit niet de gewenste route is. 
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 Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen ook zelf contact opnemen met een 

vertrouwenspersoon van bureau VKM, telefoonnummer 0320-276211,  

 Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan met de gegeven 

situatie en omstandigheden.  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Met ingang van juli 2013 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingetreden.  

 

Doel van de meldcode, die verplicht is voor iedereen die beroepsmatig met kinderen in 

aanraking komt,  is passende hulp bieden aan kinderen die te maken hebben met vormen 

van huiselijk geweld of mishandeling, zodat een einde komt aan de bedreigende situatie. 

 

De meldcode werkt in 5 stappen: 

 

1   In kaart brengen van signalen; 

2   Collegiale consultatie en indien nodig advies inwinnen bij Veilig thuis; 

3   Gesprek met de ouder(s)/verzorgers; 

4   Wegen van signalen (het huiselijk geweld of de kindermishandeling); Bij twijfel Veilig thuis 

raadplegen. 

5   Beslissen:  

         a) hulp organiseren (medewerking ouder); 

         b) melding maken 

Deze meldingen worden altijd gedaan in overleg met de IB-er. 

 

Meer informatie: www.meldcode.nl 

 

 

Incidentenregistratie 

De Kring  wil inzicht hebben in de ernst en de frequentie van incidenten en ongevallen die 

zich voordoen op school. Daarom wordt vastgesteld hoe frequent bepaalde incidenten en 

ongevallen voorkomen. Vervolgens moeten deze incidenten worden gerelateerd aan de 

waarden die wij aanhangen. Op basis van dit oordeel kan vervolgens meer of minder 

prioriteit gegeven worden aan de bestrijding van bepaalde voorvallen.  

 

Registratie staat dus aan de basis van rationele beslissingen over:  

 de ontwikkeling van effectieve middelen ter bestrijding van de verschillende 

geweldsvormen en  

 de daadwerkelijke aanwending en/of aanschaf van deze middelen.  

 

Welke incidenten worden als incident genoteerd? 

De volgende incidenten komen voor registratie in aanmerking:  

 verbale bedreiging van personeel of leerlingen met lichamelijk geweld;  

 verbale bedreiging van personeel of leerlingen met de dood;  

 bedreiging van personeel of leerlingen met een voorwerp waarmee zonder twijfel fysiek 

letsel kan worden aangericht;  

 daadwerkelijke aanwending van geweldsmiddelen waardoor fysiek letsel is aangebracht 

bij personeel of leerlingen;  

 ernstige vormen van lichamelijke seksuele intimidatie zoals ongewenste betasting, 

aanranding of verkrachting;  

 aantoonbare lichamelijke of sociale schade bij leerlingen of personeel die zonder twijfel 

kunnen worden teruggebracht tot een vorm van geweld. Met name wordt hierbij 

gedacht aan pesterijen of verbale wreedheden die aantoonbaar hebben geleid tot 

disfunctioneren of uitval van leerlingen of personeel. Daaronder vallen ook pesterijen of 

verbale wreedheden per telefoon (sms, whatsapp e.d.) en internet;  

 vernieling of diefstal van eigendommen; 

 een ongeval wordt geregistreerd als incident indien medische hulp van een arts en/of 

specialist noodzakelijk/gewenst is.  

 



Schoolgids Katholieke Basisschool De Kring 

Schooljaar 2016-2017 

Blz. 54 

 

Rapportage en beleidsontwikkeling 

Aan het einde van het schooljaar maakt de preventiemedewerker een inventarisatie van de 

incidenten. Deze worden besproken in de teamvergadering. Daar wordt bekeken en 

besloten of er eventuele aanpassingen in het veiligheidsbeleid gedaan moeten worden. In 

het jaarverslag is een overzicht van de gemelde incidenten opgenomen en de genomen 

maatregelen.  

 

Maatregelen van de school 

Indien een incident plaatsvindt, kan de school maatregelen nemen. Dit kan zijn een gesprek 

met de ouders/verzorgers en/of de leerling, maar er kunnen ook andere maatregelen 

genomen worden. U kunt dan denken aan een pleinverbod, maar ook aan schorsing en/of 

verwijdering van de leerling. Gelukkig is een “goed” gesprek meestal voldoende.  

 

Ongeval  

Een ongeluk zit in een klein hoekje en is helaas niet altijd te voorkomen. Mocht het nodig zijn, 

dan nemen we contact op met de ouders/verzorgers. Het is daarom belangrijk dat ouders er 

voor zorgen dat school in het bezit is van up-to-date telefoonnummers, zodat we u in geval 

van nood kunnen bereiken. Indien de leerkracht en/of BHV-er het wenselijk vinden dat er 

door een deskundige (bijv. een arts) naar het kind gekeken wordt, dan nemen we contact 

op met de ouders. In noodgevallen gaat school natuurlijk gelijk over tot handelen.  Op 

school wordt een ongevallen- en incidenten registratie bijgehouden in Parnassys.  

 

Verzekering 

Wij krijgen als school regelmatig vragen over hoe de aansprakelijkheid is geregeld tijdens 

schoolse en buitenschoolse activiteiten. Vaak wordt er ten onrechte vanuit gegaan dat alles 

wat er in en om de school aan schade ontstaat voor rekening van de school komt.  

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt de 

aansprakelijkheid van de school die voortvloeit uit een onrechtmatige daad of nalatig 

handelen van de school en/of het personeel. Onder het begrip personeel wordt verstaan 

stagiaires, vrijwilligers, vervangers, overblijfkrachten en al degenen die aan schoolse dan wel 

buitenschoolse activiteiten deelnemen. De school en/of het schoolbestuur is pas 

aansprakelijk wanneer er sprake is van een verwijtbaar en/of nalatig handelen door (iemand 

van ) de school. Als dit niet het geval is, is de school niet aansprakelijk en is er geen dekking.  

Voor leerlingen is er in de aansprakelijkheidsverzekering een secondaire dekking 

opgenomen. Dat wil zeggen dat wanneer een leerling schade veroorzaakt tijdens schooltijd, 

deze schade in eerste instantie geclaimd moet worden bij de particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende ouders/verzorgers. De wetgever heeft 

namelijk bepaald dat ouders 24 uur per dag aansprakelijk zijn voor (de daden van) hun 

kinderen tot 14 jaar. Deze aansprakelijkheid kan niet worden afgewenteld op anderen 

(bijvoorbeeld de onderwijs instelling). Indien een ouder kan aantonen geen verzekering te 

hebben en de schade niet zelf kan voldoen, kan de schade mogelijk alsnog verhaald 

worden op de aansprakelijkheidsverzekering van school. Indien school de organisatie van de 

TSO in handen heeft dan is de verzekering ook hier van kracht.  

 

 

Diversen 

 

Klachten  

Wat we als schoolteam belangrijk vinden, is dat u naar ons toekomt als u een klacht 

heeft. Leerlingen en ouders die op- en/of aanmerkingen hebben over wat er in de 

groep of in de klas gebeurt, kunnen daarmee naar de eigen leerkracht gaan. Als 

ouders met een klacht bij de leerkracht van hun kind onvoldoende gehoor vinden, of 

als er geen goede oplossing gevonden wordt, dan kunnen ze terecht bij de directie. 

Voor op- en aanmerkingen over meer algemene schoolzaken kan men ook bij de 

directie terecht. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op begeleiding en 

beoordeling van de leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, geweld en 

pesten. Ook kunt u de klachten kenbaar maken bij de contactpersonen van de 
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school. De contactpersonen zijn opgeleid om uw klachten op een juiste wijze te 

behandelen en u waar nodig door te verwijzen. Kortom, kom naar ons toe en 

bespreek het! (de juiste plek voor uw klachten is niet op het schoolplein of in de 

‘wandelgangen’ te vinden) 

Het bestuur van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe heeft een 

interne klachtenregeling ingesteld. Middels de klachtenregeling kunt u als betrokkene 

bezwaar aantekenen tegen gedragingen en beslissingen van het schoolbestuur, de 

directie of personeelsleden. Het reglement interne klachtenregeling is op te vragen bij 

SKO. 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 ongewenst gedrag.  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.  

 
Onderstaand treft u de contact gegevens aan van de verschillende personen en 

instellingen. 
 

Contactpersonen op schoolniveau 

Patricia de Haan (leerkracht/plv. directeur) 

0320-228060 -   p.dehaan@dekring.net 

of  

Yvette Gijsberts-Boddaert (leerkracht groep 4 – NN) 

0320-228060 – y.boddaert@deking.net  

 

Onafhankelijk vertrouwenspersoon (SKO) 

Vertrouwenspersoon van bureau VKM  

0320-276211 

 

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO) 

Postbus 608 

8200 AP Lelystad 

0320-225040 

 

Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

070-3861697 

  

Het reglement van de GCBO is via bovenstaande gegevens op te vragen. 

 

GGD Flevoland 

Centraal postadres 1120 

8200 BC Lelystad 

 

 

Sponsoring 

Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte 

creëren die zowel ten goede komt aan het onderwijs als allerlei nevenactiviteiten. Met 

gesponsord geld/middelen kunnen allerlei activiteiten worden gedaan. Onze school staat 

hier positief tegenover.  

Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring willen omgaan, 

moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen:  

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en 

doelstelling van de school.  

mailto:p.dehaan@dekring.net
mailto:y.boddaert@deking.net
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 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar 

brengen.  

 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, 

dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school 

aan het onderwijs stelt.  

 Speciale aandacht richten wij op sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal.  

 

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.  

 

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:  

• Een directielid van de school  

• Bestuursleden van de oudervereniging 

 

 

Veel gebruikte afkortingen 

 

ADI = Activerende directe instructie 

AMK = Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 

BMT  = Bovenschools management team 

BSO  = Buitenschoolse opvang / naschoolse opvang 

DHH = Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid 

HGW = Handelingsgericht werken 

IB-er  = Intern begeleider 

MR = Medezeggenschapsraad 

GMR  = Gemeenschappelijke medezeggenschapraad 

OV = Oudervereniging 

PCL = Permanente Commissie Leerlingenzorg 

PSZ  = Peuterspeelzaal 

RT-er = Remedial teacher 

SBO = Special Basis Onderwijs 

SHG = Steunpunt Huiselijk Geweld 

SKL  = Stichting Kindercentra Lelystad 

SKO  = Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe 

SWV = Samenwerkingsverband 

TSO = Tussenschoolse opvang / overblijf 

 

 


