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WOORD VOORAF

Beste ouders en belangstellenden, 

Voor u ligt de schoolgids 2018-2019, waarin wij 
u informeren over de gang van zaken op IKC De 
Doornick.
Deze schoolgids is een praktische handleiding 
waarin onze missie, visie, ons aanbod, de afspraken 
die tussen school en ouders gelden, en de 
namen(adressen weghalen?) worden aangegeven. 
Op veel van uw vragen zult u een antwoord vinden 
in de schoolgids. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd 
terecht bij de leerkracht of bij de in deze gids 
genoemde contactpersonen.    

In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. 
Met ouders bedoelen we alle volwassenen die de 
zorg voor kinderen hebben
  
Het team van De Doornick
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1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

1.1 Naam, adres, telefoon, fax,  
e-mail, website
Katholieke Basisschool IKC De Doornick
Blauwe Hoek 40
6686 AE Doornenburg
Tel:  0481 - 421208
Fax: 0481 – 431067
Email: doornick@delinge.nl 
Website: www.dedoornick.nl

1.2 Schoolbeschrijving
In Doornenburg, een van de kerkdorpen van 
de gemeente Lingewaard met ongeveer 2800 
inwoners, staat Katholieke Basisschool IKC 
De Doornick aan de Blauwe Hoek 40. Op IKC 
De Doornick worden ongeveer 160 leerlingen 
verdeeld over 6 groepen. Er zijn de groepen 
1,2 en 3, bemand door 2 leerkrachten en een 
onderwijsassistent. Daarnaast zien we de 
groepen 4 en 5, 6/7 en 7/8. Voor deze groepen 
wordt 1 onderwijsassistent aangetrokken in 
het kader van de tegemoetkoming in ervaren 
werkdruk. In ons gebouw bevindt zich tevens 
een groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 
jaar (peuterspeelzaal Gijsje).

Onze missie:
Plezier, respect en betrokkenheid is waar IKC 
de Doornick voor staat.
Een deskundig en ambitieus team zet zich in, 
zodat ieder kind de ontwikkeling doormaakt die 
bij hem of haar past.

Onze visie
Vanuit onze deskundigheid blijven we 
in onze ontwikkeling aandacht houden 
voor de behoeften en vernieuwingen 
waar ons onderwijs naar vraagt. Het 
leerstofklassensysteem gaat nog te weinig 
uit van de verschillen in kinderen en 
hun behoeften. Doordenkend vermoeden 
we dat, door hierin te veranderen, het 

aantal zorgkinderen af zal nemen. Welke 
veranderingen we dan willen inzetten en hoe 
dat eruitziet, zien we als een doorlopend 
ontwikkelingsproces binnen onze IKC. In 
hoofdstuk 2.2 kunt u lezen hoe we deze 
doelen concreet in de praktijk brengen. We 
ontwikkelen ons, geven richting aan en stellen 
bij, waar het nodig is voor de kinderen. Onze 
visie blijft haar flexibele karakter behouden. 

Vaak is veel van de aangeboden lesstof 
al bekend bij de kinderen. Vanuit deze 
wetenschap gaan we aan de slag om in beeld 
te brengen wat kinderen al weten en hoe we 
de leerstof effectiever kunnen aanbieden. 
We zorgen voor duidelijke positief gestelde 
leerdoelen.
We komen in gesprek met de kinderen over 
hun leerproces. We vieren successen. Dat 
maakt kinderen meer betrokken. Tijdens de 
driehoekgesprekken delen kind, ouders en 
leerkrachten hun ervaringen.
We leren ons te ontwikkelen in het uitgaan van 
de leerlijnen en leerdoelen. We stemmen het 
ontwikkelingsproces af op de leerbehoeften 
van de kinderen, volgen hun leerprocessen en 
ontwikkelingen met als doel de kinderen de 
kennis en vaardigheden mee te geven om zich 
te manifesteren in de 21e eeuw. 
We focussen ons op het waarom, wat en hoe 
binnen de volgende items:

• Een pedagogische benadering in de 
doorlopende ontwikkelingslijn van de 
gedragsverwachtingen van het kind van 0 tot 
13 jaar, uitgaande van onze waarden. 

• Het ontwikkelen tot zelfstandige kinderen, 
die verantwoordelijkheid leren dragen 
voor hun leerproces. De focus ligt op het 
doorlopend proces van zelfstandig leren 
werken.

• Het effectief leren samenwerken.
• Het kind staat centraal, wat u terugziet in 

de begeleiding en onderwijs op maat, die 
we aanbieden door het inzetten van actieve 

groepje en er worden willekeurige beurten gegeven. 
Alle kinderen worden betrokken en doen actief mee 
in de les. De leerwinst neemt toe.

De kleine dorpsgemeenschap maakt dat kinderen 
elkaar kennen en zich betrokken voelen bij 
de leeftijdsgenoten in hun groep, waarin zij 
samen werken en leren. Hieruit spreekt een 
vanzelfsprekende, natuurlijke manier van omgaan 
met elkaar die past bij de totale IKC als leef- 
en werkgemeenschap. Het welbevinden van de 
kinderen, hun ouders/verzorgers en leerkrachten/
begeleiders vindt hierin haar basis. De omgeving 
waarin het kind leeft is zichtbaar van groot belang. 
Het kind dat zich geaccepteerd, gerespecteerd en 
gewaardeerd voelt, kan zich harmonisch ontwikkelen 
tot een volwassen mens, die deel uitmaakt van een 
grotere gemeenschap. De dorpsgemeenschap als 
geheel en het IKC in het bijzonder zorgen voor een 
veilige omgeving, waarin de kinderen zich kunnen 
ontwikkelen tot zelfstandige en sociaal handelende 
mensen. 

De normen en waarden die we nastreven en aan de 
kinderen doorgeven, laten duidelijk onze identiteit 
zien. Belangrijke waarden die wij uitdragen zijn: 
eerlijkheid, rechtvaardigheid, levensvreugde, 
luisteren naar elkaar en verantwoordelijkheid 
nemen en geven. Het voortdurend met elkaar in 
gesprek blijven, maakt onze school tot een open, 
transparante plek van samenkomst voor kinderen, 
ouders en leerkrachten/begeleiders. We dragen 
de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie een 
warm hart toe door het inplannen van een cyclus 
leerling-ouder-leerkracht/begeleidergesprekken en 
terugkerende informatieve contactmomenten in de 
groepen.
We zijn een katholieke school, die laat zien 
aandacht te hebben voor de verscheidenheid 
van levensbeschouwelijke stromingen en 
maatschappelijke waarden, zoals die in onze 
multiculturele samenleving spelen. Ook dagen we 
de kinderen uit zich een gefundeerde mening te 
vormen, waarbij het standpunt van de ander als 
respectvol beschouwd wordt. Binnen onze school is 

plaats voor iedereen, ongeacht geloof of ras.

1.3  Naam en logo
IKC De Doornick, de naam van onze school, is onder 
goedkeuring van de ‘Stichting tot Behoud van 
den Doornenburg’, afgeleid van het geslacht ‘Van 
Doornick’. Dit is de oudste, ons bekend zijnde familie, 
die in het kasteel De Doornenburg heeft gewoond.
Het logo van de school, zoals dat bij de ingang van 
de school hangt, dateert van 5 december 2001 en 
is aangepast bij de opening van IKC de Doornick 
in 2017. De twee kinderen in het logo staan voor 
de tijd die ze samen spelend, lerend en elkaar 
ontmoetend doorbrengen op IKC De Doornick. In 
het logo zien we ook de tinnen van het kasteel, een 
metafoor voor een beschutte plek. Deze plek staat 
voor de veiligheid, die de kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 13 jaar op weg naar een voorspoedige 
ontwikkeling nodig hebben. Op de achtergrond 
wappert de banier hen toe, die de splitsing van Waal 
en Rijn symboliseert. 

1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 
Onze school is 1 van de scholen die valt onder SVPO 
De Linge. Stichting voorschools en primair onderwijs 
De Linge biedt opvang en onderwijs aan kinderen 
van 0 tot 13 jaar in de gemeente Lingewaard. 
Binnen de stichting vallen peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven, basisscholen, integrale 
kindcentra (IKC’s) en een basisschool voor Speciaal 
Basisonderwijs. Wij bieden op onze locaties 
katholiek, protestants christelijk en algemeen 
bijzonder onderwijs. Onze scholen werken vanuit 
verschillende onderwijsconcepten zoals Dalton, 
Jenaplan en leerstofjaarklassensystemen. Samen 
zetten we een doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar 
neer en bieden we verzorging, opvang en educatie 
vanuit één organisatie en visie. Het bestuur van de 
stichting is opgedragen aan de directeurbestuurder 
onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Integrale Kind Centra (voor kinderen van 0 tot 13 jaar):
• IKC de Vonkenmorgen in Gendt 
• IKC het Drieluik in Huissen
• IKC Donatushof in Bemmel

• IKC Pius X in Bemmel
• IKC De Doornick Doornenburg

Voorschoolse voorzieningen (voor kinderen van 2 tot 4 
jaar):
• ’t Blagehöfke in Huissen
• Dikkie Dik in Huissen
• IKC de Doornick Doornenburg
• IKC de Pius X/‘t Hummelhonk in Bemmel
• IKC Donatushof in Bemmel
• Peuterhofje in Haalderen
• Pinkeltje in Angeren
• IKC het Drieluik / De Vlindertuin in Huissen
• IKC de Vonkenmorgen in Gendt
• De Zandkabouter in Huissen

Basisscholen:
• Daltonbasisschool De Borgwal in Bemmel
• IKC Donatushof in Bemmel, Jenaplan
• IKC De Doornick in Doornenburg
• IKC Het Drieluik in Huissen
• Marang in Angeren
• De Wieling in Haalderen
• IKC Pius X in Bemmel
• IKC De Vonkenmorgen in Gendt

Speciaal basisonderwijs:
• SBO de Vlinderboom in Bemmel

Tussen Kinderopvang en Primair Onderwijs bestaan 
grote inhoudelijke overeenkomsten op het gebied 
van educatie. Tevens bestaan er een aantal formele 
verschillen. Ze werken vanuit een verschillend 
wettelijk kader, hanteren een eigen CAO, strikt 
gescheiden financiën en hebben verschillende 
verantwoordingspartners.
Door intensieve samenwerking of vanuit één 
organisatie (IKC’s) spelen we beter in op 
ontwikkelingen in de maatschappij, het onderwijsveld 
en landelijk en gemeentelijk beleid. Met de 
inhoudelijke samenwerking tussen voorschoolse 
voorzieningen en basisonderwijs versterken we de 
doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot 
en met 13 jaar.

instructies en bespreekmomenten. Dit geven we vorm 
in de groepen 6, 7 en 8 tijdens het groepsdoorbrekend 
rekenonderwijs.

• Het voortdurend op zoek blijven naar verbetering van 
het ontwikkelingsproces door het team.

• Een brug te slaan tussen het stimuleren van de 
ontwikkeling van het kind thuis,  in de opvang en op 
school.

We beogen het volgende effect voor de kinderen:
De kinderen leren zich bewust te worden van hun 
eigen leerproces en hun gedragingen. Ze leren 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag 
en leren. De kinderen leren stapsgewijs de leerdoelen te 
beheersen en ervaren zo succes.
De leerkracht of begeleider werkt doelgericht, geeft 
instructie en controleert door het stellen van vragen 
voortdurend of alle kinderen het begrijpen. De kinderen 
krijgen denktijd, overleggen met hun duo of in een 
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2 WAAR STAAN WIJ 
VOOR?
 
2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 
Leren kun je altijd, overal en met iedereen. 
Ieder moment geeft de mogelijkheid een 
stap vooruit te zetten, iedere situatie biedt 
de kans een volgende fase van ontwikkeling 
in te gaan. Dit geeft competentiegevoel bij 
kinderen én medewerkers. Dat zorgt voor 
plezier in leren.
Dit vereist een proactieve houding, een 
voortdurende gerichtheid blijvend te 
ontwikkelen en leren. 

We geven onszelf hierbij de volgende 
opdracht:
Wij verbinden opvang en educatie binnen 
één organisatie, in een doorgaande lijn van 
0-13  jaar. Hierbij werken wij aan kwalitatief 
goed onderwijs met de focus op taal, lezen 
en rekenen. 

Om dit te realiseren, werken we met elkaar 
vanuit de volgende visie:
Wij bieden een integraal aanbod van 
educatie, opvoeding en opvang voor 
kinderen van 0 -13 jaar. We sluiten aan 
bij de behoeften van álle kinderen en 
medewerkers vanuit ons motto ‘samen leren 
met onderlinge verschillen’.
Wij werken met kinderen, ouders 
en medewerkers in een leer- en 
leefgemeenschap, waarbij we iedereen zien 
en iedereen gezien wordt. We dagen kinderen 
uit om het beste uit zichzelf te halen. We 
stellen hierbij hoge eisen aan onszelf, om 
kinderen maximaal te laten groeien. 
We stellen hoge doelen aan de brede 
ontwikkeling van kinderen. We zien het 
beheersen van de basisvaardigheden 
taal, lezen en rekenen als voorwaarde om 
zelfstandig in de maatschappij te kunnen 

functioneren. Hierop leggen we dan ook de 
focus. 

De kansen zien en pakken! Het vergroten 
van de mogelijkheden, zowel binnen onze 
voorschoolse voorzieningen, onze IKC’s, als 
onze basisscholen, als ook met de partners 
in de wereld om ons heen.
 
De strategische beleidsvoornemens van 
De Linge voor de periode 2016 –2020 zijn 
kaderstellend geformuleerd. Vanuit dit 
plan hebben wij als school ons strategisch 
schoolplan geformuleerd. Op www.delinge.
nl vindt u een volledige beschrijving van het 
strategisch beleidsplan Passie voor Leren! 
             
2.2 Wat betekent dat voor IKC De 
Doornick? 

Schoolplan 2016-2020
In ons schoolplan voor de beleidsperiode 
2016-2020 hebben we het meerschools 
beleid naar specifiek beleid voor IKC De 
Doornick vertaald. Hierin werken we de door 
de school te bereiken resultaten uit. 
Op onze website vindt u een volledige 
beschrijving van het schoolplan. 

Jaarplan 2018-2019: waar gaan we dit jaar 
aan werken? 
Ieder schooljaar realiseren we een stukje van 
onze doelen. In het jaarplan is vastgelegd 
met welke ontwikkelonderwerpen we in het 
schooljaar 2018-2019 aan de slag gaan. In 
een projectgroep of in een werkgroep nemen 
verschillende teamleden plaats om het 
gekozen ontwikkelonderwerp aan te pakken 
en uit te dragen. 

Driehoek
L-O-S
Borgingsplan wordt werkgroep

Vervolg Invoering Toponderne-
mers WO=oriëntatie op jezelf 
en de wereld
Ontwikkelplan 

Gedragsverwachtingen
Ontwikkelplan  

Contactmomenten  onderling 
binnen IKC
‘Kom in de groep’ koppelen aan 
presentaties door de kinderen 
voor ouders e.a.  op 1 avond
-Het versterken van de onder-
linge banden met ouders.
-Enthousiasme van ouderhulp in 
werkgroepen onderhouden.

Het vergroten van ouderbe-
trokkenheid  bij ’t 
leerproces van hun kind door het 
houden van driehoekgesprekken.

Vanuit alle groepen gaat een 
kleine informatiebrochure uit 
aan het begin van het school-
jaar. 

TOPONDERNEMERS
Samen voorbereiden van een 
thema moet blijven.
Groep 4 sluit aan.
Afspraken groep 5-6 beschrijven.
Doorgaande lijn beschrijven groep 
7-8.
Implementatie voortzetten.
Ondersteuning? Bekijken of het 
nodig is per individu.
Boeken reserveren via schoolbieb.
Bij thema 2 inzet van promoshow 
van Mad Science Gelderland.

Zowel pedagogisch als didactisch 
willen we een doorgaande lijn in 
gedragsverwachtingen implement-
eren volgens vaste afspraken.

Vervolg Expliciete Directe 
Instructie
Borgingsplan

Groependoorbrekend rekenen 
in de groepen 6 t/m 8
Ontwikkelplan

Cultuur
Borgingsplan 

Vergroten van de leerkrachtvaar-
digheden op de kernvakken met 
behulp van EDI. 
Doel: verhogen van de leerop-
brengsten op de vakgebieden 
taal/lezen/rekenen.
Samenstellen van kwaliteits-
kaart.

Uitgaande van de leerlijnen van 
rekenen in de groepen 6, 7 en 8 
leren we effectief werken op het 
niveau dat past bij het kind qua 
doorgroeien en herhalen.

Per groep een kerndoelenoverzicht 
maken.
Leerkrachten bepalen en houden bij 
welke discipline-onderdelen aan de 
orde komen.
Extra begeleiding op de discipline 
‘beeldend’.
Disciplines linken aan overige vak-
ken.

Cultuurbeleidsplan aanpassen.
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2.3 Terugblik: wat hebben we al gerealiseerd? 

Evaluatie jaarplan 2017-2018 
Het toetsen op inhoud en opbrengst van 
ontwikkelactiviteiten, begint bij onszelf. Evalueren van 
eigen handelen is belangrijk, op grond daarvan kan het 
veranderingsproces starten. 
Hieronder volgt een rapportage over de geboekte 
resultaten bij de verschillende projecten vorig schooljaar: 
 
Driehoek Leerling-Ouder-School: borgingsplan
• Het versterken van de onderlinge banden.
• Enthousiasme van ouderhulp in werkgroepen 

onderhouden.
• Het vergroten van ouderbetrokkenheid bij ’t leerproces 

van hun kind. 
• Samen werken = samen leren = informeren  
• Informatieve momenten bij tweede ‘Kom in de Klas’ 

vervangen door presentaties van kinderen aan elkaar, 
ouders e.a.

• Leerling-ouder-leerkrachtgesprekken voortzetten.
• Check bij ouders, leerkrachten en kinderen: 

Tevredenheid over de cirkel van contactmomenten 
2017/2018. Aanpassingen gedaan voor komend 
schooljaar in het overzicht van contactmomenten voor 
schooljaar 2018/2019. 

Implementatieplan thematisch werken met wereldver
kenningsvakken:Topondernemers

• Groep 4 sluit aan bij Topondernemerskaarten van groep 
3-4. 

• We hebben een 2-jarig wisselend plan qua thema’s voor 
de komende jaren.

• Per jaar plannen we 5 tot 6 thema’s in.
• We werken volgens het principe van de Big 6:

- Wat moet ik gaan doen
- Hoe kan ik gaan zoeken
- Bronnen vinden en gebruiken
- Informatie uit de bronnen halen
- Samenvoegen informatie en presenteren
- Terugkijken op het proces en het eindproduct.

• We zoeken aansluiting van buiten schoolactiviteiten of 
halen deze de school in.

• Enkele groepen zijn rondom het thema buiten de deur 
op excursie geweest.

• We weten wat we mogen verwachten van de kinderen.
• We weten hoe we de resultaten bij Topondernemers 

registreren.
• De kinderen gebruiken een plan/evaluatiekaart.
• We weten hoe we de kinderen digitaal kunnen laten 

werken. 
• Er wordt in de doelen gedifferentieerd naar 

mogelijkheden van de kinderen.
• Onder begeleiding van de plusgroepleerkracht worden 

hogere denkorde vragen gesteld tijdens het werken aan 
TO.

• Leren van en met elkaar: als teamleden door 
gezamenlijke voorbereiding/nabespreking van de 
thema’s.

• Kinderen presenteren. Krijgen/ geven feedback van/op 
elkaar.

In gr 7-8 is hier ook een kijkwijzer voor opgesteld.
• Op de computer maken de kinderen gebruik van 

mijn zoekmachine en geen google. Deze is op alle 
computers geïnstalleerd.

• Chromebooks zijn als oriënterend middel ingezet bij 
Topondernemers.

• Op de site van ‘De bibliotheek op school’ bestellen we 
bijbehorende boeken. We bewaren deze in een krat.

Instructievaardigheden: implementatieplan

* Toelichten: Waarom instructievaardigheden.
* Toelichten Hoe (leerkrachten gaan er ook mee aan het 
werk). Daarbij gebruik maken van de kijkwijzer EDI. En 
leerkrachten gaan aan de slag met doelen (concept en 
vaardigheid) en bereiden instructie voor de volgende dag 
voor. 
* Voorbereiding en instructie willen we terug zien in de 
groepen (zoals de doelen op het bord).
* We maken ook een koppeling met de al bestaande 
kwaliteitskaarten
- Klassenbezoeken inzetten wat betreft EDI a.d.h.v. 
de EDI-kijkwijzer ten behoeve van feedback voor de 
leerkrachten op doelen en instructie. 

- Leerkrachten schrijven doelen op voor rekenen en 
spelling (OB: schatkist, VLL). Dat doen zij op het 
whiteboard, naast het digibord. De kleuterleerkrachten 
schrijven het niet op, zij benoemen en maken het extra 
sterk a.d.h.v. een pictogram doel.

Cultuur: implementatieplan

Aandacht voor de verschillende disciplines aanscherpen.
De disciplines zijn: Handvaardigheid, Drama ,Muziek, 
Beeldend/Tekenen, Dans.
Aan het cultuurbeleidsplan wordt gewerkt.
Voor alle groepen schrijven we in op workshops/ 
voorstellingen van het kunstmenu ‘Open Academie 
Bemmel’ en ‘Cultureel Rondje’ voor groep 7

Taalactief, nieuwe methode: implementatieplan

We implementeren taalactief onder leiding van een 
deskundige. 

We focussen op werkbaarheid in combinatiegroep, 
differentiatiemogelijkheden, weekbelasting, visuele 
ondersteuning, aantrekkelijkheid voor de leerlingen, 
toetsing, evaluatie, herhaling van de doelen,
Tijdens het combinatiegroepengesprek bespreken we 
de taalmethode. Wat past bij de doelen die we aan 
combinatiegroepen stellen.
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3 ONDERWIJS & BEGELEIDING 

3.1 HOE ZIET ONS ONDERWIJS ER UIT?  

3.1.1 Inschrijving en toelating  
Aanmelding en toelating nieuwe kinderen
Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 
2014 hebben scholen in 
Nederland zorgplicht. Daarmee hebben scholen de 
verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende 
onderwijsplek te bieden. Onze school maakt deel 
uit van een samenwerkingsverband van scholen; 
samenwerkingsverband PassendWijs Arnhem e.o. Het 
samenwerkingsverband bestaat uit 25 besturen van 134 
scholen. Dit zijn reguliere scholen, scholen voor speciaal 
basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. 
 
Wat gebeurt er nadat u uw kind schriftelijk heeft 
aangemeld 
Uiterlijk drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt, 
nodigt de directeur u uit voor een intakegesprek op 
school. Tijdens het intakegesprek bespreken we de 
ontwikkeling van uw kind. Deze informatie is belangrijk, 
omdat we kunnen bespreken hoe we gaan samenwerken, 
welke begeleiding uw kind nodig heeft én of wij die als 
school kunnen bieden. 
 
Wanneer uit het gesprek blijkt dat uw kind extra 
ondersteuning nodig heeft en er ontstaat twijfel of 
onze school de begeleiding kan bieden, dan ondernemen 
we een aantal vaste stappen om tot een zorgvuldige 
afweging te komen. Voor meer informatie hierover, kijk 
op: www.swv-passendwijs.nl. 

Als we de (extra) ondersteuning kunnen bieden, dan 
schrijven we uw kind in op onze school. Wanneer we de 
extra ondersteuning niet kunnen bieden dan zoeken we 
in overleg met ouders een passende onderwijsplek op 
een andere school. Dat kan een reguliere school zijn, of 
een school voor speciaal (basis)onderwijs. We zoeken 
naar een goede balans tussen de ondersteuning die uw 
kind nodig heeft, uw wensen én de mogelijkheden van 
de scholen in het samenwerkingsverband. We streven 

hierbij naar het vinden van een passende onderwijsplek 
zo dicht mogelijk bij de woon- en leefomgeving van uw 
kind.
Waar kunt u verder informatie vinden 
Op onze website vindt u het 
schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat beschreven 
wat u mag verwachten van onze school. In het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 
PassendWijs staat beschreven wat u mag verwachten van 
het samenwerkingsverband.

Natuurlijk kunt u bij vragen altijd contact opnemen.
 
Kinderen van andere basisscholen
Het komt voor dat kinderen van andere scholen de 
overstap maken naar onze school, bijvoorbeeld na 
een verhuizing. Als nieuwe school ontvangen we -met 
toestemming van ouders- gegevens en resultaten 
van de vorige school. Ook informatie van eventuele 
externen, bijvoorbeeld een logopediste, fysiotherapeut 
of psycholoog, wordt overgedragen. Overleg vindt 
plaats tussen de intern begeleiders van beide scholen 
met uitwisseling van gegevens. De directie neemt de 
beslissing over plaatsing, waarbij afstemming tussen 
de vraag van het kind en het aanbod van de school als 
belangrijkste voorwaarde geldt.  
Passend Onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen 
die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil 
dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school 
kunnen 
gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar 
het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. 
In onze regio (besturen uit de gemeenten Lingewaard, 
Overbetuwe, Arnhem, Renkum, Rheden en Roozendaal) 
werken we samen met basisscholen en scholen voor 
speciaal onderwijs om alle kinderen passend onderwijs 
te kunnen bieden.  

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat 
scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten 
bieden. In eerste instantie op de school waar u uw kind 
aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning en anders 

op een andere school in het regulier of speciaal 
onderwijs, die de juiste ondersteuning kan bieden. 
Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, 
zal de leerkracht dit altijd met u als ouder 
overleggen. Als extra ondersteuning nodig is, 
wordt dit besproken met de intern begeleider 
en regiocoördinator passend onderwijs 
vanuit het samenwerkingsverband. In ons 
schoolondersteuningsplan (SOP) hebben wij 
omschreven welke extra ondersteuning wij 
aanbieden. Dit SOP is te vinden op onze website.

Als blijkt dat kinderen geen passende plek in het 
regulier onderwijs kunnen ontvangen, kunnen 
zij in het speciaal basisonderwijs geplaatst 
worden. Onze school werkt nauw samen met 
SBO de Vlinderboom, de school voor speciaal 
basisonderwijs binnen De Linge.

Voor meer informatie over het 
samenwerkingsverband: www.swv-passendwijs.nl

3.1.2   De vakken nader bekeken 
Binnen de jaargroepen volgen de kinderen in 
grote lijnen hetzelfde programma. We streven 
ernaar, dat alle kinderen de minimumdoelen 
bereiken. Natuurlijk zijn er individuele verschillen 
tussen leerlingen. Daarom vindt er binnen de 
groep differentiatie plaats naar aanleg en tempo 
van de kinderen en de aard van de activiteiten. 
Belangrijk hierbij is de mate waarin de kinderen 
zelfstandig kunnen werken. We sluiten vanaf het 
begin aan bij de ontwikkelingsbehoeften van de 
kinderen en bouwen aan een doorgaande lijn, om 
te komen tot het volgende beeld: 

• Een kind kan de verschillende hulpmiddelen 
op de juiste manier hanteren en kan op de 
afgesproken wijze hulp vragen en hulp bieden. 

• De leerkracht/begeleider bespreekt met het kind hoe 
het werken gegaan is. 

• De kinderen pakken op een rustige manier de 
materialen die nodig zijn en ruimen deze ook op. 

• De kinderen werken met minimaal één ander aan een 
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gemeenschappelijk doel of product. 
• Een kind kan zich gedurende een 

vooraf aangegeven werktijd richten 
op zijn taak. In ruil daarvoor biedt 
de leerkracht de kinderen een 
‘contactgarantie’, door tijdens de 
looprondes aan elk kind aandacht te 
geven. 

• Het kind leert de keuze en de 
volgorde van de taken te bepalen. 

• Het kind weet hoe hij 
tijdens zelfstandig werken 
probleemoplossend moet handelen. 

• De kinderen leren stil, zonder contact 
met een ander, gedurende een 
bepaalde tijd te werken. 

• De kinderen kijken zelfstandig hun 
gemaakte werk na en verbeteren 
de fouten, evt. na een extra 
instructiemoment. 

Wij streven ernaar zoveel mogelijk 
aan te sluiten bij de ontwikkeling 
van het kind. Bij de keuze van de 
methodes wordt hiermee rekening 
gehouden. Een vereiste bij de 
keuze van methodes is ook, dat 
werken op verschillende niveaus 
mogelijk moet zijn. Wij werken met 
een minimum-, een basis- en een 
verrijkingsprogramma. De methodes 
worden volgens een bepaald plan 
vernieuwd, om ons onderwijs zoveel 
mogelijk aan te laten sluiten bij 
de nieuwste ontwikkelingen en 
onze visie op goed onderwijs. Onze 
methodes zijn kerndoeldekkend.

Nadere omschrijving taal/lezen in groep 1/2

Doelstelling:

Het doel van het planmatig werken aan de 
leergebieden beginnende geletterdheid, mondelinge 
taal en woordenschat is: 
• Het kind in groep 3 een goede leesstart te geven.
• Het op tijd, middels toetsen signaleren welke 

kinderen extra leertijd nodig hebben, maakt 
hiervan onderdeel uit.

• We werken volgens een vast gepland dagritme 
aan de leergebieden; fonetische geletterdheid, 
woordenschat en mondelinge taal.

We maken gebruik van de methode “Schatkist”. 
We volgen de instructie zoals die in de handleiding 
staat omschreven. 
Er worden per schooljaar 8 thema’s in behandeld. 
We kiezen per thema 2 ankerpunten.
Aan het begin van het schooljaar wordt in de 
jaarplanning vastgelegd welke thema’s dat zijn en 
in welke periode van het schooljaar de verschillende 
thema’s aan bod zullen komen.
Naast de methode: “Schatkist” wordt de map 
“fonemisch bewustzijn” ingezet. 

“Map fonemisch bewustzijn”
Het beoogde resultaat van werken met de map 
Fonemisch bewustzijn is dat kinderen aan het eind 
van groep 2 in staat zijn tot auditieve synthese 
en analyse en 15 letters kunnen benoemen. Om 
dit te bereiken is het nodig dat een aantal keer 
per week met de groep als geheel aandacht wordt 
besteed aan activiteiten rond klanken en letters. 
Voor risicoleerlingen is het nodig de activiteiten te 
herhalen in een kleine groep. Het werken met de 
map Fonemisch bewustzijn stelt ook eisen aan de 
inrichting van het lokaal als geletterde omgeving.

De volgende inhouden en werkvormen op het gebied 
van taal/lezen staan in de groepen 1-2 van de 
Doornick centraal:

In de kleine kring hanteert de leerkracht het direct 
instructiemodel, de volgende opbouw is te zien:(bij 
de activiteiten waarbij de leerkracht de leerlingen 
iets aanleert):
• Introductie om de aandacht van de kinderen te 

trekken
• Het benoemen van het doel van de activiteit
• De leerkracht doet het voor
• De leerkracht doet het samen met de kinderen
• De kinderen kunnen het zelf. Dit kan verder 

worden uitgebouwd in activiteiten die in de 
speelwerkles worden aangeboden.

• Een samenvatting met daarin een terugkoppeling 
naar het doel van de activiteit dat aan het begin 
van het lesje genoemd is.

 
In de kleutergroepen is het van belang dat de 
leerkracht weet welke kinderen opvallen door 
een zwakke taalontwikkeling. Voor deze kinderen 
is er tijd beschikbaar om extra begeleiding en 
ondersteuning te bieden door de leerkracht. Dit 
vindt plaats in de kleine kring. Er is sprake van een 
intensieve interactie en feedback van de leerkracht.  
Er vinden veelal pre- en reteachingsactiviteiten 
plaats in de kleine kring. 

De methode “Schatkist” versterkt door de 
woordenschatactiviteiten

Toetsen worden afgenomen door de eigen 
leerkracht. 

De leerkrachten van de Doornick dragen zorg voor 
een rijke leesomgeving. Dat is in de groep op de 
volgende wijze terug te zien:

• Bijbehorende boeken gezocht
• Passende liedjes en versjes 
• Waar mogelijk filmpjes
• Zoveel mogelijk aanschouwelijk materiaal
• Bezoek aan de schoolbibliotheek

Nadere omschrijving aanvankelijk lezen groep 3
In groep 3 is er sprake van 4 interventieperiodes in 
het schooljaar.
Elk van deze periodes kent zijn specifieke doelen:

Periode 1: start schooljaar- oktober 
(herfstsignalering; na kern 3)
• Fonemisch bewustzijn: synthese, analyse, 

manipuleren met klanken,
• Geautomatiseerde letterkennis (100% goed) van 

de aangeboden letters,
• Lezen van nieuwe, klankzuivere mkm-woorden 

met de aangeboden letters 

Periode 2: oktober-februari  
(wintersignalering; na kern 6)
• Fonemisch bewustzijn: synthese, analyse, 

manipuleren met klanken,
• Geautomatiseerde letterkennis (100% goed) van 

alle letters,
• Lezen van nieuwe, klankzuivere mkm-woorden 

met alle letters,
• AVI M3 beheersing.

Periode 3: Februari- eind maart  
(lentesignalering; na kern 9)
• Leerlingen hebben een volledig geautomatiseerde 

letterkennis en kunnen alle letters vlot 
benoemen,

• Vlot en correct lezen van eenlettergrepige 
woorden, ook woorden met letterclusters vooraan 
en achteraan,

• Vlot en correct lezen van zinnen (en eenvoudige 
teksten) van eenlettergrepige woorden samengesteld.

Taal /Begrijpend luisteren Schatkist 
Map fonetisch bewustzijn

Gr 1/2 
Gr 1/2

Taal en Spelling Taal Actief Gr 4 t/m 8

Rekenen Wereld in getallen (nieuw) Gr 1 t/m 8

Taal / aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen versie Kim Gr 3

Voortgezet technisch lezen Estafette Gr 4 t/m 8

Schrijven Zwart op Wit / Pennenstreken / Speelwerkbladen Gr 4 t/m 8
Gr 3
Gr 1 en 2

Begrijpend Lezen Leeslink Gr 4 t/m 8

Oriëntatie op jezelf en de 
wereld 

Schatkist/Veilig de wereld in/ Informatie Junior Gr 1/2/3

Oriëntatie  op jezelf en de 
wereld

TopOndernemers Gr 4 t/m 8

Verkeer Rondje Verkeer
3VO
Verkeersexamen theorie en praktijk

Gr 1 t/m 3
Gr 4 t/m 8
Gr 7

Engels Take it easy Gr 5 t/m 8

Sociaal-Emotionele-
Ontwikkeling / Katechese

KIJK!ZIEN!/Goed van start/Kleur Gr 1 t/m 8

Drama, muziek, dans, 
beeldend, tekenen, 
handvaardigheid,

Werken vanuit kerndoelen

Gym Basislessen Bewegingsonderwijs Toestellen en Spel
Bewegingsonderwijs 
2 keer ’s morgens
1 keer ‘s middags 

Gr 1 t/m 8

Gr 1 en 2

Cultuureducatie Aanbod Open Academie en Lingewaard; Cultureel 
erfgoed; cultureel rondje
Literatuur: schoolbibliotheek inclusief 
leesbevorderingsactiviteiten

Gr 1 t/m 8

 Actief burgerschap IKC. De Doornick
Activiteiten Zorginstelling Merlijn
Moestuinproject 
EHBO-cursus op vrijwillige inschrijving
Schoolbibliotheek uitleen jeugd; opleiding en inzet van 
biebexperts

Leeftijd 0 t/m 12 jaar
Gr 1 t/m 8

Groep 3/4
Gr 8

Psz en gr 1 t/m 8
Psz en gr 1 t/m 8

De methodes, die we inzetten zijn:

Meetmoment Toets alle leerlingen

januari Groep 2
Taal en rekenen voor Kleuters

November en 
mei

Groep 2 Screeningsinstru-
ment:
fonologisch bewustzijn en 
receptieve letterkennis

mei Groep 2 
Taal en rekenen voor Kleuters 
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Periode 4:eind maart-juni 
(eindsignalering; na kern 11)
• Correct en vlot lezen van teksten 

met:eenlettergrepige woorden, ook 
woorden met letterclusters (2 en 3 
letters) voor- en achteraan en woorden 

met spellingpatronen,tweelettergrepige 
woorden  eenvoudig samengesteld

• AVI E3 beheersingsniveau.

Toetsen worden afgenomen door de eigen 
leerkracht. 

Meetmoment Toets alle leerlingen Risico leerlingen

oktober/november Herfstsignalering 
(meth. geb)

januari/februari Wintersignalering(meth. geb)
DMT kaart 1 A en 2 A
AVI M3 A versie

maart/april Voorjaarssignalering
Lln die op wintersignalering AVI 
M3 beheerst scoorden en bij 
doortoetsen toen nog geen AVI 
E3 beheersten, wordt nu AVI E3 
B afgenomen

AVI M3 B versie.
Bij niet beheerst 
wordt bij deze lln DMT 
1C en 2C afgenomen.

mei/juni DMT kaart 1B, 2B en 3B
AVI E3 A versie

Risico leerlingen
Interventies voor de risicoleerlingen richten zich op het intensiveren 
van de methodische aanpak. Risicoleerlingen hebben baat bij 
intensieve instructie en begeleide oefening met de leerkracht. 

Goede lezers
- Extra materialen van de methode,
- Samen lezen: met een andere goede lezer een boek en gevarieerde 

teksten lezen en hierover praten,
- Stillezen: zelf boeken en gevarieerde teksten lezen in de 

boekenhoek,
- Voorlezen: bijvoorbeeld op de voorleesstoel of in de boekenhoek,
- Een eigen woordenboekje of ABC-boekje maken: zelf woorden 

schrijven en erbij tekenen, bijvoorbeeld een boekje rond een 
thema.

- Een eigen prentenboek maken: tekenen en erbij schrijven,
- Het zelfgemaakte prentenboek voorlezen,
- Een eigen stripverhaal maken: het kind tekent strips met 

praatwolkjes en vult de praatwolkjes met woordjes of zinnen.
- Werken met eenvoudige informatieve teksten (bijvoorbeeld 

mini-informatieboekjes), de informatie verwerken in een poster, 
werkstukje of presentatie,

- Verhalen schrijven en voorlezen,
- Gedichten en versjes schrijven en voorlezen,
- Lees- en schrijfactiviteiten met de computer.
- Aandacht voor activiteiten en materialen die een beroep doen op 

begrijpend lezen.

Nadere omschrijving technisch lezen in de groepen 4 t/m 8

• Vloeiend en vlot leren lezen met voldoende tempo en een goede 
intonatie. 

• Automatiseren en het bevorderen van de leessnelheid. 

Enkele belangrijke uitgangspunten zijn:
• We maken gebruik van het IGDI model met convergente 

differentiatie. 
• Tijdens instructie wordt gebruik gemaakt van het didactisch 

principe voor- koor- gericht oefenen- controle- gerichte feedback.
 Bij de controle van de woorden lezen alle kinderen alle woorden, bij 
 controle van de teksten volstaat dat de leerlingen een gedeelte van 
 de tekst lezen.
• Er wordt gerichte feedback gegeven aan leerlingen, passend bij hun 

onderwijsbehoefte. 
• Bij de instructie ligt het accent op lezen en zo min mogelijk op 

schriftelijk verwerkingsmateriaal, dit is van ondergeschikt belang. 

Avi beheerst betekent dat we 1 niveau 
doortoetsen.

Risico leerlingen; Leerlingen met 
onvoldoende resultaat op meetmoment 
januari/februari en meetmoment mei/
juni worden respectievelijk in april 
en november daaropvolgend opnieuw 
getoetst met DMT en AVI. Hierdoor 
kan het effect van de uitgevoerde 
interventies worden vastgesteld.

Aan het eind van elke kern zijn toets- 
en herhalingsdagen ingepland. Er zijn 
basistoetsen, bedoeld voor de hele groep, 
zoals de Woordleestoets Veilig en Vlot 
maan en de toets Letterkennis. Daarnaast 
zijn er vervolgtoetsen voor leerlingen die 
zwak of juist heel goed scoren. Ook zijn 
er methodeafhankelijke toetsen van Cito, 
die aangeven hoe de leerlingen ervoor 
staan ten opzichte van leeftijdsgenoten 
landelijk gezien.

Meetmoment Toets alle leerlingen

Elke kern 
wordt afges-
loten met een 
toets. 

Veilig en vlottoets( 1 minuuttoets)
Controletaak 1,2 en 3 uit werkboek
Risicoleerlingen ( die een matig en onvoldoende scoren) 
toets uit leesboekje
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Avi beheerst betekent dat we 1 niveau 
doortoetsen.

Risico leerlingen; 
Leerlingen met onvoldoende resultaat 
op meetmoment januari/februari 
en meetmoment mei/juni worden 
respectievelijk in april en november 
daaropvolgend opnieuw getoetst met 
DMT en AVI. Hierdoor kan het effect 
van de uitgevoerde interventies worden 
vastgesteld.

Voor deze kinderen zijn er de volgende 
aandachtspunten en interventies:
• Het automatiseren van de 

woordherkenning van meerlettergrepige 
woorden

• Het automatiseren van letterpatronen 
en woordstructuren.

• Ze werken zo veel mogelijk bij de 
leerkracht.

• Herhalend en ondersteunend lezen is 
van belang. In eerste instantie worden 
methode- onderdelen herhaald.

• De zwakke lezers kunnen gebruik maken 
van een leespijl.

• Extra onderwijstijd van 50 min per week
• Estafette E3 inzetten voor de eerste 

periode van het schooljaar, totdat deze 

kinderen aan kunnen sluiten bij de 
lesstof van groep 4

• Connect Vloeiend Lezen. Deze werkwijze 
wordt pas ingezet als herhalen van 
methode-onderdelen niet tot gewenste 
effect leidt. 

Goede lezers
Deze leerlingen bieden we veel en 
gevarieerde teksten.

Vermoeden van dyslexie;
De leerkracht kan bij het vermoeden van 

dyslexie de volgende criteria hanteren:
1. De leerling presteert bij herhaling (3 

meetmomenten) onvoldoende (IV of V) 
op de lees- en/of spellingtoetsen.

2. De kern van het probleem ligt in het 
automatiseren.

3. De leerling heeft een periode van 6 
maanden intensieve begeleiding gehad, 
maar dit heeft niet of weinig tot 
vooruitgang geleid. 

4. Het betreft een kind met ernstige, 
enkelvoudige dyslexie. Er is geen sprake 
van andere stoornissen. 

Als aan deze vier criteria wordt 
voldaan, is er mogelijk sprake van 

dyslexie. Gespecialiseerde diagnostiek is dan nodig en wordt vergoed door de 
ziektekostenverzekering. 

Woordenschat
Alle leerkrachten bieden expliciet nieuwe woorden aan. Zij werken volgens het 
viertakt model van Verhallen.
Het gemiddelde aanbod van nieuwe woorden volgens de werkwijze van het 
Viertakt model bedraagt ongeveer 800 woorden per schooljaar.
Er wordt dagelijks in alle groepen aandacht besteed aan woordenschat.
Dit gebeurt zowel impliciet als expliciet. 

Impliciet
Kenmerkend voor het impliciet leren van woorden is het ongemerkt oppikken 
van woorden. Bij de incidentele verwerving van woorden speelt lezen een 
cruciale rol, in een rijke taalomgeving zullen de leerlingen ook uit de 
spreektaal veel woorden zelf oppakken (= impliciet leren).

Expliciet
In alle groepen wordt daarnaast expliciet aan woordenschat gewerkt, de 
leerkracht leert het kind dus bewust woorden aan. Vanaf schooljaar 2015-2016 
bieden we 3 woordclusters per week aan. Het expliciet leren van woorden 
wordt in de groepen 1, 2 en 3 vooral gekoppeld aan een thema waaraan op 
dat moment wordt gewerkt. In de groepen 4 t/m 8 worden de woorden vooral 
vanuit taaljournaal of Leeslink gekozen.

Begrijpend lezen en begrijpend luisteren

Groep 1 t/m 4

In de onderbouw wordt de basis gelegd voor het leren lezen. De bedoeling 
is om kinderen vertrouwd te maken met teksten en letters. Bij beginnende 
geletterdheid staan er verschillende doelen centraal. In deze kwaliteitskaart 

Meetmoment Toets alle leerlingen Risico leerlingen

Tussenmeting 
november

DMT kaart 1, 2 en 3 
AVI E B versie

januari/februari DMT kaart 1, 2 en 3 
AVI M A versie

Tussenmeting 
april

DMT kaart 1, 2 en 3 
AVI M B versie

mei/juni DMT kaart 1, 2 en 3
AVI E A versie

Meetmoment Toets leerlingen gr 3 
t/m 8

Toets leerlingen groep 
1 en 2

januari/februari Cito Woordenschat 
Versie M

Taal voor Kleuters waar-
in onderdeel Woorden-
schat

mei/juni Cito Woordenschat  
Versie E

Taal voor Kleuters waar-
in onderdeel Woorden-
schat 
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beschrijven we het doel Taalbegrip voor de 
onderbouw. Belangrijk hierbij is het kunnen 
leggen van verbanden binnen en/of buiten de 
tekst. De kinderen in de onderbouw leren op 
eigen wijze. Zij luisteren naar een voorgelezen 
verhaal of een andere tekst. Begrijpend 
luisteren doet een beroep op een aantal 
denk- en taalvaardigheden. De kinderen in de 
onderbouw maken kennis met verschillende 
luistervaardigheden en zetten deze in om die 
verbanden te kunnen leggen. 

Gemiddeld werken we 3 maal in de week 
aan begrijpend luisteren; 1 maal in de grote 
kring en meerdere keren in kleine kringen. 
Door herhaald en interactief voorlezen van 
verhalen en prentenboeken krijgen de kinderen 
steeds meer inzicht in de verhaalstructuur, 
verhaalbegrip, de verbanden, het probleem 
en de gebeurtenissen. Tijdens het begrijpend 
luisteren maken we gebruik van pictogrammen 
om de kinderen visueel hierbij te ondersteunen. 
Het zijn picto’s van titel? waar? begin? wie? 
probleem? wat dan? oplossing? en einde?

In groep 4 wordt vanuit de methode Ajodakt de 
kinderen een tekst met vragen aangeboden voor 
de sterkere lezers. Deze tekst wordt eerst met 
de kinderen besproken, de verwerking van de 
vragen staat op de weektaak. Dit wordt met de 
kinderen nabesproken. 

Groep 5 t/m 8

We maken gebruik van de methode Leeslink en 
volgen de instructie zoals die in de handleiding 
staat omschreven. De leerkrachten dienen 
zich in eerste instantie te houden aan de in 
de handleiding geformuleerde lesdoelen en 
lesactiviteiten, zodat het aanbod voldoet 
aan de kerndoelen. Er kan van de omschreven 
activiteiten worden afgeweken als de leerkracht 
dit nodig acht voor zijn/haar groep of 
individuele leerlingen.

Enkele belangrijke uitgangspunten zijn:
Leeslink is een digibord-methode voor 
begrijpend en studerend lezen. Elke week staan 
er nieuwe lessen centraal. Leeslink maakt 
gebruik van een zevental leesstrategieën

Na elk blok van 8 weken volgt een toetsweek 
met twee toetsen. De Leeslink Basistoets 
(methodegebondentoets) en de Leeslink 
Plustoets (methodegebondentoets en Cito-
conformetoets).
Na analyse van de toetsen en eigen observaties 
van de leerkracht bestaat er de mogelijkheid tot 
remediëren. 

Meetmoment Groepen 3 t/m 8

november Cito Begrijpend  
Lezen B8

Januari/ 
februari

Cito Begrijpend  
Lezen M4 t/m 7

mei/juni Cito Begrijpend  
lezen E3 en E4

Begrijpend lezen en begrijpend luisteren

Groep 1 t/m 4
We willen de kinderen helpen aandachtige kritische lezers 
te worden. Om te kunnen lezen moeten er boeken binnen 
bereik zijn, want lezen begint met selecteren. De kinderen 
kunnen kiezen uit een ruim aanbod van verhalende en 
informatieve boeken, prentenboeken, gedichtenbundels 
en stripverhalen in onze schoolbieb.
De aanwezigheid van de schoolbieb maakt het mogelijk 
dat de kinderen regelmatig het vermogen ontwikkelen om 
zelfstandig en vol vertrouwen te kiezen. Hierbij helpen 
ouders, oma’s, leerkrachten en klasgenoten om elkaar de 
kunst en het genot van lezen bij te brengen. Ook hebben 
enkele kinderen uit de groepen 6 t/m 8 de training tot 
BiebExpert gevolgd. Deze kinderen worden door een 
medewerker van de Openbare Bibliotheek Gelderland 
Zuid opgeleid tot kundige en vooral ook enthousiaste 
ambassadeurs van de Schoolbieb.
Een collectie boeken bekijken is net zo’n succesvolle stap 
in het leesproces als het besluiten om één boek nader te 
bekijken, dan wel in te ruilen voor een ander.
Lezen kost tijd. Om de kinderen te laten kennismaken 
met positieve leeservaringen en concentratievermogen, 
creëren we leestijd in de groepen. Lezen lukt het beste 
in een rustige omgeving. Allerlei activiteiten in de 
omgeving kunnen de aandacht afleiden. De tijd om rustig, 
ongestoord en stil voor jezelf te lezen op vaste tijden 
van de dag blijkt een succes. Dit is ook een tip voor 

thuis. Kinderen kijken via boeken naar het leven met alle 
kwetsbaarheid, eerlijkheid en scherpzinnigheid waarover 
ze beschikken. 
Lezen met aandacht maakt altijd iets los bij de lezer. Wie 
genoten heeft van zijn boek wil diezelfde ervaring nog 
eens beleven. Als je enthousiast bent over een boek wil 
je er over praten. Misschien doen je vrienden dezelfde 
ervaring op. Dit zien we informeel gebeuren tijdens 
het selecteren in de schoolbieb en georganiseerd in de 
groepen door het plannen van boekbesprekingen en de 
boekenkring. 
Uitleen naar huis:
De groepen 4 t/m 8:
Kinderen mogen 3 boeken per kind in hun biebtijd kiezen. 
Het boek waarin ze graag thuis willen lezen, mag mee 
naar huis genomen worden, mits het binnen twee weken 
weer terug op school komt. De verantwoordelijkheid ligt 
bij het kind en in het verlengde hiervan bij u, als ouders. 
De boeken worden op hun persoonlijke pasje uitgeleend. 
Zo is dit altijd in het systeem terug te vinden. Van tijd 
tot tijd checken de biebouders de geleende boeken. 
Onderbouw:
De ouders van kinderen uit de groepen 1,2 en 3 krijgen 
de mogelijkheid om op maandag- en donderdagmiddag om 
14.30 u met hun kind in de bieb een boek voor thuis te 
kiezen.

In onderstaand schema is te zien aan welke landelijke 
leesbevorderingsactiviteiten we meedoen:

sept okt nov dec jan feb

Nat.voorlees-wedstrijd 
Voorronde op school

Nationale voorleesdagen 
Starten met  voorleesont-
bijt Groep 1/2

Nationale voorleesda-
gen Starten met  
voorleesontbijt

Kinderboekenweek
schoolbreed Thema: 
Vriendschap

Thema-avond
voor ouders

Kinderen en 
poëzie
schoolbreed

Poëzieweek Groep 3 t/m 8
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Spelling 

Toetskalender
Toetsen worden afgenomen door de eigen leerkracht, 
zowel de methode afhankelijke als de methode 
onafhankelijke toetsen. Wat betreft de afname van de 
eerst genoemde hanteren we het afnameschema zoals 
beschreven in de handleiding. Wat betreft de methode 
onafhankelijke toetsen hanteren we onderstaand 
schema voor de groepen 3 t/m 8:

Taal

Dit schooljaar starten we met Taal Actief.
Zien wat je leert is ons motto!
Taal actief informeert de kinderen over wat ze leren. 
Elk taal- en werkboek start met een visuele leerlijn. 
In deze leerlijn zien de kinderen wat ze de komende 
thema’s gaan leren.
Daarnaast wordt aan het begin van iedere les het 
‘instapkaartje’ behandeld. Het instapkaartje geeft 
een duidelijke doelbeschrijving (‘Dit ga je leren’) 
en een uitleg in begrijpelijke taal (‘Dit moet je 
weten’). Zo weten kinderen wat ze gaan leren. Het 
instapkaartje vormt ook een goed hulpmiddel bij het 
zelfstandig werken. Elke les wordt afgesloten met een 
‘uitstapkaartje’. Dit is een belangrijk reflectiemoment 
voor de kinderen, waarbij ze terugkijken op het 
lesdoel.
Taal Actief is een praktische methode met een 
duidelijke structuur. De leerlijnen geven de kinderen 
veel houvast. In combinatiegroepen is de methode 
goed in te zetten door de vaste opbouw. We 

Meetmoment Toets alle leerlingen

november Cito Spelling B8

Januari/ 
februari

Cito Spelling M3 t/m 7

mei/juni Cito Spelling E3 t/m 7

differentiëren op drie niveaus, zodat elk 
kind op zijn/haar niveau kan werken.
De leerlijnen taal, spelling en woordenschat 
zijn volledig op elkaar afgestemd.

Teksten schrijven:
In het schrijven van teksten werken we aan 
3 hoofddoelen:
De kinderen leren verschillende tekstsoorten 
te schrijven op papier of op de computer.
De kinderen leren kritisch te kijken naar hun 
eigen teksten en deze aan te scherpen.
De kinderen leren te reflecteren op hun 
eigen schrijfwerk en op dat van anderen.

Spreken en luisteren
Bij het spreken en luisteren werken we aan 
3 hoofddoelen:
We stimuleren de uitdrukkingsvaardigheid 
van spraak en toon, met de bedoeling in 
presentaties en gesprekjes goed en krachtig 
te leren formuleren.
We stimuleren het leren luisteren en kijken 
naar lichaamstaal
Kinderen krijgen inzicht in hoe 
communicatie verloopt.

Woordenschat
Themawoorden komen minimaal zes keer 
aan bod.
In alle lessen kunnen we op drie niveaus 
werken.
We hebben een pakket woordenschat extra 
met extra woorden voor kinderen met een 
beperkte woordenschat. Bij het aanleren 
van de woorden wordt dezelfde methodiek 
gevolgd, die ons al bekend is.

Spelling onveranderlijke woorden
Aan het begin van week 4 van 
elk thema maken de kinderen een 
woordendictee. Daarmee worden de nieuwe 
spellingproblemen van het betreffende 
thema getoetst. Op basis van de resultaten 

van het woordendictee gaan de kinderen 
remediëren, herhalen of verrijken. Aan het 
eind van week 4 nemen we een zinnendictee 
af. Met de resultaten kunnen we vaststellen 
of het kind in week 4 is vooruitgegaan.
Als krachtig element gebruiken we bij 
spelling het reflecteren en verwoorden als 
volgt:
- Welke spellingmoeilijkheid heb je geleerd?
- Wat vond je van de les?
- Ken je andere woorden met deze 

spellingmoeilijkheid?
Naast uitgebreide instructie voor de nieuwe 
spellingcategorie in elke instructieles bieden 
we ruimte voor het ‘opfrissen’ van een 
eerdere categorie. Veel oefenen dus.

Werkwoordspelling vanaf eind groep 6
Aanbod van grammaticale begrippen en 
oriëntatie op werkwoordspelling in het 
taalprogramma, per jaargroep:

Taalactief maakt gebruik van minitoetsen, 
thematoetsen, plustoetsen en dictees.

Schrijfonderwijs

Leren schrijven is een vaardigheid waarop 
kinderen jarenlang moeten oefenen om 
uiteindelijk een leesbaar handschrift te 
ontwikkelen. We gebruiken hiervoor de 
methode “Zwart op Wit”. Tevens maken 
alle groepen gebruik van de ontwikkelde 
lesmodellen naast de methode. Door het 
inzetten van dit lesmodel weten zowel 
leerkrachten als kinderen waar ze aan toe 
zijn.  

De terugkerende onderdelen die we tijdens 
elke les aan bod laten komen zijn:
• vorm weten, 
• traject beheersen, 
• feedback geven  
• transfer inzetten, 

Aan de hand van dit lesmodel kunnen we 
omgaan met de verschillen en expliciet 
hulp bieden aan zwakke schrijvers tijdens 
de verlengde instructie. 
De lesmodellen:
• kleine motoriek groep 2, 
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• beginnend schrijven groep 3 en 4 
• gevorderd schrijven groep 5 t/m 8

Doelen in de onderbouw
In de groepen 1,2 verfijnen de kinderen hun fijn 
motorische vaardigheden spelenderwijs door bv. 
kralen te rijgen, veters te strikken, te tekeningen 
en vooral te kleuren en te knippen ter versterking 
van de spieren. Dit helpt ze bij het ontwikkelen 
van een goede pengreep. Ook komen de kinderen 
in aanraking met voorbereidende schrijfpatronen 
en schrijfletters, zoals deze aangeboden worden in 
groep 3. 

Doelen in de middenbouw 
In de groepen 3, 4 en 5 worden alle letters en 
cijfers methodisch aangeleerd. In groep 3 gaat het 
hierbij om de kleine schrijfletters, die er anders 
uitzien dan de leesletters. Deze letters worden 
versneld aangeleerd. Eerst als losse schrijfletters 
en daarna aan elkaar. In groep 4 volgt de 
voortzetting van het aan elkaar schrijven en 
worden de hoofdletters aangeboden. Groep 5 houdt 
zich bezig met oefening en stabilisatie van het tot 
nu toe geleerde. Kinderen gaan dan automatisch 
iets kleiner en sneller schrijven.
Bovendien stellen we normen aan de 
schrijfsnelheid. Beoordeling van het gemaakte 
schrijfwerk en tempotoetsen helpen ons om een 
rapportgegeven te bepalen.

Tot en met groep 5 schrijven de kinderen met 
potloden:

• omdat de pengreep zich bij het kind moet 
stabiliseren;

• omdat de kinderen moeten leren reageren op 
drukverschillen op de penpunt door te werken 
met de verschillende hardheidsgraad van 
potloden (4H, HB,4B);

• omdat het leren gebruiken van verschillende 
puntdiktes zorgt voor stabilisatie;

• omdat we door opzetstukjes te gebruiken de 
juiste pengreep kunnen ontwikkelen.

Pas na deze oefenperiode met potlood is een 
kind er aan toe om verantwoord te schrijven 
met een vulpen met fijne penpunt. De gekozen 
schoolvulpen “Balance”, is licht voorgevormd en 
heeft een zacht greepstukje. De pen laat de juiste 
pengreep toe, heeft de juiste lengte en reageert op 
drukverschillen op de penpunt.

Doelen in de bovenbouw vanaf medio groep 5 
gaan de kinderen met de hierboven genoemde 
vulpen schrijven. Deze wordt aan het begin van 
elk schooljaar aangeleverd voor groep 6 en gaat 
vervolgens mee naar groep 7 en 8. In deze groepen 
is het blijven ontwikkelen en behouden van een 
leesbaar handschrift het hoofddoel. We leren de 
kinderen kritisch te kijken naar hun handschrift 
en zichzelf doelen te stellen om de kwaliteit te 
bewaken en te verbeteren. Zo geven we de attitude 
mee om goed voorbereid het voortgezet onderwijs 
in te stappen.
Bij het bekijken en beoordelen van het handschrift 
spelen de volgende onderdelen een rol:
• De lettervorm
• De schriftgrootte
• De verhouding van rompletters, lusletters en 

stokletters en hun constantie
• De hellingshoek van de letters: 10 graden
• De afstand tussen de letters
• De spaties tussen de woorden
• De verbindingen tussen de letters
• Het regelverloop op ongelinieerd papier.
Bovendien stellen we normen aan de 
schrijfsnelheid. Beoordeling van het gemaakte 
schrijfwerk en tempotoetsen helpen ons om een 
rapportgegeven te bepalen.

Extra hulp wordt in alle groepen in eerste instantie 
binnen de groep aangeboden door de leerkracht. 
Samen met de IB-er en de ouders wordt indien 
nodig gekeken naar de noodzaak van hulp door een 
kinderfysiotherapeut en/of kinderergotherapeut.

AFSPRAKEN
Het gebruik van goed schrijfgereedschap stimuleert 
inzet, werkplezier en nauwkeurigheid van werken 
naar een leesbaar handschrift.  Om dit te bereiken 
bij de kinderen zijn we tot de volgende afspraken 
gekomen:
• De kinderen gebruiken op school alleen de 

schrijfmaterialen die daar worden aangereikt. 
In de groepen 1 t/m 5 zijn dit potloden in 
verschillende hardheid.

• In de loop van groep 5 wordt de schoolvulpen 
“Balance” ingezet. Deze vulpen gaat mee met 
uw kind naar de volgende groepen. Hierbij levert 
de school de juiste inktpatronen. Aan het eind 
van groep 8 mag uw kind deze pen houden. De 
groepen 7 en 8 schrijven nog met de tot nu toe 
gebruikte schoolvulpennen.

• Is een schoolvulpen niet vanzelf stuk gegaan, 
dan kan op school een nieuwe aangeschaft 
worden voor de prijs van €2,50. 

• Etuis en schrijfmateriaal van thuis worden op 
school niet gebruikt.

Elk kind heeft in zijn la een open naambakje met 
daarin de op school te gebruiken schrijfmaterialen.

Engels

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 maken 
kennis met de Engelse taal door het volgen van 
digibordlessen, onderdeel van de methode “Take 
it easy”. Enthousiaste ‘native speakers’ helpen om 
er leuke en goede lessen van te maken, waarin de 
kinderen uitgedaagd worden zich de Engelse taal 
eigen te maken. Van het begin tot het eind wordt 
er Engels gesproken. Hierdoor stijgt het niveau van 
de kinderen snel. Via thematische filmpjes, leuke 
muziekclips en afwisselende opdrachten doorlopen 
we de thema’s.
Door het herhalen van de gesproken tekst, liedjes, 
karaoke en spelvormen worden de kinderen 
betrokken in het zelf spreken van deze taal. 
Dyslectische kinderen krijgen extra ondersteuning. 
Alle opdrachten bieden we zowel in woord als in 
beeld aan. De kinderen kunnen de les zelfstandig 

verwerken. De thema’s die in de groepen 5 
en 6 (eens in de twee weken een les van 
50 minuten) aan bod komen, worden in de 
groepen 7 en 8 (wekelijks een les) voor de 
tweede keer aangeboden. Hierdoor beklijft 
de lesstof beter en breiden de kinderen hun 
woordenschat verder uit. In de groepen 7 en 
8 worden toetsjes afgenomen, die vooral de 
woordenschat toetsen.

Rekenen 

Onze school werkt met de methode Wereld In 
Getallen 4. Dit is de nieuwste versie.
De Wereld In Getallen sluit met nieuwe, 
eigentijdse thema’s aan bij de belevingswereld 
van de kinderen. Herkenbare situaties en 
contexten worden gebruikt in de verschillende 
fasen van het leerproces: van oriëntatie en 
begripsvorming tot oefenen en toepassen. 
Tegelijkertijd gaan de kinderen beseffen 
waarom goed kunnen rekenen van belang is.

Dit schooljaar wordt in de groepen 6, 7 
en 8 op hetzelfde tijdstip per dag groepen 
doorbrekend het rekenles ontwikkeld. Hierbij 
gaan we uit van de methodedoelen en het 
biedt kinderen de mogelijkheid tot doorgroeien 
of herhalen in leerstof. 

De Wereld In Getallen voldoet aan alle 
kerndoelen voor rekenen.
De methode heeft een duidelijke opbouw van 
de leerlijnen:
• oriëntatie
• begripsvorming
• oefenen
• automatiseren

De volgende leerlijnen komen gedurende de 
schoolloopbaan van uw kind aan bod:
• Getalbegrip
• Optellen/Aftrekken
• Vermenigvuldigen

• Delen
• Geld
• Tijd
• Meten
• Meetkunde
• Kommagetallen
• Breuken
• Procenten
• Rekenmachine
• Diversen: diagrammen en verhoudingen

De nieuwste versie heeft een eigentijdse 
invulling, zoals een weektaak voor zelfstandig 
werken en praktische differentiatie op drie 
niveaus. Niet ieder kind leert namelijk even 
gemakkelijk en snel. 

Eerst krijgen alle kinderen centrale instructie 
met behulp van het lesboek. Daarnaast is voor 
de zwakke rekenaars in elke les een verlengde 
instructie uitgewerkt. Vervolgens oefent ieder 
kind zelfstandig in de weektaak op zijn of haar 
niveau. In de weektaak staan oefeningen op 
drie niveaus: minimum-, basis- en plusniveau. 
Kinderen kunnen gemakkelijk doorschuiven van 
het ene naar het volgende niveau.

De materialen die we bij de methode gebruiken 
zijn:
• digibordsoftware
• rekenboek
• bijwerkboek
• werkboek
• pluswerkboek
• toetsboek
• computerprogramma: oefenstof WIG 4 

Naast deze methode gebruiken we ook mate-
riaal voor verbreding en verdieping, zoals het 
Rekenpuzzelboek en het boek Rekentijgers. 
Voor kinderen die extra oefening nodig hebben 
zetten we het computerprogramma Ambrasoft 
en/of Maatwerk in. Ook wordt Ambrasoft ge-
bruikt voor het automatiseren van de leerstof.
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onderwijsaanbod te ervaren, te beoefenen en te 
beoordelen.  Mede hierdoor vormen deze ervaringen 
de zoektocht naar de eigen talenten op het gebied 
van de kunsten. Reflectie op eigen werk en dat 
van anderen geeft vertrouwen en schept een band. 
Op lange termijn willen we kinderen een brede 
basiskennis van cultuur aanbieden.
Bij de lessen muziek, dans, drama, tekenen en 
handvaardigheid, vormen de kerndoelen ons 
uitgangspunt. Ze bieden ons de richtlijnen, van 
waaruit we onze lessen samenstellen. We dragen er 
zorg voor de doelen met bijbehorende activiteiten 
voor alle jaargroepen te ontwikkelen en vast te 
leggen.

Bewegingsonderwijs
 
In de groepen 1 en 2 vormt het 
bewegingsonderwijs iedere dag een vast onderdeel 
van het programma. Tweemaal per dag krijgen de 
kinderen bewegingsonderwijs in de gymzaal of op 
het schoolplein. 
In de groepen 3 t/m 8 wordt tweemaal per week 
bewegingsonderwijs gegeven in de gymzaal vanuit 
de methode “Basislessen Bewegingsonderwijs”. 
Jaarlijks houden we een sportdag voor de hele 
school op Koningsdag. Als locatie gebruiken we 
bij goed weer het sportterrein van GVA. We bieden 
diverse sportactiviteiten aan en proberen zoveel 
mogelijk rekening te houden met de leeftijd en de 
interesse van de kinderen. Er is voor ieder wat wils: 
van een uitdagende survivalbaan tot aan slagbal, 
voetbal en hockey. Voor de peuter/kleutergroepen 
is er een apart aanbod, afgestemd op hun niveau. 

ICT
 
De Doornick beschikt over 3 tot 4 computers 
per groep in de groepen 3 t/m 8 en in de 
kleutergroepen over 2 computers per groep. Ook 
maken we gebruik van de mediatheek met nog 
eens 12 computers. Deze worden gebruikt als 
middel voor educatieve en remediërende software 
bij de verschillende vakgebieden. In de groepen 

wordt tevens gewerkt met een digitaal schoolbord. 
Vanuit bibliotheek Lingewaard nemen we deel aan 
scholing in ICT-vaardigheden.
Vorig schooljaar heeft onderzoek binnen een pilot 
ICT uitgewezen dat we als middel om effectief 
te kunnen leren het Chromebook inzetten. Er is 
in alle groepen flink geëxperimenteerd, volgens 
vaststaande regels en afspraken. Elke leerling heeft 
ook oordopjes ontvangen. We gaan ervan uit dat 
deze tot het einde van dit schooljaar meegaan. 
Mochten de oordopjes eerder stuk zijn, dan zorgt 
de leerling zelf voor nieuwe. Deze zijn ook te 
kopen op school voor € 2,-
  
Verkeer

In de groepen 4 t/m 8 wordt verkeersles gegeven 
met 3VO. Leerlingen van groep 7 leggen het 
landelijk verkeersexamen af. De groepen 1 t/m 3 
werken thematisch.

De Katholieke identiteit

De Doornick is een katholieke school, waar 
aandacht wordt besteed aan de katholieke 
waarden en normen. Hierbij leggen we de relatie 
tussen levensbeschouwelijke elementen en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Door de methode 
“Kleur” brengen we de kinderen hiermee in contact.
Tevens maken we dankbaar gebruik van de lokale 
werkgroep catechese bij projecten en vieringen 
rond hoogtijdagen als Kerstmis en Pasen.
Belangstelling voor- en solidariteit met de Derde 
Wereld heeft onze speciale aandacht. We geven 
hieraan bv. uiting door het houden van een 
vastenloop. 
Wij staan open voor alle geloofsovertuigingen.

Ten behoeve van de begeleiding van de kinderen 
van groep 4 die de Eerste Communie willen doen 
en de kinderen van groep 8 die gevormd willen 
worden, zijn tussen de school en de parochie 
afspraken gemaakt. De verantwoordelijkheid voor 
zowel de Eerste Communie als het Vormsel ligt bij 

de ouders en de parochie. We vinden het belangrijk 
dat we een goede relatie met de plaatselijke 
kerkgemeenschap hebben.

Actief burgerschap 

Lingescholen vinden het belangrijk dat de school 
zelf ook een gemeenschap is, waar kinderen en 
volwassenen leren samen te werken en samen 
te leren. Leerlingen worden serieus genomen en 
delen mede de verantwoordelijkheid voor een 
plezierige en veilige omgeving. De school is een 
open gemeenschap. Leren gebeurt niet alleen op 
school. Daarom onderhouden de Lingescholen 
contacten met instanties en organisaties die aan 
het leren kunnen bijdragen. De school staat midden 
in de maatschappij en haalt de maatschappij naar 
binnen.
Een meerschools beleidsplan beschrijft de 
basiswijze waarop de Lingescholen in hun 
onderwijs aandacht besteden aan actief 
burgerschap en sociale integratie. Onze school 
heeft de eigen beginsituatie beschreven en in een 
projectplan de vervolgstappen bepaald.
De Doornick maakt deel uit van de 
leefgemeenschap Doornenburg. We voelen ons 
actief betrokken bij initiatieven die vanuit de 
dorpsgemeenschap genomen worden en willen 
actief  bijdragen aan het welzijn van allen. Niet 
alleen binnen de dorpsgemeenschap, maar ook 
daarbuiten, denken we in overeenkomsten en 
niet in verschillen als het gaat om multiculturele 
groeperingen. De methode ‘Kleur’ helpt ons nader 
kennis te maken met de verschillende geestelijke 
stromingen.
Burgerschap in de groepen zien we niet als een 
apart vak, maar geïntegreerd in alle vakken. 
Zo leren de kinderen hun eigen omgeving te 
vergelijken met die in het binnen-en buitenland. 
Ze leren gebruik te maken van historische bronnen 
en het hanteren van tijdsindelingen. Belangrijke 
historische personen en gebeurtenissen uit de 
Nederlandse geschiedenis helpen mee ons te 
gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde 

Expressievakken/Cultuur

In elke groep wordt aandacht 
besteed aan de disciplines; muziek, 
dans, drama, beeldend, tekenen en 
handvaardigheid.
We leven in een wereld waar de inzet 
van expressie en communicatie mede 
van belang zijn bij de ontwikkeling 
van het brein, heeft wetenschappelijk 
onderzoek aangetoond. 
We streven ernaar om ervaringsgericht 
te werken, waarbij we vooral erfgoed 
uit de omgeving in willen zetten bij de 
lessen.
De kinderen uitdagen en verwonderen 
door ze het juiste aanbod te bieden; 
dat brengt iets teweeg bij de kinderen.
We willen kunst-, erfgoed, -en media-
educatie een structurele plaats geven 
binnen ons onderwijs. Hiermee denken 
we aan te sluiten bij:
• onze ontwikkeling van het creëren 

van een rijkere leeromgeving in de 
groepen

• het inzetten op de meervoudige 
onderwijsbehoeften van de kinderen

• de 21e eeuws vaardigheden
• thematisch werken bij oriëntatie op 

jezelf en de wereld

We willen de kinderen in aanraking 
laten komen met de volgende 
disciplines:
-Beeldende kunst
-Dans 
-Literatuur
-Muziek
-Media 
-Drama
-Cultureel erfgoed

De kinderen krijgen de gelegenheid 
om deze disciplines in het totale 
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waarden en normen. Met zorg omgaan met 
het milieu, neemt een belangrijke plaats 
in binnen ons speelplein, ons gebouw en 
daarbuiten.

Via de thema’s van Topondernemers laten we 
actief burgerschap zien en beleven.
Thematisch en projectmatig zien we het 
actief burgerschap in het deelnemen van alle 
groepen aan het jaarlijkse vastenactieproject. 
De groepen 7 en 8 volgen het project “De 
Derde Kamer”. De lessen staatsinrichting en 
het bijbehorende debatspel leren de kinderen 
ervaren wat parlementaire democratie inhoudt.

We nemen deel aan een plaatselijk 
moestuinproject. 
We leggen contact met onze ouderen in 
het dorp en zoeken naar mogelijkheden om 
activiteiten aan te bieden in de zorginstelling 
Merlijn. 

Binnen IKC De Doornick ontwikkelen we een 
doorlopende lijn in de groei van het kind van 
0 tot 13 jaar.
Actief burgerschap is op onze school direct 
gerelateerd aan de oriëntatie op jezelf en op 
de wereld, veraf en dichtbij. 

3.2 BEGELEIDING VAN  
ONZE KINDEREN

3.2.1. Het volgen van leerlingen
Binnen IKC. De Doornick houden wij de ontwikkeling 
van de kinderen bij door observaties en middels 
digitale leerlingvolgsystemen (CITO LOVS en KIJK). 
Alle ontwikkelingsaspecten van de kinderen worden 
in dit systeem genoemd. Zo is de ontwikkeling goed 
te volgen. Ook wordt in de groepen 1 en 2 een 
aantal Cito-toetsen afgenomen (taal voor kleuters 
en rekenen voor kleuters).
Vanaf groep 3 maken de kinderen regelmatig 
toetsen: methodegebonden toetsen, toetsen van 
het CITO leerlingvolgsysteem. Deze toetsen beslaan 
verschillende vakgebieden. Resultaten worden 
digitaal vastgelegd, zodat een goed overzicht van 
de ontwikkeling van het kind ontstaat. Daarnaast 
kunnen resultaten van individuele kinderen 
vergeleken worden met het gemiddelde van de 
groep. 

Van ieder kind wordt een digitaal leerlingdossier 
bijgehouden.  Hierin staan onder andere de 
gegevens van het aanmeldformulier, de toets- en 
rapportgegevens van verschillende leerjaren, 
gegevens over speciale onderzoeken en gesprekken 
met ouders en/of leerlingen. De groepsleerkracht 
beheert deze gegevens. 

De groepsleerkracht bespreekt regelmatig samen met 
de intern begeleider de resultaten van de groep. 
Hierbij komt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de kinderen aan de orde. Aan het einde van het 
schooljaar bespreekt de groepsleerkracht de kinderen 
met de volgende leerkracht.
De ontwikkelingsvoortgang van kinderen die 
gedurende lange tijd specifieke aandacht of zorg 
nodig hebben worden regelmatig besproken met 
ouders, leerkrachten en de intern begeleider. 

3.2.2 Sociale veiligheid
Vanaf de eerste dag in het nieuwe schooljaar zetten 
we de toon voor een fijn en leerzaam leerklimaat 
in alle groepen. Door middel van het inzetten van 
klassenvergaderingen betrekken we de kinderen bij 
het opstellen en handhaven van regels voor hun 
groep. Dit maakt dat de kinderen voelen dat hun 
mening ertoe doet. Het effect is dat de kinderen 
betrokken zijn en verantwoordelijkheid nemen voor 
datgene wat samen wordt afgesproken. We ervaren 
deze werkwijze als een investering waar we de rest 
van het schooljaar met zijn allen veel plezier aan 
beleven. 
 
“Goed omgaan met elkaar” vinden wij belangrijk. We 
willen voortbouwen op de waarden en normen die 
kinderen thuis worden bijgebracht. Op school bieden 
we een vertrouwde 
en veilige omgeving waarin wij met elkaar werken 
aan:
-  leren samenspelen en samenwerken;
-  leren vertrouwen te hebben in jezelf en in elkaar;
-  leren elkaar te respecteren;
-  leren opkomen voor jezelf zonder daarbij een 

ander onnodig te kwetsen;
-  leren kennen van en omgaan met gevoelens van 

jezelf en anderen.

Pestgedrag wordt niet getolereerd op De Doornick. 
Wij zien het als onze taak om ons in te spannen 
om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken. 
Dit doen we door het scheppen van een veilig 
pedagogisch klimaat, tijdige signalering en 
gerichte acties. Pesten zien wij als een probleem 
voor zowel het gepeste kind, de pester, de groep 
kinderen daar omheen, de leerkrachten/begeleiders 
en de ouders. Hoe wij met elkaar omgaan staat 
uitgebreid beschreven in het omgangsprotocol: “Zo 
gaan wij hier met elkaar om”, dat opgesteld is in 
samenwerking met de kinderen en de ouders (zie 
website).

In iedere groep wordt elke week 30 tot 45 
minuten ingeroosterd om aandacht te besteden 
aan het versterken van sociale vaardigheden. 
Via rollenspellen, kringactiviteiten, schriftelijke 
opdrachten etc. worden diverse thema’s ter hand 
genomen. We gebruiken hiervoor onder andere de 
methode ‘Kleur’ en de ‘Soemo-kaarten’. Soemo staat 
voor sociaal-emotioneel.

ZIEN! 
is het digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt 
wordt door de leerkrachten in de groepen 3 t/m 8. 
Aan de hand van een vragenlijst brengen we het 
sociaal-emotionele functioneren van een kind in 
kaart. De hieruit voortvloeiende suggesties helpen 
ons om de groep of een kind te ondersteunen. 
Kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen ook 
zelf een vragenlijst invullen. Door hun antwoorden 
krijgen we, als leerkrachten, een beeld van hoe het 
kind zichzelf ziet en hoe het dingen beleeft. Dat is 
heel waardevol. Het vormt vaak ook de aanleiding 
voor een mooi kind gesprek over de volgende 
punten:
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3.2.6 Sociale vaardigheidstraining 
Voor leerlingen die erg veel moeite hebben 
met de overgang naar het voortgezet onderwijs 
maakt De Linge gebruik van het aanbod van 
samenwerkingsverband Passendwijs. Eens per jaar 
organiseert het samenwerkingsverband een sociale 
vaardigheidstraining voor leerlingen van groep 8. 
Leerlingen krijgen in deze training een basis mee 
om in het voortgezet onderwijs in te kunnen zetten.

3.2.7 Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Welkom bij de jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond 
en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 
jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op 
school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen 
JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een 
jeugdverpleegkundige en jeugdarts.

Standaard onderzoeken
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard 
onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 
jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken 
wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook 
wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op 
school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers 
zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt 
thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met 
daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven 
of u vragen heeft over de gezondheid of het gedrag 
van uw kind.

Spreekuren
Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan 
wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het 
spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 
Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen 
heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, 
zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw 
kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als 
eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets 
ouder is).

In de leerling-ouder-leerkrachtgesprekken ligt 
onze focus ook op de hierboven genoemde 
kwaliteiten.
In de voorschoolse- en onderbouwgroepen 1/2 
wordt een soortgelijke methode, getiteld “Kijk”, 
gebruikt om kinderen ondersteunend te volgen.

3.2.3 Dyslexievergoeding in de basisverzekering
Sinds januari 2009 komen kinderen, geboren na 1 
januari 2001, met ernstige dyslexie in aanmerking 
voor een vergoeding voor de diagnostiek 
(psychologisch onderzoek en een diagnose) en 
behandeling. 

Voordat dyslexie bij kinderen kan worden 
vastgesteld, fungeert de school als ‘poortwachter’ 
door het volgen van het Protocol Leesproblemen 
en Dyslexie. Na het eerste jaar leesonderwijs stelt 
de school vast of het kind leesproblemen heeft, 
of dat er een vermoeden van dyslexie bestaat. 
Als blijkt dat de leerling alleen leesachterstand 
heeft, biedt de school in eerste instantie extra 
leesinstructie aan. Bij onvoldoende resultaten 
hiervan en een goede onderbouwing van het 
vermoeden van ernstige dyslexie, heeft het kind 
recht op diagnostiek. 

Volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek & 
Behandeling wordt de ernst van de dyslexie 
vastgesteld. Na vaststelling van ernstige dyslexie, 
heeft het kind recht op vergoede gespecialiseerde 
behandeling van dyslexie. Dit valt onder het 
basispakket van de zorgverzekering. Dyslexie 
in samenhang met ernstige gedragsproblemen 
is uitgesloten van de zorgverzekering. Lichte 
gevallen van dyslexie worden door de school zelf 
begeleid met extra leesinstructie. 

Alleen instanties die een contract hebben met de 
ziektekostenverzekeraars mogen de diagnostiek 
en behandeling doen. We adviseren u om, voordat 
u uw kind aanmeldt, contact op te nemen met de 
intern begeleider van de school. Zij heeft kennis 
van de sociale kaart en kan u verwijzen naar 
specifieke instanties.  
 
3.2.4. Externe begeleiding
Wanneer blijkt dat aanvullende begeleiding 
rondom een leerling nodig is, worden externe 
en interne dienstverleners ingeschakeld. Dit 
kan zijn via samenwerkingsverband Passendwijs. 
Daarnaast heeft de school meerdere mogelijkheden 
tot samenwerking met externe instanties. De 
school heeft de mogelijkheid tot het inschakelen 
van een orthopedagoog. Ook hebben we contact 

met de jeugdarts (ofwel vanuit haar screening, 
ofwel vanuit onze behoefte), de logopedist 
(vanuit haar screening/behandeling of vanuit 
onze behoefte), het KleinCasusOverleg (KCO - 
multidisciplinair team dat adviseert bestaande uit 
intern begeleider, jeugdarts en maatschappelijk 
werker) en het Lingewaard jeugdteam. Soms 
adviseert de school ouders een externe specialist 
in te schakelen, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, 
kinderarts, jeugdhulpverlening of psycholoog.

Uiteraard kunnen ouders ook zelf een externe 
specialist inschakelen. In het belang van uw kind 
adviseren we vooraf contact op te nemen met de 
school om de begeleiding van uw kind gezamenlijk 
zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen. 

3.2.5 Begaafde leerlingen
We richten ons op een integrale aanpak, waarbij 
álle kinderen een passend aanbod krijgen. De 
groepsleerkracht biedt begaafde leerlingen 
planmatig binnen de groep aangepaste lesstof 
aan. Waar nodig compact hij/zij de lesstof en/of 
biedt zij verbredings- of verdiepingsstof aan.  We 
vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk 
deel blijven uitmaken van hun sociale netwerk. 
(Hoog)begaafde leerlingen blijven daarom bij 
ons op school in de eigen groep en gaan, indien 
nodig een dagdeel per week naar de Plusgroep. 
In de Plusgroep krijgen de leerlingen van een 
gespecialiseerde leerkracht een onderwijsaanbod 
dat zich onder andere richt op onderzoeks- en 
leervaardigheden. Door de kinderen te bevragen 
op hoog niveau, leren ze onder begeleiding 
zich in te spannen om een opdracht te kunnen 
volbrengen. Leerlingen leren hoe te leren en om 
te gaan met tegenslagen als ze iets niet direct 
beheersen. Vanuit de Plusgroep wordt nadrukkelijk 
de verbinding gemaakt naar het programma en de 
aanpak op de andere dagen van de week. 
Aanmelding voor de Plusgroep gebeurt in overleg 
tussen de leerkracht, de leerkracht excellent 
leren, de intern begeleider en ouders. Er worden 
vragenlijsten gehanteerd die als onderlegger dienen. 

Welbevinden Het zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn

Betrokkenheid Het gericht zijn op een taak

Sociaal initiatief Het op een ander kind af durven stappen

Sociale flexibiliteit Het laten zien in hoeverre je goed kunt samenwerken

Sociale autonomie Het kunnen maken van eigen keuzes en voor jezelf op kunnen komen

Impulsbeheersing Het eerst kunnen denken en dan doen

Inlevingsvermogen Het zich kunnen verplaatsen in de ander en gevoelens kunnen afstemmen
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beter maakt dan verwacht, moet de school in overleg 
met de ouders het schooladvies heroverwegen. Dit kan 
leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er 
kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het 
resultaat van de eindtoets. Soms maken leerlingen de 
eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag 
de school haar schooladvies niet aanpassen.

De Cito eindtoets in groep 8 wordt afgenomen op 
16, 17 en 18 april.
Tijdpad vanaf groep 7 richting schoolkeuze naar 
Voortgezet Onderwijs:
• Tijdens de Driehoekgesprekken in juni van groep 7 

spreken ouders, leerkracht(en) en kind enigszins 
oriënterend over een voorlopig advies.

•  in september in gr 8 ontvangt u het hele te 
volgen traject op papier.

•  Ouders en kinderen stellen zich op de hoogte 
door het bezoeken van informatie-dagen VO.

• Het definitieve schooladvies van IKC De Doornick 
krijgt u in groep 8 in de periode tussen medio 
en eind januari. Bij dit gesprek is de leerling ook 
weer als deelgenoot aanwezig.

• In januari volgen de kinderen uit groep 8 
minilessen op het OBC in Bemmel en Huissen.

• De “open dagen” in het VO vinden vanaf januari 
plaats. 

• In juni volgt een kennismakingsmiddag met de 
nieuwe leerlingen van de brugklas.

Uiteraard krijgt u de precieze data nog door.

Nadat de leerling door ouders is aangemeld 
bij het Voortgezet Onderwijs, vindt er een 
leerlingbespreking -de zogenaamde warme 
overdracht- plaats tussen de betrokken school en 
de leerkracht van groep 8. Van ieder kind wordt 
het onderwijskundig rapport digitaal overgedragen. 
Gedurende de eerste drie jaren na plaatsing 
koppelt de school voor Voortgezet Onderwijs de 
leerlingresultaten terug naar de basisschool. 

Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) en 
Praktijkonderwijs (PrO) 
Begin groep 8 brengt de leerkracht in beeld 

welke kinderen mogelijk in aanmerking komen 
voor Leerwegondersteunend Onderwijs of 
Praktijkonderwijs. De leerkracht informeert de ouders 
en schetst de verdere procedure en tijdpad. Eind 
januari weten school en ouders welk schooltype 
passend is. 

Ontwikkelingsperspectief 
De inspectie stelt een ontwikkelingsperspectief 
(OPP) verplicht voor kinderen die niet de einddoelen 
van groep 8 halen. Bij een ontwikkelingsperspectief 
gaat het erom dat voor kinderen, voor een 
langere periode, hun ontwikkelingsmogelijkheden 
ingeschat worden. Door het instroomniveau en 
uitstroomniveau met elkaar te verbinden ontstaat 
de ontwikkelingslijn. Op een bepaald moment in 
de schoolloopbaan kan voorspeld worden naar 

welk vervolgonderwijs een kind zal uitstromen: 
VWO, HAVO, VMBO, al dan niet met LWOO of 
Praktijkonderwijs. 
Ook wordt gaandeweg duidelijk welke leerdoelen 
bij een kind haalbaar zijn. Voor een aantal 
kinderen betreft dat de einddoelen van ongeveer 
eind groep 6. Deze haalbare doelen moeten voor 
rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen 
geformuleerd worden. Het mikken op de hoogste 
doelen, binnen de bandbreedte van hun eigen 
perspectief, is het motto binnen het werken met 
ontwikkelingsperspectief. Door  uitdagende/hoge 
doelen te stellen voor en samen met de kinderen, 
blijven zij  uitgedaagd en kan eruit gehaald worden 
wat erin zit.
 

Nog vragen of een afspraak maken:
• http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
 Stuur een email naar: ggd@vggm.nl
• Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 

13.00 en 17.00. Tel: 088-3556000. 

Het JGZ-team, 
Doktersassistent, Jeugdverpleegkundige en 
Jeugdarts.

3.2.8 Langdurig zieke leerlingen
We verzoeken u, wanneer uw kind ziek is, dit direct 
bij de school te melden. Wanneer een kind langere 
tijd niet naar school kan komen, bekijken we 
samen met de ouders hoe het onderwijs, rekening 
houdend met de ziekte, kan worden voortgezet. 
Hierbij maken we gebruik 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 
onderwijsbegeleidingsdienst Marant.
Het is een wettelijke plicht om voor elke leerling, 
ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed 
onderwijs. Het voortzetten van het onderwijs, 
aangepast aan de problematiek, is belangrijk. 
Hierdoor blijft de zieke leerling bezig met de 
toekomst en worden leerachterstanden zoveel 
mogelijk voorkomen. Minstens zo belangrijk is dat 
de leerling tijdens ziekte contact blijft houden met 
de klasgenoten en de leerkracht. Een kind moet 
weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en 
erbij hoort. 

3.2.9 Logopedische screening
De logopediste komt minstens twee maal per 
schooljaar een aantal dagen op school. De 
logopedie heeft een preventief karakter. De taak 
van de logopedist is het diagnosticeren van taal- 
spraak- en/of stemstoornissen en afwijkende 
mondgewoonten. 

De ontwikkeling van de spraak en het taalgebruik 
van een kind is een belangrijk onderdeel van 
de algemene ontwikkeling. Daarom worden elk 
schooljaar alle kinderen uit groep 2 gescreend door 
de schoollogopediste.
Hierbij wordt verschil gemaakt in een uitgebreide 
screening en een korte screening. Kinderen die 
dit niet nodig hebben, komen niet in aanmerking 
voor de uitgebreide screening, maar krijgen wel 
een korte screening als extra check. Aan de hand 
van adviezen van de logopediste laat de leerkracht 
van de groep de kinderen in aanmerking komen 
voor de uitgebreide, dan wel de korte screening. 
Als er aanleiding toe is, voert de logopediste ook 
onderzoeken uit bij kinderen van andere leeftijden, 
op verzoek van ouder(s) en leerkracht. 

Naar aanleiding van het onderzoek of de screening 
worden sommige kinderen doorverwezen voor 
logopedie naar een logopedist in de vrije vestiging. 
Soms hoeft een bepaalde stoornis niet direct 
behandeld te worden. Dan blijft het kind onder 
controle en wordt elk schooljaar opnieuw gezien 
door de schoollogopediste. Alle ouder(s) worden 
schriftelijk geïnformeerd over het resultaat van de 
screening, het onderzoek en/of de controle.

3.2.10 Overgang naar de volgende groep
Aan het einde van het schooljaar stromen de 
leerlingen door naar de volgende groep. 
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle inzet 
onvoldoende effect heeft. De school neemt dan in 
overleg met ouders het besluit een leerling een 
groep nog eens over te laten doen. Uiteindelijk 
neemt de school de beslissing. Als ouders het niet 
eens zijn met de plaatsingsbeslissing, kan volgens 
de klachtenprocedure van de school (zie hoofdstuk 
5.12) bezwaar worden gemaakt.
Ook kan het voorkomen dat een leerling op een 
bepaald vakgebied een aangepast programma nodig 
heeft. Zo’n kind behaalt dan voor dat vakgebied 
niet het eindniveau van de basisschool. Voor zo’n 
kind wordt een ontwikkelperspectief opgesteld (zie 
hoofdstuk 3.2.12).

3.2.12 Naar het voortgezet onderwijs

Algemeen 
Als alles loopt zoals we verwachten zet uw zoon/
dochter na groep 8 zijn/haar schoolloopbaan voort 
op het voortgezet onderwijs. In de loop van het 
schooljaar zal de leerkracht van groep 8 een advies 
geven voor het voortgezet onderwijs. Dit advies is 
gebaseerd op observaties, resultaten van methode 
gebonden toetsen en het CITO leerlingvolgsysteem 
en overleg met collega’s.
Uiterlijk 31 maart geeft de school het advies door 
aan het VO. 

Op de Lingescholen doen alle leerlingen in groep 
8 mee aan de afname van de CITO Eindtoets 
Basisonderwijs. Uitzonderingen op deze regel 
vormen:
- (Allochtone) leerlingen die aan het begin van 

groep 8 vier jaar of korter in Nederland zijn en 
die het Nederlands onvoldoende beheersen om de 
opgaven goed te kunnen lezen. 

- Zeer moeilijk lerende kinderen
- Meervoudig gehandicapte kinderen, waardoor het 

zeer moeilijk is om te leren.

De functie van de Eindtoets is het geven van 
onafhankelijke informatie voor de keuze van een 
brugklastype. De resultaten van de toets zijn, naast 
de andere schoolgegevens, een ondersteuning 
voor de leerling, de ouders en de leerkracht bij het 
kiezen van een brugklastype. Dit type toets levert 
indirect een afgewogen meting van factoren die 
van belang zijn voor toekomstig schoolsucces, zoals 
intelligentie, leertempo, nauwkeurigheid, concentratie 
en doorzettingsvermogen. De Eindtoets bevat 
opgaven op het gebied van taal, rekenen/wiskunde, 
studievaardigheden en wereldoriëntatie. 
Bij de keuze voor vervolgonderwijs staat het 
schooladvies centraal. Deze wordt gegeven 
voorafgaand aan de uitslag van de eindtoets. De 
eindtoets dient hierbij als ondersteuning van het 
schooladvies. De resultaten van de CITO-eindtoets 
zijn in mei bekend. Als een leerling de CITO-eindtoets 
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In de domeinanalyse zoomen we in 
op de prestatie van de school op de 
domeinen. De school wordt hier afgezet 
tegen vergelijkbare scholen. Als de 
school op het domein naar verwachting 
presteert, dan is alleen de middelste 
bol gekleurd. Bij prestaties boven (+) 
of onder (-) dit verwachte niveau zijn 
ook 1 of 2 bollen naar respectievelijk 
rechts of links ingekleurd. Dit 
resulteert in een profiel van de school 
dat aangeeft wat de sterke punten van 
de school zijn en op welke punten meer 
vooruitgang mogelijk is.

3.3.5 Uitstroomgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van 
de schoolsoorten voor voortgezet 
onderwijs waar onze leerlingen van 
groep 8 naartoe zijn gegaan in de 
afgelopen schooljaren. 

3.3 DE MEETBARE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS

Het is van groot belang om na te gaan wat de 
resultaten zijn van ons onderwijs:
doen wij de goede dingen en… doen wij de juiste 
dingen ook goed? 
De resultaten van ons onderwijs willen we afmeten 
aan de mate waarin wij erin slagen álle leerlingen 
te begeleiden. Door middel van ons volgsysteem 
en onze structuur van onderwijs en begeleiding, 
kunnen zoveel mogelijk leerlingen op de eigen 
school onderwijs volgen. 
De vaststelling van de resultaten moet zo objectief 
mogelijk gebeuren. De onderstaande punten geven 
een objectieve indicatie van de kwaliteit van het 
onderwijs op school.

3.3.1 Methodegebonden toetsen
Methoden zijn een middel om een onderwijsdoel te 
bereiken. Bovendien bieden ze leerkrachten houvast 
om kwalitatief goed onderwijs te bieden. Steeds 
meer methoden bevatten materialen, didactische 
aanwijzingen en suggesties voor extra instructie 
om onderwijs op maat te kunnen verzorgen. De 
methoden hebben een eigen registratiesysteem, 
waarin de leerkracht het gegeven onderwijsaanbod 
noteert. Ook registreert de leerkracht de resultaten 
van de tussentijdse toetsen. Op basis daarvan kan 
het onderwijsaanbod tussentijds worden bijgesteld. 
Op deze manier volgt en bewaakt de leerkracht de 
ontwikkeling van individuele leerlingen en de groep 
per leergebied.  

3.3.2 CITO LOVS en Schoolzelfevaluatie
Naast methode-gebonden toetsen gebruiken 
we methode-onafhankelijke toetsen om de 
ontwikkeling van individuele leerlingen 
en de groep te volgen. Het Leerling- en 
onderwijsvolgsysteem (LOVS) van CITO voorziet 
in een optimale onderlinge afstemming van al 
onze toetsen voor het basisonderwijs: de toetsen 
van het Leerlingvolgsysteem, en de Eindtoets 
Basisonderwijs. Met de toetsen kunnen de 
vorderingen van individuele leerlingen en groepen 

leerlingen gevolgd en geanalyseerd worden. We 
gebruiken de gegevens ook om het onderwijs 
op schoolniveau te analyseren en verder te 
ontwikkelen. 

3.3.3 Rapporten
 Per schooljaar worden 2 rapporten op papier 
meegegeven aan de kinderen van de groepen 3 
t/m 8. De kinderen uit groep 2 krijgen in juni hun 
eerste rapport. De daarop volgende gesprekken 
zijn structureel bedoeld voor leerling, ouders en 
leerkracht(en). Mocht u onverhoopt een gesprek 
alleen met de leerkracht(en) willen voeren, dan 
dient u dit met argumenten zelf aan te geven bij de 
leerkracht.
In het rapport informeren we ouders en kinderen 
over het functioneren van het kind. De bijgevoegde 
leeswijzer en informatiewijzer geven duidelijkheid 
bij het lezen van het rapport. 
In november kijken kind, leerkracht en ouders van 
de groepen 1,2 en 3 hoe het tot nu toe gaat in 
de groep. Dit driehoekgesprek duurt 10-minuten. 
De groepsleerkracht neemt zijn idee over het 
welbevinden hierin mee. 
Op 18 januari gaat rapport 1 mee naar huis in 
de groepen 3 t/m 8 en blikken we middels een 
gesprek van 10 minuten tussen kind, ouders en 
leerkracht(en) terug op de afgelopen periode. De 
resultaten van de Cito leerlingvolgsysteemtoetsen 
worden u per mail in febr/maart toegezonden. 
Op 21 juni gaat rapport 2 uit in de groepen 3 
t/m 8; de kinderen van groep 2 krijgen nu hun 
eerste rapport mee. Hieraan koppelen we een 

10-minuten gesprek met het kind en de ouders. 
U ziet dan tevens de voortgang van het Cito 
leerlingvolgsysteem. 
Aan het eind van het schooljaar vindt er een  
overdracht plaats tussen de leerkracht van de 
huidige groep en de leerkracht van de nieuwe 
groep. Eventuele extra begeleiding die al ingezet is, 
loopt direct door in het nieuwe schooljaar. Indien 
het nodig is worden ook de ouders en IB-er hierbij 
uitgenodigd.  

Het volledige overzicht van contactmomenten en de 
overige manieren van informatievoorziening vindt u 
in hoofdstuk 5.3. 

3.3.4 Onze resultaten op de CITO Eindtoets 
basisonderwijs
Tussen half april en half mei maken alle leerlingen 
van groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs van CITO, 
die landelijk genormeerd is. Daarmee ontstaat 
een beeld van de individuele prestaties van de 
leerlingen en van de school als geheel. Scholen 
kunnen zich onderling vergelijken met het 
gemiddelde van alle deelnemende scholen, maar ook 
met het gemiddelde van de scholen die gelet op de 
sociaal-culturele achtergrond van hun leerlingen 
vergelijkbaar zijn. 

De scores van de Eindtoets basisonderwijs liggen 
tussen de 500 en 550. Het landelijk gemiddelde 
ligt meestal rond de 535. Hieronder vindt u onze 
resultaten van de afgelopen schooljaren. 

Schoolsoort 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Praktijkonderwijs

VMBO B 1

VMBO B / LWOO 1 2 1

VMBO K 2

VMBO K / LWOO 2

VMBO KB 5 2

VMBO T 2

VMBO T/LWOO 1

VMBO / HTG 5 7 1

HAVO 9 5 4

HAVO/VWO 1

VWO/VWOT – VWO + 2 2

Gymnasium 1

Schooljaar Landelijk 
gemiddelde van 
alle deelnemende 
scholen

Landelijk 
gemiddelde van 
vergelijkbare 
scholen

Gemiddelde 
van Doornick, 
inclusief LWOO 
leerlingen

Gemiddelde van 
Doornick, 
exclusief LWOO 
leerlingen

2015-2016 534,5 534,6 537,6 536,6

2016-2017 535,1 535,2 531,6 533,1

2017-2018 534,9 - 529,9 534,2

Domeinanalyse

Lezen ● ● ● ● ●

begrijpend lezen ● ● ● ● ●

samenvatten ● ● ● ● ●

opzoeken ● ● ● ● ●

Taalverzorging ● ● ● ● ●

spelling werkwoorden ● ● ● ● ●

spelling niet-werkwoorden ● ● ● ● ●

grammatica ● ● ● ● ●

interpunctie ● ● ● ● ●

Rekenen ● ● ● ● ●

getallen ● ● ● ● ●

verhoudingen ● ● ● ● ●

meten en meetkunde ● ● ● ● ●

verbanden ● ● ● ● ●

- +

- +

- +
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4. HET TEAM

4.1 De samenstelling van het team
Op IKC De Doornick onderscheiden wij de volgende 
taken:

Voor-tussen en naschoolse begeleiders
Zij zijn deskundig en verantwoordelijk in het 
begeleiden van de kinderen in de leeftijd van 0 tot 
13 jaar. Ze bouwen samen met de leerkrachten aan 
een doorlopende lijn van de ontwikkeling van het 
kind.

Groepsleerkrachten LA
De groepsleerkrachten LA zijn verantwoordelijk 
voor het gehele reilen en zeilen in hun groep. 
Daarnaast voeren ze nog andere taken uit op 
schoolniveau in het kader van festiviteiten en 
onderwijskundige vernieuwingen. Een onderdeel 
van hun baan bestaat uit de persoonlijke 
ontwikkeling, om up to date te blijven binnen hun 
vakgebied.

Intern begeleider
De intern begeleider heeft de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie van onderwijs & begeleiding. 
Met de leerkracht bespreekt ze drie keer per jaar 
de voortgang in de klas. De nadruk ligt op hoe 
de leerkracht de extra begeleiding aan kinderen 
organiseert en welke inhouden hij/zij daarvoor 
gebruikt. Daarnaast onderhoudt ze contacten 
met externen op het gebied van extra zorg voor 
leerlingen. Ook kan ze in samenspraak met de 
leerkracht gesprekken hebben met ouders op het 
gebied van speciale begeleiding. Ineke Freriks is 
onze intern begeleider.

De onderwijsassistenten
De onderwijsassistent ondersteunt de 
groepsleerkrachten tijdens het werken
in de klas, waardoor de leerkracht extra begeleiding 
aan kinderen kan geven.
Ingrid van Oostwaard is onderwijsassistent op 
onze school en werkt 5 dagdelen per week ter 

ondersteuning van de groepsleerkrachten in de 
onder- en middenbouw.
Roy Bastein is onderwijsassistent en ondersteunt 
in het kader van de werkdruk van leerkrachten in 
de groepen 6/7 en 7/8.

Kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte 
worden begeleid door Barbara Bouman

De onderwijsadviseur
De onderwijsadviseur biedt ondersteuning aan 
de leerkrachten en onderwijsassistenten op het 
didactisch en pedagogische vlak. Zij zet zich 
schoolbreed in.
Ans Weerepas is onderwijsadviseur op De Doornick.

De facilitair, administratief medewerker
De directeur en de leerkrachten hebben facilitaire 
en administratieve ondersteuning. Eric Wolters is 
onze facilitair en administratief medewerker. 

De directeur
De directeur heeft de algemene leiding van de 
school in samenwerking met
het team. Harrie Erkens is de directeur op onze 
school.

4.2 Vergaderingen
Binnen school vindt regelmatig overleg plaats. 
Dit gebeurt op verschillende niveaus. Er zijn 
6 teamvergaderingen gepland De aanwezige 
teamleden bespreken hierin de ontwikkelingen 
op groeps- en schoolniveau. Ook worden 
de ontwikkelingen die in de projectplannen 
zijn vastgelegd met elkaar besproken. De 
projectgroepen worden geleid door leerkrachten. 
Tevens hebben de leerkrachten regelmatig 
onderling overleg. 
Drie keer per jaar hebben we studiedagen voor 
het hele team, waarin de onderwijsontwikkeling 
centraal staat. Naast studiedagen plannen 
we dit schooljaar 4 studievergaderingen in. 
De leerkrachten van de onderbouw houden 3 
studiedagen extra. Eén maal per jaar is er een 
studiedag voor alle medewerkers van De Linge. 

Daarnaast vindt er zes keer per 
jaar een vergadering plaats van de 
medezeggenschapsraad en de directeur. 
Hierin worden beleidszaken besproken, 
waarop instemming/advies gegeven 
wordt. De feestelijke activiteiten 
en schoolreisjes worden besproken 
in de ouderraad. Zij komen zes keer 
per jaar met de directeur bijeen. 
Activiteiten worden georganiseerd 
door ouderraadsleden en leerkrachten. 
Hiervoor komen ze bij elkaar zo vaak als 
nodig is.

4.3 Ontwikkeling van leerkrachten
Veranderingen in de maatschappij 
en het onderwijs zijn van invloed 
op de van medewerkers gevraagde 
vaardigheden. Om daarop goed te 
kunnen inspelen, voeren alle teamleden 
regelmatig gesprekken met de directeur. 
In die gesprekken staat professionele 
ontwikkeling in relatie tot de 
schoolontwikkeling centraal. Hoe kun 
je in ontwikkeling zijn en blijven, wat 
mag je daarbij als medewerker van het 
management verwachten? Opleiding en 
scholing zijn daarvan onderdelen. 

4.4 Vervanging
Bij ziekte of afwezigheid van 
leerkrachten wordt in alle gevallen 
door de school voor vervanging 
gezorgd. In voorkomende gevallen 
kunnen de scholen een beroep doen 
op de vervangers- en invalpool, 
waarmee vervanging gegarandeerd is. 
Alle vervangers zijn gekwalificeerd. 
Ze zijn niet altijd bekend met onze 
school, waardoor ze mogelijk een 
vraag van ouders niet direct kunnen 
beantwoorden.   
Als er geen vervanging voorhanden is, 
blijven de kinderen op school en worden 
verdeeld over de verschillende groepen 

4.5 Arbocoördinator
Het uitvoeren van de risico-
inventarisatie en –evaluatie (RI&E) 
rond de werkomstandigheden op school 
en het daaraan gekoppelde plan van 
aanpak met prioriteiten, is een van 
de belangrijkste taken van de Arbo 
coördinator op school. 
Bij ons op school is Eric Wolters de Arbo 
coördinator.  

4.6 Bedrijfshulpverlening (BHV)
Bedrijfshulpverleners op onze school 
zijn: Angelique Schennink, Ingrid van 
Oostwaard, Margreet van der Sluijs en 
Eric Wolters.  
Doel is het verlenen en coördineren van 
hulp bij calamiteiten en ongevallen. 
Bedrijfshulpverleners bieden eerste 
hulp, beperken en bestrijden brand 
en organiseren ontruiming (en 
ontruimingsoefeningen). Jaarlijks 
vindt in samenwerking met de andere 
Lingescholen bijscholing plaats. 

4.7 Stagiaires
Elk schooljaar bestaat de mogelijkheid 
dat een aantal studenten van een 
Pedagogische Hogeschool, de School 
voor Zorg en Welzijn en het ROC onze 
school zullen bezoeken. Deze studenten 
zijn bepaalde periodes aanwezig en 
worden zowel binnen als buiten het 
lesgebeuren ingezet teneinde de 
praktijk zo goed mogelijk onder de 
knie te krijgen. Ook zouden we een LIO 
(Leerkracht In Opleiding) stagiaire(s) 
kunnen inzetten. Zij zitten in het 
laatste jaar van hun opleiding en 
draaien de groep, gedurende een half 

jaar, drie dagen per week zelfstandig.
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5. OUDERS

5.1 Aanmelden
Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u een afspraak 
maken met de directeur van de school. U kunt uw 
vragen stellen en de school zien. 
Wettelijk is vastgesteld dat u uw kind schriftelijk bij 
de school van voorkeur aanmeldt. Dit gebeurt middels 
het aanmeldformulier. Dit formulier moet minimaal 
tien weken voordat plaatsing op een basisschool 
gewenst (dus tien weken voordat uw kind vier is) is, 
worden ingeleverd bij de school.
De aanmeldingsprocedure vindt u op de website van 
onze school: www.dedoornick.nl
Deze informatie  is voor de school belangrijk, zodat 
we kunnen bespreken hoe we gaan  samenwerken, 
welke begeleiding uw kind misschien extra nodig 
heeft én of wij die als school kunnen bieden. 
Nadat wij de vragenlijst van u ontvangen hebben, 
wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school.  
Het aanmeldingsformulier, de intake, eventueel 
aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf 
of peuterspeelzaal, zijn een belangrijke basis voor de 
school om vast te stellen welke ondersteuning uw kind 
nodig heeft.
 
5.2 Het belang van betrokkenheid van ouders bij 
school
Een goede samenwerking en regelmatig contact 
met de ouders zijn bepalend voor een positieve 
ontwikkeling van het kind, samen staan we voor 
educatief partnerschap waarin tijdig afstemmen 
belangrijk is.

Ouders, ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid
Onder ouders verstaan we de ouders, voogden 
en verzorgers van kinderen die op onze school 
ingeschreven staan.
Met ouderbetrokkenheid bedoelen we de 
betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het 
onderwijs van hun eigen kind, thuis en op school.
Ouderparticipatie is een specifieke vorm van 
ouderbetrokkenheid. We denken hierbij aan actieve 
deelname van ouders bij activiteiten op school zoals 

feesten, sportdagen, creadagen, schoolbibliotheek, 
spelletjesochtenden, vervoer bij excursies en klussen, 
waarbij ieders expertise ingezet kan worden.

Wat we van elkaar verwachten: 
Voor goede toekomstkansen van de kinderen is het van 
belang dat zij met plezier naar school gaan en daar 
veel leren. We willen als school goed samenwerken 
met onze ouders  en gaan er vanuit zo een positieve 
bijdrage te leveren aan de schoolresultaten van elk 
kind.
Van de leerkracht verwachten we in dit kader dat hij/
zij:
• Zich inzet voor goed onderwijs waarbij het talent 

van de kinderen optimaal benut wordt.
• Moeite doet om contact te houden met de ouders.
• Ouders op de hoogte houdt van en betrekt bij de 

leerprestaties en het gedrag van het kind.
• Waar nodig extra ondersteuning zoekt voor het kind 

samen met de IB-er.
• Bereikbaar is voor ouders en tijdig op vragen 

reageert.

Van de ouders verwachten we dat:
• U met uw kind praat over school.
• U ervoor zorgt dat uw kind op tijd is.
• U ervoor zorgt dat uw kind gymspullen en/of 

huiswerk en schoolbiebboeken op tijd meebrengt.
• U uw kind tijdig afmeldt bij ziekte.
• U deelname aan buitenschoolse hobby- of 

sportclubs stimuleert.
• U aanwezig bent op informatieve momenten en 

oudergesprekken.
• U de leerkracht informeert als er thuis iets gebeurt 

wat van invloed kan zijn op de prestaties of het 
gedrag van uw kind.

• U geen schrijfmaterialen en agenda’s van thuis mee 
naar school geeft.

Hoe kunt u thuis uw kind ondersteunen?
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en vooral ook 
thuis zou deze kwaliteit gevoed kunnen worden door 
een prikkelende omgeving te realiseren. U laat bv. 
onderwijsondersteunend gedrag zien door uw kind 

voor te lezen, samen spelletjes te doen en tafels te 
oefenen, liedjes te zingen en rijmpjes op te zeggen. 
Het is van belang te praten met uw kind en te 
benoemen wat zij doen. Samen de boodschappenlijst 
schrijven, tv kijken en erover napraten. Ook een 
bezoekje brengen aan de bibliotheek of aan een 
museum levert gespreksstof op. Zo draagt u o.a. bij 
aan de ontwikkeling van de woordenschat van uw 
kind. Door deel te nemen aan de Kom-in-de-groep 
momenten, ervaart u wat en hoe kinderen leren.  
Hoe wij denken over huiswerk

Natuurlijk mogen kinderen thuis iets doen. Soms 
voelen kinderen een bijzondere betrokkenheid bij 
een besproken onderwerp en willen ze hier thuis op 
voortborduren. Op zo’n moment voelt leren als een 
stukje van hun leven. Ook merken kinderen soms 
dat wat extra oefening goed voor hen zou zijn.  In 
dat geval willen de leerkrachten uit de verschillende 
groepen de ouders adviserende tips geven.

In groep 1/2 ‘De verteltas’ gaat eens per jaar met het 
kind mee naar huis. Hierin zit een boek 
met bijbehorende knuffel, te gebruiken 
werkblaadjes en een spelletje. Na een 
periode van 1 week mag het kind er op 
school over vertellen. Het voorlezen 
van het boekje draagt naast leesplezier 
bij aan de taal- en leesontwikkeling 
van de kleuter. 

In groep 3 Het leesplezier stellen we voorop. Als 
zodanig mag een kind woordrijtjes en 
een verhaaltje thuis samen met een 
ouder lezen. 
Kinderen mogen ook inschrijven voor 
de boekenkring. Ze lezen dan thuis 
een boek, vertellen erover in de 
boekenkring en lezen een stukje eruit 
voor.  
De ouders ontvangen informatie, o.a. 
door middel van de ouderhulpkaart.

In groepen 3 
t/m 8

Het is goed om als ouders thuis het 
lezen te blijven stimuleren. Ook het 
tijdens de zomervakantie doorlezen, 
zorgt ervoor dat het leesniveau op peil 
blijft.  Het blijven automatiseren van 
de tafels van vermenigvuldigen. De 
leerkrachten willen hierbij adviseren 
over wat, waar te vinden is en hoe 
hiermee om te gaan. De ouderhulpkaart 
geeft ook informatie. Controle en 
verantwoording ligt thuis bij de ouders.

In groepen 4 
t/m 8

Op vrijwillige basis mogen kinderen 
thuis werken aan een opdracht vanuit 
Topondernemers.

In groepen 
7/8

Het leren plannen als voorbereiding op 
de stap naar het Voortgezet Onderwijs 
gebeurt op school in de weektaak. Er 
wordt geen agenda ingezet.

Welkom 
bij

Opening 
schooljaar

Driehoek/ 
Welkom-
gesprek 
Groep 2 
t/m 8

Rondlei-
ding
door kind

Driehoek-
praatje
Hoe gaat 
het in 
groep
1/2/3

Driehoek-
gesprek
na rapport 
1
Groep 3 
t/m 8

Presentaties
door 
kinderen
vanuit
thematisch
werken

Driehoek/
eind-
gesprek na 
rapport 2
gr 1 t/m 8

Tijd Eerste 
schooldag 
20 augus-
tus Om 
8.30 u op 
het school-
plein

3  t/m  6 
sept.

25 okt. 5 t/m 8 
nov

21 t/m 24 
jan.
Rapport 
mee:
18 jan.
Cito-over-
zicht:
per mail 
febr/mrt

11 april
17.00-18.00

24 t/m 27 
juni

Rapport 
mee voor 
groepen 2 
t/m 8:
21 juni

Voor wie  Kinderen 
/ Ouders / 
team

Kind / Oud-
ers / Leer-
kracht(en)

Ouders Kind
Ouders
Leer-
kracht(en)

Kind 
Ouders 
Leerk-
racht(en)

Kind ouders 
e.a.

Kind
Ouders
Leer-
kracht-(en)

5.3 Informatievoorziening aan ouders 

We denken aan de volgende insteek op vrijwillige basis:

Investeren in ouderbetrokkenheid doen we samen 
op verschillende manieren. Onderzoekers hebben 
ervaringen van ouders op scholen in kaart gebracht 
en geanalyseerd wat werkt en effectief is voor de 
ontwikkeling van het kind. Hierdoor  geïnspireerd 
geraakt  komen wij tot een volgende indeling van 
succesfactoren:

Samen leven ontstaat als ouders, kind en leerkracht 
elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en daardoor 
meeleven met elkaars leefwereld. Dit maken wij 
structureel mogelijk door ook als ouders aanwezig te 
zijn op de eerste schooldag; de informele gesprekjes 
bij het halen en brengen; de presentatie-avond over 
thematisch werken door kinderen.

Samen weten wat er gebeurt in school, brengen we 
over door de regelmatig uitgaande nieuwsbrief; via de 
website en de schoolgids; door middel van e-mailcon-
tact en door het voeren van het welkomgesprek, het 
gesprek na het eerste rapport, het driehoekgesprek 
en het eindgesprek, alle tussentijdse gesprekken met 

leerling, ouders en leerkracht(en). Door de Wet op 
de privacy zijn we gestopt met facebook. In plaats 
daarvan gebruiken we Parro.

Samen leren door betrokken te zijn bij het leerproces 
van het kind en de ontwikkeling van de school, kan 
zowel door de rondleidingen van uw kind in de groep 
als door het volgen van workshops met een bepaald 
thema.

Samen werken krijgt vorm door praktische onder-
steuning bij activiteiten als het schoolplein, de 
moestuin, de poetsavond en feesten. 

Samen denken kunt u niet alleen in onze mede-
zeggenschapsraad en onze ouderraad, maar ook met 
de leerkracht en uw kind over huiswerk, leren voor 
toetsen, de stap naar vervolgonderwijs.

Onderstaand ziet u op welke manier we de contact-
momenten tussen ouder/kind/leerkracht of begeleider 
vormgeven in schooljaar 2018/2019.
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worden uit leden van de ouderraad en het team.
Onze OR is een oudervereniging met een voorzit-
ter, secretaris en penningmeester. Zij vormen het 
dagelijks bestuur. Eenmaal per jaar houdt de OR een 
openbare vergadering waarbij alle ouders welkom 
zijn.

Vanuit de OR is er voor iedere groep een contac-
touder benoemd. Deze wordt ingeschakeld als er bij 
een activiteit hulp van ouders nodig is. Hij/zij regelt 
dan dat er voldoende ouders per groep kunnen 
helpen. De contactouder kan ook fungeren als direct 
aanspreekpunt bij vragen. 

De ouderbijdrage
De organisatie van diverse activiteiten brengt 
kosten met zich mee. Veel van deze kosten wor-
den niet vergoed door de overheid. Te denken valt 
hierbij aan festiviteiten rond Sinterklaas, Kerstmis, 
schoolverlaterskamp van groep 8 enz. 
Er wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage 
gevraagd van € 30, - per schooljaar. Voor de kin-
deren die op kamp gaan vragen we € 25,- extra. 
Mocht dit bedrag problemen opleveren, neemt u dan 
contact op met de penningmeester Anique Otten 
(ordedoornick@delinge.nl) . Nadat u een machtig-
ingsformulier ingevuld en ondertekend heeft, wordt 
de ouderbijdrage automatisch overgeschreven naar 
de rekening van de OR van De Doornick.

Als u graag meer wilt weten over de OR, kunt u 
contact opnemen met één van de leden. 
 
5.6 Werkgroepen  

De werkgroep Katechese
Bij de Goede Vrijdagviering en de Kerstviering levert 
de werkgroep een belangrijke bijdrage m.b.t. de 
organisatie. Heeft u interesse om ons te helpen of 
heeft u iets te vragen kunt u terecht bij Annemiek 
van de Woerdt. Het adres vindt u achter in de gids 
bij personeel.

Doel van de driehoekgesprekken: 
We willen het kind in samenspraak met de ouders 
en de leerkracht de juiste kansen geven. Samen 
kunnen we elkaar aanmoedigen en ondersteunen. We 
ontwikkelen een helder beeld van wat we voor het 
kind willen bereiken. We vullen elkaar aan in verant-
woordelijkheid op een stukje van de levensweg op 
school.
• U ontvangt tijdig via uw e-mail het bericht over 

de inschrijving voor de driehoekgesprekken:
 - wanneer u kunt inschrijven,
 - hoe u kunt inschrijven.
• Alle gesprekken worden gehouden met kind, oud-

ers en leerkracht(en).
 Mocht u een gesprek als ouder alleen met de leer-

kracht nodig vinden, maak dan hiervoor een extra 
afspraak. Dit gesprek komt dus niet in plaats van 
de gepland staande driehoekgesprekken.

De informatiebrochure uit de verschillende groepen:
Op de eerste schooldag ontvangt u de informatiebro-
chure uit de groep(en), waarin uw kind(eren) zitten. 
Hierin vindt u belangrijke algemene informatie en 
informatie die specifiek bij het leerjaar hoort.

De rondleiding door uw kind:
Ons doel hierbij is dat uw kind zijn/haar betrokken-
heid bij zijn leerproces aan u overbrengt. Dit maakt 
hem/haar meer eigenaar van het eigen leerproces. 
De leerkrachten bereiden de voorbereiding hiertoe 
voor met de kinderen. Als ouders wordt u op een 
bijzondere manier geïnformeerd. Door de juiste 
vragen te stellen aan uw kind, wordt u als ouder 
bij de hand genomen door het leerstofaanbod, de 
materialen en de regels en afspraken.

Presentaties van kinderen bij het thematisch werken: 
Zowel onderbouw als bovenbouw leren verschillende 
vaardigheden in het presenteren van opgedane 
kennis tijdens het thematisch werken. Deze vormen 
laten de kinderen aan elkaar, aan ouders en andere 
belangstellenden zien, passend bij de verwerkte 
thema’s. Niet onder schooltijd, maar in de namiddag 
van 11 april tussen 17.00 en 18.00 uur.

Een extra afspraak maken:
Soms is het prettig of noodzakelijk om een voort-
gangsgesprek te plannen. Dit kan altijd op initiatief 
van de ouders of de leerkracht.

Gescheiden ouders
Als ouders gescheiden zijn, is het belangrijk beide 
ouders goed te informeren over de ontwikkeling van 
hun kind. Voorwaarde hierbij is dat beide ouders 
zelf hun verschillende adressen kenbaar hebben 
gemaakt. Aan beide ouders wordt de volgende 
informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport en 
de uitnodiging voor de ouderavonden. Voor een 
ouderavond worden beide ouders uitgenodigd voor 
een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere geval-
len kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek om 
gegevens over het kind te verstrekken aan derden, 
wordt altijd aan beide ouders gedaan.

5.4 Inspraak van ouders via 
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad 
(*)
Naast de MR is er de GMR, de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad.  GMR-leden worden door de 
leden van de medezeggenschapsraden gekozen.
Zij bespreken de zaken die van gezamenlijk belang 
zijn voor alle scholen van de stichting. Ook de 
GMR heeft over een aantal beleidszaken advies- of 
instemmingrecht. De bevoegdheden en taken van de 
GMR zijn vastgelegd in een reglement. 

5.5  Oudervereniging en ouderbijdrage 
Aan onze school is een ouderraad (OR) verbonden, 
waarin op vrijwillige basis ouders van leerlingen 
kunnen samenwerken bij te organiseren activiteiten 
tijdens het schooljaar. 
De OR vergadert 8 keer per jaar. De data worden 
aan het begin van het schooljaar vastgesteld. Deze 
vergaderingen worden bijgewoond door de di-
recteur. De ouderraad coördineert allerlei activiteit-
en, die in- en rondom de school plaatsvinden. Denk 
daarbij aan de kermismiddag, Kinderboekenweek, 
Sinterklaas, Kerstmis, de laatste schoolweek enz. 
Hiervoor bestaan werkgroepen, die samengesteld 

De werkgroep Schoolbieb
Op enkele middagen in de week wordt de schoolbieb 
door de verschillende groepen bezocht om hun boek te 
ruilen. Hierbij is assistentie nodig van enkele ouders. 
Mocht u ook interesse hebben neem dan contact op 
met Ingrid van Oostwaard.

5.7 Kinderdagopvang

Soorten opvang 

Het Kinderdagverblijf
Onze kinderdagverblijven zijn geopend van maandag 
t/m vrijdag van 07.00 tot 18.30 uur. Het gaat om 
kinderen van vanaf drie maanden tot 4 jaar. De gro-
epsgrootte wordt bepaald door het aantal pedagogisch 
medewerkers en de oppervlakte van de groepsruimte 
en buitenspeelruimte.

De Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen 
van 4 tot 13 jaar. De
kinderen zijn afkomstig van onze scholen. Onze 
buitenschoolse opvang sluit naadloos aan op de 
schooltijden. 

Peuteropvang 
Peuteropvang is een aanbod voor kinderen die 
(eventueel op basis van een VVE-indicatie) een aantal 
dagdelen een gericht ontwikkelingsaanbod krijgen. 
Voorheen heette dit de peuterspeelzaal. In de peu-
teropvang werken we aan de doorgaande lijn met de 
basisschool.  
De peuteropvang is geopend van 08.30-12.00 uur 
tijdens de 40 reguliere schoolweken.

Voor de tarieven van het kinderdagverblijf, de buiten-
schoolse opvang en de peuteropvang verwijzen wij 
naar de website van de Linge.
 
Inrichting 
Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van 
een passende beroepskwalificatie en voldoen dus aan 
de opleidingseisen. Daarnaast zijn alle werkzame per-

sonen in het bezit van een recente verklaring omtrent 
gedrag. In het kader van de continuïteit vinden we het 
belangrijk dat pedagogisch medewerkers bij een vaste 
stamgroep werken.

Onze locaties bieden ook ruimte aan Pedagogisch 
medewerkers in opleiding. (Deze stagiaires kunnen af-
komstig zijn van middelbare beroepsopleidingen. Elke 
stagiaire heeft een vaste werkbegeleider. Stagiaires 
voeren allerlei opdrachten uit met de kinderen, zowel 
individueel als in groepsverband.

Pedagogisch medewerker – kind ratio (PKR) 
We hanteren de richtlijnen van de GGD. Hierdoor is 
er altijd voldoende leiding aanwezig. Ten minste één 
leidster wordt ingezet voor de verzorging en opvoed-
ing van ten hoogste:
• 4 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar.
• 5 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar.
• 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar.
• 8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar.
• 10 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Het aantal pedagogisch medewerkers wordt bepaald 
aan de hand van een gemiddelde waarbij naar boven 
mag worden afgerond.

Welkomstbeleid 

Plaatsing
Ieder kind is welkom bij de opvang van De Linge. Als 
blijkt dat de begeleiding van uw kind zwaarder is door 
bijvoorbeeld een handicap van het kind, dan zoeken 
we samen naar een betere plek voor uw kind, bij een 
andere opvang, waar uw kind dan bekwaam wordt 
opgevangen.  

1. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.

2. Indicatie via het consultatiebureau (VVE indicatie) 
en leeftijd kunnen op de peutergroep reden zijn om 
kinderen met voorrang te plaatsen.

3. Ongeveer zes weken voor plaatsing neemt de 
medewerker van onze planning telefonisch of 

schriftelijk contact met u op voor definitieve plaatsing 
van uw kind.

4. Nadat er overeenstemming is over de plaatsing 
ontvangt u een overeenkomst waarmee de plaatsing 
wordt bevestigd.

5. Nadat wij de pedagogisch medewerkster heb-
ben geïnformeerd, neemt zij vervolgens contact met 
u op om een afspraak te maken voor een kennis-
makingsgesprek.

6. Kinderen van gezinnen die verhuizen naar de 
gemeente Lingewaard en al een andere peutergroep 
bezochten, worden zo snel mogelijk na inschrijving 
geplaatst. Daarnaast hebben tweede en volgende 
kinderen uit een gezin voorrang bij plaatsing op het 
kinderdagverblijf.

Wijziging
Voor wijzigingen van dagdelen kunt u contact opne-
men met ons servicebureau. Onze medewerkers beki-
jken en overleggen met u wat de mogelijkheden zijn.

Rondleiding
Wanneer (aanstaande) ouders belangstelling heb-
ben voor één van onze locaties dan kunnen we een 
rondleiding plannen. Tijdens de rondleiding tonen 
we de groepen en ruimten en lichten we onze visie, 
dagindeling en regels toe.

Inschrijven
Als ouders na een rondleiding de opvang vast willen 
leggen kan het kind aangemeld worden. Ouders ont-
vangen dan een plaatsingsovereenkomst (contract) en 
vullen alle bijbehorende gegevens in op de inschrijf-
formulieren. 
Aan ouders wordt gevraagd of de gegevens van de 
kinderen mee mogen naar de basisschool, en/of de 
kinderen ook kunnen worden aangemeld bij de basiss-
chool. Dat kan alleen met schriftelijke toestemming 
van de ouders. Vanwege de aanmeldings- en inschri-
jvingsprocedure passend onderwijs, is een aanmelding 
niet automatisch een inschrijving bij de basisschool. 
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Hoewel we streven naar een doorgaande lijn heeft de 
school 6 weken de tijd om te bepalen of uw kind kan 
worden ingeschreven bij de basisschool. 

Wenbeleid
De eerste vier weken dat uw kind de peutergroep en/
of kinderopvang bezoekt gelden zowel voor u als De 
Linge als wederzijdse proeftijd. Daarna geldt een 
opzegtermijn van één maand. Het wennen gebeurt 
vanaf de daadwerkelijke plaatsingsdatum en in over-
leg met de pedagogisch medewerkster. Vooral bij de 
kinderopvang zal het aantal uren dat het kind wordt 
opgevangen geleidelijk worden opgebouwd.

Gedurende de dag 

Brengen en halen
Wij hanteren flexibele tijden; we werken met uren, 
maar wel met een minimale afname van 8 uur per 
week. De openingstijden:
Werkdagen van 07.00 tot 18.30 uur. We verzoeken 
de ouders om kinderen voor 10.00 uur te brengen in 
verband met gezamenlijke activiteiten. Als een kind 
opgehaald wordt door iemand die wij niet kennen dan 
moet de ouder dit van tevoren aan ons doorgeven. Als 
de ouder van tevoren niets aan ons heeft doorgegeven 
dan geven wij een kind niet mee aan derden. Ook 
geven wij een kind niet mee aan personen onder de 
16 jaar. 
Haal- en brengmomenten zijn voor ons ook momenten 
om informatie over het kind uit te wisselen tussen 
ouder en pedagogisch medewerker.
Voor kinderen tot 1 jaar wordt in een schriftje bijge-
houden hoe de dag van uw kind is verlopen. Dit kan 
gaan over bijzonderheden, maar ook over het slapen 
en eten.

Dagindeling 
Voor jonge kinderen is rust, regelmaat en reinheid 
(hygiëne) belangrijk. Voorspelbaarheid is voor 
kinderen belangrijk om de wereld te leren kennen. 
Om deze rust te waarborgen kijken onze pedagogisch 
medewerkers goed om zich heen: is de ruimte niet 
te druk? We hanteren een vaste dagindeling aan: op 

vaste tijden wordt er gegeten, gedronken en fruit 
gegeten. Kinderen slapen naar behoefte en/of wensen
van de ouders. Wij schenken ook de aandacht aan 
verjaardagen en feestdagen. Er wordt binnen en veel 
buiten gespeeld afhankelijk van het weer. Bij de jonge 
kinderen wordt er veel gezongen en bij voorgelezen.

Voor kinderen die een VVE-indicatie hebben, bieden 
we een extra stimulerend programma. Alle kinderen 
worden geobserveerd met een erkend systeem. We 
vinden het belangrijk om samen met de ouders een 
goede overdracht van het kind te laten plaatsvinden 
naar de basisschool. 

Beschrijving van de dagindeling op het IKC, denk aan:
- Buitenspelen
Open deuren beleid etc Buitenspelen
Buitenspelen en bewegen vinden we belangrijk. 
Daarom proberen we dat iedere dag te doen. De peda-
gogisch medewerkers gaan ook geregeld wandelen 
met de kinderen. Ook buiten bieden we een breed 
aanbod aan materialen aan, zodat kinderen volop 
keuze hebben en zich ook buiten spelenderwijs op 
meerdere ontwikkelingsgebieden kunnen ontplooien 
en ervaringen opdoen. 

Vier ogen principe 
Veiligheid vinden we heel belangrijk. Vier ogen 
principe betekent dat er altijd iemand moet kunnen 
meekijken of meeluisteren
Er wordt getracht de opvang zo veilig mogelijk te 
maken. Bij het uitvoeren van dit principe houden we 
rekening met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en 
frequentie waarin de pedagogische medewerker alleen 
op de groep is. 

Achterwacht 
Als er maar één pedagogisch medewerker aanwezig 
is op het kinderdagverblijf en de PKR wordt niet 
overschreden, dan is een achterwachtregeling van 
toepassing. Deze regeling houdt in dat in geval van 
calamiteiten er een achterwacht beschikbaar dient 
te zijn die binnen ambulance-aanrijdtijden op het 
kinderdagverblijf aanwezig kan zijn.

Normaal gesproken is dit de directrice. Als zij 
verhinderd is, wordt iemand anders aangewezen. In 
principe is er op onze locaties nooit sprake van een 
pedagogisch medewerker die alleen in het pand is met 
kinderen.

3-uurs regeling
Bij aaneengesloten openstelling van tien uur of meer 
per dag kan maximaal drie uur per dag worden af-
geweken van de vereiste BKR. Daarbij wordt minimaal 
de helft van de vereiste BKR ingezet. De Linge heeft 
er voor gekozen om tussen 12.00 en 15.00 uur, mits 
dit in de praktijk haalbaar is, af te wijken van de BKR. 
Tijdens deze uren zullen de pedagogisch medewerkers 
een half uur per persoon pauze op kunnen nemen. 
Het kunnen afwijken van de BKR is volgens ons alleen 
tussen de middag haalbaar omdat op alle locaties de 
meeste kinderen dan op bed liggen te slapen. Waarom 
en wanneer er wordt afgeweken van de BKR wordt 
tijdens een rondleiding aan ouders medegedeeld.
De leidsters overleggen per dag met elkaar wie van 
hen wanneer pauze neemt

Ieder kind een mentor
Vanaf januari 2018 heeft elk kind een mentor 
toegewezen. Hierover informeren we de ouders 
schriftelijk. De mentor werkt op de groep waar het 
kind geplaatst is. Zij volgt de
ontwikkelingen van het kind, is het eerste aanspreek-
punt voor ouders (en in de BSO ook voor het kind). 
De mentor is niet per definitie één van de ‘vaste 
gezichten’ van het kind. Zo hopen we duidelijker zicht 
te krijgen in de ontwikkelingen en het welbevinden 
van de kinderen en de lijnen hierover richting ouders 
kort en transparant te houden. Op vaste momenten 
bespreken we de ontwikkeling van het kind kind met 
ouders.
Voor de dagopvang en de peuteropvang: zie 10 mi-
nutengesprekken. Voor de BSO is dat desgewenst en 
altijd als een kind de BSO verlaat.
Tijdens een intake van een nieuw kind horen de oud-
ers wie de mentor van hun kind zal gaan worden.
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houden daarbij rekening met de AVG. Beeldmateriaal 
mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Kinderopvang op IKC De Doornick 
Wij bieden kinderopvang op maat aan, voor kinderen 
van tien weken tot 4 jaar. Bij de kinderopvang kun-
nen oudere en jongere kinderen elkaar helpen en van 
elkaar leren. Met baby’s volgen we zoveel mogelijk hun 
eigen ritme, terwijl we met de peuters in een vaster 
dagritme werken om structuur te bieden.

Kinderopvang én peutergroep Gijsje
Daarnaast vinden wij het belangrijk om extra aandacht 
te geven aan de ontwikkeling van peuters voor een 
goede start op de basisschool. Daarom maken kinderen 
op de dagopvang vanaf hun 2e jaar gebruik van het 
educatieve aanbod op de peutergroep. U heeft hier-
door de mogelijkheid om peutergroep en kinderopvang 
met elkaar te combineren.

5.8 Tussenschoolse Opvang i.v.m. continurooster

N.a.v. de uitslag van het onderzoek naar een continu-
rooster in februari 2018 voeren we dit in 2018-2019 
in.
Er was een grote respons gekomen.
Van de 117 gezinnen van het IKC, dus inclusief Gijsje 
had 91% de beantwoorde vragen ingeleverd.
86% is vóór een continurooster.
14% is tegen een continurooster.
Het aantal ouders, dat bereid is om te betalen voor de 
extra pleinwacht is voor 75% van het aantal kinderen.
De pleinwacht zetten we extern in vanuit de kin-
deropvang de Linge. Omdat budgetten van school en 
opvang wettelijk gescheiden zijn, moeten we voor hun 
dienst betalen.
Om de surveillance van de ochtend- en de lunchpauze 
organisatorisch en volgens de rusttijden uit de CAO
met alle parttimers te kunnen regelen, huren we een 
externe kracht van de Linge kinderopvang in. Om
deze te betalen, vragen we een (vrijwillige) bijdrage 
van € 17,50 per kind per jaar.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar melden we 
de ouders hoe ze dit kunnen overmaken.

Hoe ziet het continurooster er komend jaar uit?
De schooltijden zijn:
Maandag van 8.30-14.30 uur, lunch op school
Dinsdag van 8.30-14.30 uur, lunch op school
Woensdag van 8.30- 12.15 uur
Donderdag van 8.30-14.30 uur, lunch op school
Vrijdag van 8.30-14.30 uur, lunch op school

Elke ochtend zal de bel om 8.25 uur gaan. De kinderen 
gaan naar hun lokaal zodat de lessen om 8.30 uur
kunnen starten. De kleuters mogen door hun ouders 
naar binnen gebracht worden. Voor de kinderen van
groep 3 geldt dit ook in het begin van het schooljaar.
De kinderen van groep 4 t/m 8 komen zelfstandig naar 
binnen.
De kinderen van groep 1 zijn op vrijdag vrij.
De kinderen van groep 2 t/m 4 zijn de vrijdagmiddag 
vanaf 12.00 uur vrij en hebben, verdeeld over het 
schooljaar, 3 studievrijdagochtenden. De kinderen zijn 
dan vrij.

Het lunchpakketje en “10 uurtje”.
Alle kinderen brengen hun eten en drinken ’s morgens 
mee naar school. Het is handig, zeker voor jonge
kinderen om de lunch en het “10 uurtje” apart in te 
pakken. In de BSO-ruimte staan 2 koelkasten, waarin 
als het nodig is, eten en drinken bewaard kunnen 
worden. Zet hierop de naam van je kind.
De lunchpauze: Alle kinderen lunchen in hun eigen 
klas op school onder toezicht van de leerkracht. Deze 
tijd wordt met voorlezen, school t.v. of stillezen ing-
ericht als lestijd.

De pauze is ingedeeld in 2 delen:
Groep 1 t/m 4 eet om 12.00 uur en speelt buiten van 
12.20-12.40 uur.
Groep 5 t/m 8 speelt buiten van 12.00-12.20 uur en 
eet van 12.20-12.40 uur.
Door deze tweedeling in momenten van buitenspelen 
in te zetten, denken we beter tegemoet te komen aan
de sociale en fysieke veiligheid van de kinderen.
Gedurende de buitenspeeltijd surveilleert een leer-
kracht en een medewerker van de kinderopvang.
Door het inzetten van het continurooster op deze 
manier, maken alle kinderen op jaarbasis 14 uur lestijd

extra. Om dit te compenseren zetten we 2 studiedagen 
in. De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 zijn dan vrij.

5.9 Buitenschoolse Opvang (BSO)
Voor en na schooltijd biedt IKC Doornick, samen met 
De Linge, buitenschoolse opvang aan. 
Vanaf 17 jul 2017 bieden wij BSO voor de school-
gaande kinderen voor en na schoolse opvang. Dit is al 
mogelijk vanaf 7.00 uur en tot 19.00 uur, in de voor 
uw kind vertrouwde omgeving van de school. Voor de 
jongste kinderen is dat bij de kinderopvang voor de 
andere kinderen in onze bso ruimte. 
Ook tijdens vakanties en studiedagen bieden we 
opvang. Het is mogelijk om een 40 of 52 weken 
contract af te sluiten. Ook kunnen ouders naast het 40 
weken contract zelf het aantal vakantieweken bepalen 
waarvoor opvang nodig is. Met de mogelijkheid van 
flexibele tijden en wisselende roosters denken wij 
de opvang aan te kunnen bieden die u voor uw kind 
nodig heeft.
De opvang zal worden verzorgd door een van ver-
trouwde medewerkers met veel ervaring in de buiten-
schoolse opvang. Mil Stufkens m.stufkens@delinge.nl 
is de vaste persoon. Zij is voor veel kinderen en ouders 
al een bekend gezicht en bekend bij de collega’s van 
school en kinderopvang. 

Voor meer informatie en voor inschrijving kunt u tele-
fonisch contact opnemen met kinderopvang De Linge 
op tel. Nr. 026-3179933 of via mail kinderopvang@
delinge.nl. Meer informatie vindt u ook op onze web-
site: www.delinge.nl

Ouders en verzorgers zijn flexibel in het afnemen van 
uren bij onze BSO. De opvang sluit aan bij de wensen 
van de ouders en we kijken samen met hen naar de 
mogelijkheden, want na een drukke schooldag zijn de 
kinderen toe aan ontspanning en wat rust. Ze mogen 
kiezen wat ze willen gaan doen: naar buiten om te 
bewegen en te sporten of binnen blijven om te knut-
selen, spelletjes te doen, toneel te spelen en gewoon 
lekker te kletsen met elkaar. Iedereen komt aan zijn 
trekken. En dit alles onder één dak, vanuit één visie 
en samen met leeftijdgenootjes. We versterken zo 
de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn. Kinderen 

Eten en drinken
Goede voeding vinden we heel belangrijk voor de kin-
deren. Voor ons voedingsbeleid verwijzen we naar de 
website van de linge. www.delinge.nl. Het voedings-
beleid kunt u vinden onder kinderopvang documenten. 

Dieet en allergieën
Ouders zijn verantwoordelijk om de pedagogisch 
medewerker op de hoogte te stellen van diëten, 
allergieën of wensen voor de voeding. Deze bijzon-
derheden/wensen worden tijdens het intakegesprek 
of tijdens een overdrachtsgesprek duidelijk besproken 
en beschreven op het intakeformulier. De pedagogisch 
medewerker noteert dit duidelijk.
Hierdoor kunnen alle pedagogisch medewerkers 
duidelijk zien of een kind een dieet of een allergie 
heeft. Bij een allergie zal de opvang proberen vervan-
gende voeding aan te schaffen. Is dit niet mogelijk, 
dan zorgen ouders voor een alternatief. Als er een kans 
is op een ernstige allergische reactie op voeding dan 
wordt dit door ouders specifiek benoemd. 

Verschonen 
Op vaste tijden verschonen we de kinderen. Dit 
gebeurt voor en na het slapen voor kinderen die twee 
keer of vaker per dag slapen. Kinderen die 1 x per dag 
of minder slapen worden na ieder tafelmoment ver-
schoond. Buiten deze standaard verschoonmomenten 
worden de kinderen regelmatig gecontroleerd op een 
vieze luier
en zo nodig tussendoor verschoond. Aan het eind van 
de dag vindt er ook nog een verschoonronde plaats. 
Peuters zien hoe andere kinderen met de zindeli-
jkheidstraining bezig zijn en worden daardoor gestimu-
leerd en gemotiveerd. Wanneer ouders thuis starten 
met zindelijkheidstraining en een kind eraan toe is, 
kan dit bij de opvang voortgezet worden. Kinderen die 
aangeven zelf te willen plassen krijgen hier de ruimte 
voor.

Kinderen die met zindelijkheidstraining bezig zijn 
worden vaker gestimuleerd om naar de wc te gaan. 
De zindelijke kinderen gaan met een pedagogisch 
medewerker voor of na ieder tafelmoment naar het 

toilet. Tussendoor kunnen de kinderen dit altijd zelf 
aangeven en wordt hier gehoor aan gegeven. Na het 
toiletbezoek worden altijd de handen gewassen.

Veiligheid en inspectie 

Bedrijfshulpverlening (BHV)/kinder EHBO
Op locaties is er ieder dagdeel minimaal één peda-
gogisch medewerker aanwezig die in het bezit is van 
een diploma bedrijfshulpverlener (BHV-er). BHV-ers 
hebben de leiding tijdens een ontruiming of op het 
moment dat er iemand onwel wordt, totdat er gediplo-
meerde hulp aanwezig is. Elk jaar gaan de BHV-ers op 
herhalingscursus zodat zij op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen die er op dit gebied zijn. 
Alle medewerkers van de opvang van De Linge hebben 
een diploma kinder-EHBO. De certificaten van zowel 
brandveiligheid als
kinder-EHBO kunnen worden opgevraagd bij de 
locatiehoofd(en). Op iedere locatie is tijdens de open-
ingsuren altijd minimaal één volwassene aanwezig 
die beschikt over een gecertificeerd ‘kinder-EHBO’ 
diploma.

Jaarlijkse GGD inspectie
Onder de Wet Kinderopvang wordt de veiligheid van 
kinderen bewaakt door uitvoering van de risico-in-
ventarisatie. Alle risico’s op veiligheid en gezondheid 
worden door de leiding geïnventariseerd.
In een actieplan wordt opgenomen, wat de acties 
zullen zijn, die ondernomen moeten worden en in welk 
tijdsbestek dit zal worden gedaan. Bij veranderingen 
worden binnen 2 maanden wijzigingen in het rapport 
opgenomen. Dit kan zijn doordat er iets in de ruimte 
veranderd is of omdat er iets nieuws is aangeschaft.
De GGD voert jaarlijks een inspectie uit, waarbij naar 
aanleiding van de risico-inventarisatie gekeken wordt 
of De Linge voldoet aan de eisen die de Wet Kin-
deropvang stelt. Op onze website verwijzen wij naar 
onze inspectierapporten van de GGD.

Kindermishandeling/vermoedens
Een bijzonder punt van aandacht in de kinderopvang is 
kindermishandeling. Onder kindermishandeling versta-

an wij alle vormen van geestelijk, lichamelijk en sek-
sueel geweld tegen kinderen, of het nalaten van zorg 
en aandacht. Kinderopvang De Linge hanteert hiervoor 
een protocol geënt op landelijke voorschriften.
Een meldcode is verplicht inzake kindermishandeling 
en huiselijk geweld (v.a. 1juli 2013). Indien een ouder 
zich hieraan schuldig maakt wordt melding gedaan bij 
het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermis-
handeling (AMHK).
Indien een medewerker zich hieraan schuldig maakt 
maken we ook melding bij een vertrouwenspersoon 
van de onderwijsinspectie. Zoiets doen wij uiteraard 
niet lichtvaardig, want een valse melding kan zeer be-
schadigend werken tussen allerlei relaties. Bij twijfels 
raadplegen we altijd het AMHK inzake huiselijk geweld 
of letsel. Het risico van kindermishandeling is soms 
een bespreekpunt tijdens een werkbespreking of sollic-
itatie om te weten hoe (een) beroepskracht(en) hierin 
staan(t). Het is bepaald geen eenvoudig onderwerp. 
Indien een leidster signalen hiertoe oppikt overlegt zij 
met de directrice. Die overlegt in de regel met experts 
om te bepalen of de signalen reëel zijn. Het “protocol 
kindermishandeling” en de ‘meldcode kindermishandel-
ing en huiselijk geweld’ is aanwezig op alle locaties. U 
kunt het protocol kindermishandeling of de meldcode 
altijd inzien op de groep.

Vertrouwenspersoon/aandacht functionaris
Gina van den Broek is onze aandacht functionaris. Zij 
is bereikbaar in geval van vermoedens van kinder-
mishandeling of bij vragen of opmerkingen of bij het 
aangaan van een vertrouwelijk gesprek. Gina van 
den Broek is bereikbaar voor ouders en personeel. 
Zij is telefonisch altijd bereikbaar. Het is ook mo-
gelijk om haar per e-mail te bereiken, dat kan via 
G.vandenbroek@delinge.nl
Zie ook onderdeel 8.8 Vertrouwenspersoon.

Foto’s en telefoons
Wanneer er een uitstapje wordt gemaakt nemen de 
leidsters een mobiel mee om bereikbaar te zijn in 
geval van calamiteiten.
De Linge vraagt schriftelijk toestemming aan oud-
ers om foto’s te mogen plaatsen op de website. We 
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grootste deel van het inkomen in de zomervakantie 
kan verdienen. Dit vakantieverlof mag éénmaal voor 
maximaal 10 schooldagen (per schooljaar) verleend 
worden en mag geen betrekking hebben op de eerste 
twee weken van het schooljaar. Bij de aanvraag zal 
een werkgeversverklaring of ander bewijs moeten 
worden overlegd.

Binnen de gemeente Lingewaard is in overleg met 
de directies van de scholen een Leerplichtprotocol 
opgesteld. Scholen van de Linge volgen het leerplic-
htprotocol van de gemeente Lingewaard. 
Indien ouders een aanvraag doen van meer dan 10 
schooldagen, dan zal dit alleen worden toegekend 
door de leerplichtambtenaar als er sprake is van 
speciale omstandigheden. Denk hierbij aan een 
medische- of sociale indicatie. Hieraan zal een 
deskundigenverklaring ten grondslag moeten liggen.
In de volgende gevallen wordt een verzoek zeker 
afgewezen: 
- Familiebezoek in het buitenland
- Vakantie in een goedkope periode of in verband 

met een speciale aanbieding
- Vakantie in verband met een gewonnen prijs
- Vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogeli-

jkheden
- Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de 

eigen schoolvakantie op vakantie te gaan
- Eerder vertrekken of later terugkeren in verband 

met (verkeers)drukte
- Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit 

het gezin al of nog vrij zijn
- Deelname aan sportieve of culturele evenementen 

buiten schoolverband.

Extra verlof moet schriftelijk, minimaal twee weken 
voor aanvang van het verlof, bij de directeur worden 
aangevraagd. Wanneer ouders het niet eens zijn 
met de beslissing, kunnen zij een bezwaarschrift 
indienen. 

- 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum 
van ouders of grootouders: maximaal één dag;

- 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of 
grootouders: maximaal één dag;

- Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten 
t/m de derde graad; periode in overleg met de 
directeur;

- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 
eerste graad: maximaal vier dagen;

- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 
tweede graad: maximaal twee dagen;

- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de 
derde en vierde graad: maximaal één dag;

- Naar het oordeel van de directeur belangrijke 
redenen met uitzondering van vakantieverlof.

Graden van bloed- en aanverwantschap: 
1e graad:  ouder, kind
2e graad:  zus/broer, grootouders, kleinkind
3e graad:  oom/tante (broer/zus van ouder), neef/

nicht (kind van broer/zus), overgroot-
ouder, achterkleinkind

4e graad:  oudoom/oudtante (broer/zus van groot-
ouders), neef/nicht (kind van broer/
zus van ouder), achterneef/achternicht 
(kleinkind van broer/zus), betovergroot-
ouder.

Verlof buiten de schoolvakanties
De Leerplichtwet van 1969 geeft onder andere 
richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties. De 
directeur beslist over een aanvraag van minder dan 
10 schooldagen en kan hierbij advies vragen aan 
de leerplichtambtenaar. Vragen ouders meer dan 10 
schooldagen extra verlof, dan beslist de leerplicht-
ambtenaar.

Voor vakantie buiten de schoolvakanties kan geen 
toestemming worden verleend, tenzij de specifieke 
aard van het beroep van één van de ouders met 
zich meebrengt dat alleen buiten de schoolvakan-
ties gezamenlijk op vakantie gegaan kan worden. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige beroepen in 
de horeca of agrarische sector, waarbij de ouder het 

groeien bij ons op, waardoor we hen nog beter 
leren kennen. Dit geeft leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers de mogelijkheid om kinderen te stim-
uleren in hun talenten en aan te sluiten bij thema’s 
en activiteiten van elkaar.

Flexibel en op maat:
• Opvang van 07:00 tot 19:00 uur
• Het hele jaar geopend
• Opvang al vanaf 1,5 uur
• Wisselend rooster per maand mogelijk
• In samenspraak met uw kinderen invulling van het 

aanbod
• Vakantie-opvang op maat
Als beide ouders werken is er mogelijk recht op een 
tegemoetkoming in de kosten van deze BSO-opvang 
(Toeslagregeling Kinderopvang). Een rekenmodel 
staat op de site www.delinge.nl 

5.10 Ouderhulp
Zoals u al gelezen hebt, maken wij op De Doornick 
dankbaar gebruik van ouderhulp. Aan het begin van 
het schooljaar kunt u via een formulier opgeven 
waar u aan mee wilt helpen. De school neemt dan 
contact met u op. Wanneer u kinderen per auto 
vervoert, worden vanzelfsprekend de eventuele par-
keerkosten vergoed. Als kilometervergoeding hebben 
we 10 cent per kilometer afgesproken.

5.11 Leerplicht 
Gronden voor vrijstelling 
Kinderen zijn leerplichtig vanaf vijf jaar tot het 
einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. 
Gronden voor vrijstelling van schoolbezoek zijn:
- De leerling kan wegens vervulling van plichten 

voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging 
de school niet bezoeken;

- Verhuizing: maximaal één dag;
- Huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 

derde graad binnen de woonplaats: maximaal één 
dag;

- Huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 
derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee 
dagen;

5.12 Schorsing en verwijdering 
Soms is het noodzakelijk een leerling te schorsen of 
te verwijderen. Schorsing is aan de orde wanneer de 
schooldirectie bij ernstig wangedrag van een leerling 
en/of ouders 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.

Een schorsing kan voor een beperkte periode wor-
den opgelegd. Het besluit wordt schriftelijk door de 
schooldirectie (ondertekend namens het bevoegd 
gezag) aan de ouders meegedeeld. Vermeld worden 
de reden van de schorsing, de aanvang, de tijdsduur 
en eventuele andere genomen maatregelen. De school 
moet de schorsing melden bij de directeur bestuurder, 
de leerplichtambtenaar en de inspectie van het onder-
wijs. Omdat de school verplicht is te voorkomen dat 
de leerling achterstand oploopt, zal voor het nodige 
huiswerk gezorgd worden. 

Verwijdering is een ordemaatregel die alleen in uiterst 
geval en zeer zorgvuldig wordt genomen. Van het in 
gang zetten van de verwijdering procedure is sprake 
bij: 
- Voortdurend agressief gedrag van de leerling waarbij 

de voortgang van het onderwijs verstoord wordt. 
- De leerling vergt een onevenredig deel van de 

schoolorganisatie, waarbij gestelde doelen niet of 
nauwelijks worden bereikt.

- Bedreigend of agressief gedrag van ouders waarbij 
herhaling niet uitgesloten is, waardoor sprake is 
van gegronde redenen voor angst bij leerkrachten of 
andere ouders en/of er geen sprake meer is van een 
ongestoorde voortgang van het onderwijs.

Vanaf het moment dat de verwijderingsprocedure in 
gang is gezet, heeft de school de verplichting een an-
dere school voor de leerling te zoeken. Hiervoor heeft 
de school acht weken de tijd. Tijdens deze procedure 
heeft de leerling het recht de school te blijven bezoek-
en. De procedure voor verwijdering is opgenomen in 
de Wet op het Primair Onderwijs. 

5.13 Wat te doen bij problemen? 
Algemeen
Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. We 
gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling 
overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit 
om vragen, ontevredenheid, problemen of klachten 
over het onderwijs, de aanpak van uw kind, etc. aan 
de leerkracht kenbaar te maken. Hij/zij is de eerstver-
antwoordelijke voor de kinderen in de groep. 

De contactpersoon 
Bij klachten over school kan de klager zich in eerste 
instantie wenden tot degene die bij de situatie 
betrokken is. Dit kan de leerkracht zijn, of de school-
leiding. Indien dit niet leidt tot een voor de klager 
gewenste oplossing, kan gebruik worden gemaakt van 
de contactpersonen die op onze school aanwezig zijn. 
Zij zijn er voor u. Ze luisteren en geven informatie 
over mogelijke vervolgstappen. Om misverstanden 
te voorkomen heeft de contactpersoon vooral een 
ondersteunende rol bij het zoeken naar een oplossing 
van de klacht met een doorverwijzende functie. De 
contactpersoon voor De Doornick is Angelique Schen-
nink. a.schennink@delinge.nl   

De klachtenprocedure
De volledige klachtenregeling is te vinden op www.
delinge.nl onder De Linge – Kwaliteitszorg – Klachten-
regeling.
Klachten waarvan u vindt dat ze onvoldoende zijn 
afgehandeld, kunt u voorleggen aan de landelijke 
klachtencommissie (VBKO, 070 34 57 097 of 070 39 25 
508) of aan de vertrouwensinspecteur.

Vertrouwenspersoon en –inspecteur
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. 
U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een 
objectieve deskundige buiten de school. De externe 
vertrouwenspersoon geeft informatie en advies en 
begeleidt ouders in het klachttraject wanneer zij een 
formele klacht indienen. Voor De Linge is mevrouw
Eveline Knibbeler de vertrouwenspersoon. Zij is bereik-
baar via e.knibbeler@kb-consult.nl
 

Voor een onafhankelijk advies in geval van seksuele 
intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of 
fysiek geweld kunt u ook contact opnemen met de 
vertrouwensinspecteur.
Meldpunt vertrouwensinspecteurs telefoon: 0900-
1113111 tijdens kantooruren.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Bij een signaal van huiselijk geweld zijn scholen sinds 
begin 2012 verplicht met een meldcode te werken, 
die in stappen beschrijft wat te doen. Onderzoek wijst 
uit dat hulp- en zorgverleners en leerkrachten die met 
een meldcode werken drie keer zo vaak ingrijpen als 
collega’s die zo’n stappenplan niet voorhanden hebben 
bij een vermoeden van mishandeling.. Door te werken 
met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens 
van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet 
te melden, berusten bij de professional. Het stap-
penplan van de meldcode biedt hem of haar bij die 
afweging houvast.
Meldplicht seksueel geweld
Bij klachten van ouders en leerlingen over de school-
situatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, 
aanranding of een ander zedendelict, is de school 
verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van 
justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere 
kinderen in het geding is.  



Terug naar de inhoudsopgave Terug naar de inhoudsopgave

Verantwoording onderwijstijd
In het onderstaande schema vindt u het aantal klokuren per week dat de kinderen les 
krijgen. Dit verschilt per groep. Wanneer dit vermenigvuldigd wordt met het aantal 
weken in het jaar (52) en hiervan het aantal vakantie-uren en andere vrije dagen wordt 
afgetrokken, levert dit het aantal klokuren per jaar op.In totaal is de onderwijstijd in 
de eerste vier leerjaren 3539 uren en in de laatste vier leerjaren 4025 uren, waarmee we 
voldoen aan de wettelijke verplichting.  
In totaal is de onderwijstijd in de eerste vier 3611 uren en in de laatste vier leerjaren 3966 
uren, totaal 7577, waarmee we voldoen aan de wettelijke verplichting van minimaal 7520 
uur in 8 leerjaren.

6.2 Groepsindeling en klassenbezetting

6 DIVERSE PRAKTISCHE ZAKEN 

6.1 Schooltijden en vakanties

Zoals u in onderstaand schema kunt zien, zijn de schooltijden voor alle groepen 
gelijk, met dien verstande dat lagere groepen minimaal een middag meer vrij 
hebben dan hogere groepen. In onderstaand schema ziet u dat kinderen uit groep 1 
op vrijdag de hele dag vrij zijn.
Kinderen uit de groepen 2 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.
Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 8 gaan op woensdag een kwartier langer door.
Het komt voor dat kinderen erg vroeg op school zijn. Door de leerkrachten wordt 
vanaf 10 minuten voor aanvang van de school gesurveilleerd op het schoolplein. 
Wij verzoeken u rekening te houden met genoemde tijden en uw kind(eren) niet te 
vroeg naar school te laten gaan. 

Schooltijden 2018- 2019

Praktische informatie over het continurooster staat onder 5.8.

Vakanties schooljaar 2018-2019
Kermisdagen ................................. 17 sept en 18 sept
Herfstvakantie * ............................ 15 okt t/m 21 okt
Kerstvakantie * ............................. 24 dec t/m 6 jan
Carnavalsvakantie ** ..................... 4 maart t/m 10 maart
Pasen en Meivakantie * .................. 22 april t/m 5 mei
Hemelvaartsvakantie  ..................... 30 en 31 mei
2e Pinksterdag .............................. 10 juni
Zomervakantie * ............................ 8 juli t/m 18 aug
Studiedagen gr 1 t/m 8  ................. 18 sept, 3 okt, 6 dec, 17juni
Vrije vrijdagochtenden groep 2-4   .. 7 dec, 25 jan, 7 juni
i.v.m. aantal uren onderbouw.

* deze vakanties zijn door de overheid vastgesteld.  
** wijkt af van data die door de overheid zijn opgegeven i.v.m. Carnaval.

Groep Ma di wo do vr

1 08.30-14.30 08.30-14.30 08.30-12.15 08.30-14.30 vrij

2 t/m 4 08.30-14.30 08.30-14.30 08.30-14.30 08.30-12.00 
Middag vrij

5 t/m 8 08.30-14.30 08.30-14.30 08.30-12.15 08.30-14.30 08.30-14.30

GROEP 1 2 3 4 5-8

Aantal klokuren per week 20,75 23,75 23,75 23,75 25,75

Aantal weken 52 52 52 52 52

Aantal klokuren per jaar 1053 1235 1235 1235 1339

Af: Vakantie-uren en overige uren 269,25 321,75 321,75 321,75 347,45

Vrije dagen onderbouw 10,5 10,5 10,5 10,5

TOTAAL (klokuren per jaar) 773,25 902,75 902,75 902,75 991,55

groep Ma Di Wo Do Vr 

Kinderopvang 
Gijsje

Anja
Rinske

Sandra
Rinske

Sandra
Rinske

Sandra
Rinske

Sandra 
Anita

1-2 Ineke Ineke Ineke Ineke Ingrid

3 Mieke Mieke Mieke Hanny Hanny 

4 Femma Iris Iris Iris Iris

5 Margreet Margreet Maria Maria Maria

6/7 Angelique Angelique Femma Femma Femma

7/8 Arthur Arthur Arthur Arthur Arthur

Ingrid ochtend hele dag        - ochtend ochtend

Roy hele dag hele dag hele dag hele dag hele dag

Ans        - Ans Ans Ans       -
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herfstvakantie wat er zoal komt kijken om heerlijke 
groenten te verbouwen. Voor de zomervakantie zijn 
deze kinderen daarmee gestart. Rond de herfstvakantie 
eindigt dit seizoen en komt de natuur tot rust. Als 
afsluiting zullen de leerlingen samen met de senioren 
uit Doornenburg een maaltijd bereiden. 

Activiteiten zorginstelling Merlijn
Gedurende dit schooljaar zullen we doorgaan met 
het ontwikkelen van passende activiteiten door de 
kinderen aangeboden en uitgevoerd voor de bewoners 
van zorginstelling Merlijn, onze buren.

6.6 Afspraken over spelen, binnenkomen,  
eten en drinken

Toezicht
Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het speelplein voor 
de kinderen die nog even buiten willen spelen. Wij 
verzoeken u om die reden erop te letten dat kinderen 
niet vroeger naar school komen. In de pauzes is er 
natuurlijk ook toezicht op het speelplein.

Regels schoolplein
Met het oog op de veiligheid maken wij afspraken 
met kinderen over wat wel en niet kan en mag op het 
schoolplein. Ook dit schooljaar proberen we van onze 
speelplaats een leuke en gezellige speelplek te maken, 
waar we samen spelen, zonder ergernissen. Daarom 
hanteren we de volgende afspraken en regels, waarop 
in de groepen gereflecteerd wordt:
- Ik blijf op het schoolplein tot aan de fietsenrekken. 
- Ik loop met de fiets over het plein en zet de fiets in 

de fietsenstalling. 
- Voetballen alleen in het speelkwartier en elke dag 

een andere groep. 
- Ik loop rustig naar binnen en loop rustig in de gang. 
- Ik ben aardig, ook voor het kind dat ik een beetje 

anders vind. 
- Rommel en afval stop ik meteen in de prullenbak. 
Er is altijd een leerkracht in de buurt om te 
bemiddelen als zich een probleem voordoet.

Speelgoed
Wij verzoeken u vriendelijk er op toe te zien dat uw 
kind geen speelgoed of andere dingen die de aandacht 
af kunnen leiden mee naar school neemt. Knikkers, 
petten, e.d. mogen niet mee de klas ingenomen 
worden, maar worden in of bij de jas op de kapstok 
opgeborgen. Gevaarlijk ‘speelgoed’ (zakmessen, 
aanstekers) worden in beslag genomen en alleen aan 
ouders teruggegeven.

Wanneer naar binnen?
Vanaf 8.25 uur mogen kinderen als de zoemer gaat 
naar hun eigen klas gaan. De leerkrachten zijn vanaf 
die tijd in hun groep aanwezig. De lessen beginnen om 
8.30 uur. Tot de herfstvakantie mag u uw kind indien 
nodig naar binnen brengen. Na de herfstvakantie of 
mogelijk al eerder komen de kinderen alleen naar 
binnen. Na schooltijd om 14.30 mag u wel even naar 
binnen lopen om te kijken in de klas of kort iets door 
te geven aan de groepsleerkracht. 
We willen wel graag op tijd met de lessen beginnen en 
onze werktijd zo effectief mogelijk benutten.

Waar naar binnen?
Om het voor de kinderen van groep 0 t/m 4 
overzichtelijk te houden is de ingang bij de lokalen 
van de onderbouw ook alleen voor die kinderen. De 
kinderen van groep 5 t/m 8 gaan door de andere 
ingang naar binnen.

Schoolafspraken
We leren de kinderen dat we: 
- binnen rustig lopen;
- de deuren zachtjes dicht doen;
- zachtjes praten;
- respectvol met elkaar en elkaars spullen omgaan;
- luisteren naar elkaar;
- met elkaar praten als er iets misloopt.
In elke afzonderlijke groep worden samen met de 
leerlingen afspraken gemaakt, die zichtbaar in de 
groep hangen en naar de ouders worden gemaild. 

Eten en drinken tijdens de pauze
Natuurlijk mogen de kinderen iets meebrengen 

als tussendoortje. Voor alle groepen wordt er tijd 
ingeruimd om dit in de klas op te kunnen eten/
drinken.

Fietsen
Vanwege plaatsgebrek in de fietsenstalling vragen 
wij kinderen, die dicht bij school wonen, lopend te 
komen. Het is raadzaam de fietssleutel te voorzien van 
een label met naam en adres. Zo kan hij bij verlies 
altijd worden terugbezorgd bij de juiste eigenaar. De 
school is niet verantwoordelijk voor beschadigingen 
aan de fiets op het schoolplein.

6.7 Verjaardagen
Voor elk kind is de eigen verjaardag natuurlijk de 
belangrijkste feestdag van het jaar. Wij zetten de 
jarige dan ook graag in het zonnetje. Uw kind mag 
in de groep trakteren. Onze voorkeur gaat uit naar 
alternatieven voor snoep. Eén klein ding als traktatie 
vinden wij voldoende. Het trakteren staat gepland 
voor of na de pauze, waarin de kinderen ook al hun 
eigen eten en drinken meebrengen. Het gaat om het 
gebaar en het samen vieren van de verjaardag. De 
verjaardagen van de leerkrachten worden gevierd op 
een juffen-en meesterdag. Deze wordt vermeld in de 
jaarkalender op de website. Voor de verjaardag van 
vader, moeder, opa of oma kan in groep 1/2  een 
aardigheidje gemaakt worden.
 
6.8 Trakteren en allergieën 
Sommige kinderen zijn allergisch voor bepaalde 
stoffen in producten. U kunt hierover bij de leerkracht 
informatie vragen. 

6.9 Gymkleding
De kleutergroepen zijn elke dag bezig met spel en 
beweging. Dit kan zowel binnen in de speelzaal als 
buiten zijn. Tijdens de gymles dragen de kinderen 
van groep 1 t/m 8 gymkleding. De jongens dragen 
een sportbroekje en een shirtje, de meisjes hetzelfde 
als de jongens of een gympakje. Iedereen draagt 
gymschoenen met een witte zool, uitsluitend voor 
zaalgebruik.
Wanneer uw kind om medische redenen niet mee kan 

Groep 1-2  Ineke Kersten (maandag tot en 
met donderdag)

Groep 2  Ingrid van Oostwaard 
(vrijdagochtend) 

Groep 1  is dan net als dit jaar vrij.
Groep 1-2  wordt ondersteund door Ingrid en 

stagiaire Sanne Rensen

Alle kinderen uit de groepen 1-2 starten 
dit schooljaar samen. Als de groep (volgens 
verwachting na kerst) groeit naar 30 kinderen 
zal Ingrid een deel van de groep op 4 
dagdelen begeleiden. De andere 3 dagdelen 
zal een deel van groep 2 samenwerken met 
groep 3. Tegen die tijd zullen we daarover 
uitvoerig inlichten.

In de groepen 6/7 en 7/8 zal Roy Bastein 
ondersteunen. Roy is aangesteld in het kader 
van de extra gelden voor werkdrukverlichting.
Ingrid zal ook in de groepen 3,4,5 nog enige 
ondersteuning bieden.
Ans Weerepas zal komend jaar als vrijwilligster 
ons onderwijsinhoudelijke en praktisch 
ondersteunen.
Eric Wolters is de conciërge. 

6.3 Groeps- of klassenvertegenwoordigers 
(evt. wijzigingen vindt u in Nieuwsbrief 1)

Groep Contactouder
1/2  Karin Wouters
3 Miranda v/d Welk
4 Esther Vermeulen
5 Pieternel Balk
6/7 Ans Ketelaer + Diana Niels
7/8 

6.4 Kamp en musical
Het is fijn om elkaar behalve in de schoolsitu-
atie ook eens in een heel andere omgeving te 
leren waarderen. Daarom kiezen wij ervoor om 
aan het einde van hun periode op De Doornick 
met groep 8 drie dagen op schoolkamp te 

gaan. Tijdens dit kamp zijn er allerlei activ-
iteiten gepland onder leiding van een aantal 
teamleden. Nadere data en informatie over 
het kamp volgen begin schooljaar 2017-2018. 
In dit schooljaar zullen de musical en het 
kamp op het eind van het jaar door en voor 
groep 8 plaatsvinden. Medewerking van oud-
ers is bij de totstandkoming van de musical 
natuurlijk zeer gewenst.    

6.5 Buitenschoolse activiteiten

Schoolvoetbaltoernooi
Elk jaar worden er zowel jongens- als 
meisjesteams ingeschreven om mee te doen 
aan het schoolvoetbaltoernooi. De ploegen 
staan onder leiding van een leerkracht en/of 
ouders.

Sport- en Spelochtend
Jaarlijks houden we in het kader van Kon-
ingsdag een sportdag voor de hele school. Als 
locatie gebruiken we bij goed weer het sport-
terrein van GVA. 

Excursies 
Regelmatig worden er door De Doornick 
educatieve excursies georganiseerd naar het 
theater, culturele instellingen, bedrijven, 
voortgezet onderwijs, ROC en de natuur in.

Feesten
Natuurlijk worden er op school ook feesten 
gehouden. Bij feesten denken we aan ver-
jaardagen van de kinderen en juffen/meester 
dag, de jaarlijkse kermis, afsluiting Kinder-
boekenweek, Sinterklaas, Kerst- en Paasvier-
ing en Carnaval.

Het moestuinproject
Onder begeleiding van de leerkracht, de 
dorpscontactpersonen en de vrijwilligers van 
de Moestuinvereniging helpen en leren de 
kinderen uit de groepen 3 en 4 tot aan de 
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6.14 Schoolverzekering
Het bestuur van De Linge heeft voor alle leerlingen, 
personeel, hulpouders en overblijfouders een 
collectieve, wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
(WA) afgesloten. Deze verzekering is van kracht 
gedurende alle schooluren en alle overige 
schoolactiviteiten, dus ook tijdens excursies, kamp en 
schoolreisjes. 
Het verzekerde bedrag in deze WA verzekering is € 2 
miljoen per gebeurtenis en het maximaal verzekerde 
bedrag is € 4 miljoen per verzekeringsjaar. Let op: niet 
onder alle omstandigheden is een schade veroorzaakt 
door leerlingen van de school te claimen onder deze 
WA scholenpolis. Er zijn situaties denkbaar dat een 
WA schade (ook) aangemeld moet worden bij de eigen 
WA Particulierverzekering van de ouders omdat de 
aansprakelijkheid van de school voor het doen of laten  
van de leerling geheel of gedeeltelijk ontbreekt. De 
verzekeraars wikkelen dan samen de schade af. 

Duwen en stoeien hoort een beetje bij het 
opgroeien van kinderen. Daarom is een kapotte 
bril of een gescheurde jas niet altijd automatisch 
de schuld van het ‘andere kind’. In verschillende 
zaken die voorkwamen bij de kantonrechter, werd 
de aansprakelijkheid van dat ‘andere kind’ om die 
reden al vaker afgewezen. Het kind had immers niet 
het vooropgezette plan om schade toe te brengen 
en de schoolleiding kan helaas niet elke stoeipartij 
signaleren. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor. 

Ook een verzekering tegen het risico van ongevallen 
heeft De Linge collectief afgesloten. Deze 
leerlingen ongevallenpolis is geldig gedurende alle 
schoolactiviteiten -dus ook tijdens reizen en excursies- 
en kent de volgende dekking:
1) Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval, € 

50.000,=
2) Bij overlijden als gevolg van een ongeval, € 5.000,=
3) Geneeskundige kosten als aanvulling op de eigen 

ziektekostenpolis of ziekenfondsverzekering, € 
2.500,=

4) Tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval 
per element, € 2.500,=

De rubriek ongevallen met blijvende invaliditeit is voor 
alle leerlingen belangrijk, omdat zij alleen aanspraak 
kunnen maken op de WAJong regeling. Het UWV kent 
Wajong toe als er sprake is van ziekte of handicap, 
waardoor iemand geen mogelijkheden heeft om betaald 
werk te kunnen verrichten. De laatste twee rubrieken 
zijn vooral belangrijk voor ouders met een hoog eigen 
risico in de zorgpolis. Voor ouders die de verzekerde 
bedragen te laag vinden of de voorkeur geven aan 
een zogenaamde 24-uurs dekking inclusief alle vrije 
dagen en vakanties, bestaat de mogelijkheid om de 
schoolverzekering uit te breiden. U kunt dan contact 
opnemen met de afdeling Ongevallenverzekeringen voor 
scholieren van onze schoolverzekeraar: WBD Lippmann 
Groep BV te Den Haag, 070-3028500. 
Formulieren voor aangifte van schade of ongevallen 
kunt u downloaden op www.delinge.nl  in de menubalk 
bij Medewerkers – Formulieren. 

6.15 Hoofdluis
Hoofdluis is een steeds terugkeren verschijnsel op elke 
basisschool. Op De Doornick is er een vaste werkgroep 
van ouders die na iedere vakantie op dinsdag alle 
kinderen controleren op hoofdluis en neten. Deze 
werkgroep wordt begeleid door de GGD. Mochten er 
hoofdluis of neten worden gevonden, dan krijgt u 
dezelfde dag een telefoontje van de contactouder uit 
de werkgroep met het verzoek uw kind te behandelen. 
Pas na behandeling met resultaat mogen de kinderen 
weer naar school. De hele klas waar het kind in zit, 
wordt 2 weken later weer gecontroleerd om eventuele 
verspreiding zo snel mogelijk op te sporen. 
Als u tussentijds hoofdluis bij uw kind(eren) ontdekt, 
stellen wij het op prijs als u dit aan de leerkracht 
doorgeeft. Er vindt dan een extra controle in de groep 
van uw kind plaats. Natuurlijk hoort bij deze taak het 
waarborgen van de privacy van iedereen. 
Bij de contactouder van de werkgroep hoofdluis is een 
lijst met handige tips verkrijgbaar wat je allemaal kunt 
doen als er hoofdluis bij je kind ontdekt is. Naam van 
de contactouder van de werkgroep hoofdluis vindt u 
achterin deze schoolgids

6.16 Gevonden en verloren voorwerpen
Regelmatig blijven op school en in de gymzaal spullen 
liggen, die bij navraag van ‘niemand’ blijken te zijn. In 
uw eigen belang vragen wij daarom: zet de naam van 
uw kind(eren) op tassen, bekers, lunchtrommels en in 
jassen en gymspullen. Voorzie de jas van een stevige 
lus. Alles wat we op school vinden wordt verzameld in 
een kist, de zogenaamde Sloddervos. Deze staat in het 
halletje van de onderbouwingang. Spullen die langer 
dan een jaar blijven liggen gaan naar een kledingactie 
en goed doel.

6.17 Foto- en video opnamen
Het is mogelijk dat uw kind middels foto- of video-
opnamen in de spotlights komt te staan. Het kan 
hierbij gaan om opnamen voor een ouderpresentatie 
een schoolfolder of voor de website van de school. De 
beelden worden enkel voor schoolse zaken gebruikt. Bij 
de intake kunt u aangeven of u principiële bezwaren 
hebt.  

6.18 Ziek melden en noodadressen
Bij ziekte van uw zoon of dochter kunt u tussen 
08.00 uur en 08.30 uur naar school bellen. Doet u 
dit alstublieft steeds vóór 08.30 uur aangezien wij 
ons anders onnodig ongerust maken. Wanneer een 
kind zonder dat wij bericht ontvangen hebben niet 
op school is, probeert de leerkracht voor 09.00 uur de 
ouders telefonisch te bereiken. 
Als een kind tijdens schooluren ziek wordt, bellen we 
in eerste instantie de ouders. Mochten die niet thuis 
zijn, dan nemen we contact op met het noodadres. 
Geeft u een eventueel noodadres even door aan de 
groepsleerkracht. Zieke kinderen worden niet naar huis 
gestuurd zonder dat we zeker weten of er thuis opvang 
is! Met uitzondering van bruiloften, begrafenissen e.d. 
zijn andere vormen van verzuim, behalve ziekte, niet 
toegestaan. Slechts bij hoge uitzondering kan hiervoor 
toestemming worden verleend. U kunt hiervoor een 
verlofaanvraag formulier bij de leerkracht van uw kind 
vragen of het formulier downloaden vanaf de website. 
De directie zal hierna beoordelen of het gevraagde 
verlof verleend wordt en de ouder(s) en leerkracht 
schriftelijk van dit besluit op de hoogte.

doen aan de gymles, ontvangen wij daarover 
vooraf graag bericht. Via de onderwijsinspectie is 
ons medegedeeld dat de school in het bezit moet 
zijn van een schriftelijke medische verklaring, 
wanneer een leerling voor langere tijd niet aan de 
gymlessen mag deelnemen. In dit geval werkt uw 
kind tijdens de gymles aan zijn/haar eigen taken 
in een andere groep.

Afspraak met de kinderen gemaakt:
Als je je gymkleding vergeten bent, gym je in je 
gewone kleren. De leerkracht kijkt of je schoenen 
geschikt zijn. Is dat niet het geval, dan gym je 
mee op blote voeten.

Het gymrooster vindt u in de informatiebrochure 
vanuit de groepen, die u op de eerste schooldag 
ontvangt.

6.10 Thema-presentatie i.p.v. vieringen 
De jaarlijks terugkerende feesten zijn al bekend 
als viering. Voor speciale presentaties die 
mogelijk aansluiten bij de aangeboden thema’s 
in de groepen, worden alleen groepjes kinderen 
uitgenodigd. We houden het kleinschalig dit 
schooljaar. Dus geen gezamenlijke vieringen dit 
schooljaar.

6.11 Bibliotheek zie ook pag. 22 en 23
Een van onze ruimten is omgetoverd tot een 
schoolbieb met een veelzijdig aanbod aan 
jeugdboeken. Samen met Openbare Bibliotheek 
Gelderland Zuid zorgen we voor een spannende en 
interessante collectie verhalende en informatieve 
boeken. Deze collectie wordt wekelijks ververst 
en regelmatig vernieuwd. Alle kinderen kiezen 
hier boeken, fictieve om er op school in te 
lezen en informatieve om te gebruiken bij de 
verwerking van eigen onderwerpen. Ouders helpen 
op maandag- en donderdagmiddag bij de uitleen 
ervan.

Uitleen naar huis

Groepen 4 t/m 8
Kinderen mogen 3 boeken per kind in hun biebtijd 
lenen. Het boek waarin ze graag thuis willen 
lezen, mag mee naar huis genomen worden, 
mits het de volgende dag weer terug op school 
komt. De verantwoordelijkheid ligt bij het kind. 
De boeken worden op hun persoonlijke pasje 
uitgeleend. Zo is dit altijd in het systeem terug 
te vinden. Van tijd tot tijd checken de biebouders 
de geleende boeken. De kinderen kunnen op 
school ook boeken digitaal reserveren. Om in te 
loggen bij de ‘Bibliotheek op School’ gebruiken 
ze als gebruikersnaam hun pasnummer en als 
wachtwoord hun voor-en achternaam aan elkaar in 
kleine letters ( bv. Jan van den Boom = janboom). 
In de groepen zijn deze gegevens bekend.

Onderbouw:
De ouders van kinderen uit de groepen 1, 2 en 
3 krijgen de mogelijkheid om op maandag- en 
donderdagmiddag om 14.30 u met hun kind in de 
bieb een boek voor thuis te kiezen.

6.12 Abonnementen en boeken via school
Via school kan uw kind zich abonneren op de 
jeugdbladen Rompompom, Bobo, Okki, Maan, 
roos, vis, Leesleeuw, Jippo, Taptoe en Hello 
You, National Geografic en Zo zit dat. De 
abonnementsgelden worden door de ouders 
rechtstreeks aan de uitgever overgemaakt. 
In het begin van het schooljaar krijgt u een 
kennismakingsfolder. Ook is er aan het begin 
van het schooljaar mogelijkheid om goede 
jeugdleesboeken via school te kopen. 

6.13 Schoolfotograaf 
Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf. Het 
ene jaar worden er groepsfoto’s en portretfoto’s 
gemaakt, het andere jaar alleen groepsfoto’s. 
U hoort de datum vroegtijdig. Broertjes en 
zusjes  mogen ook op de foto. Dit jaar worden er 
groepsfoto’s gemaakt.
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7. NAMEN & ADRESSEN

7.1 Personeel IKC de Doornick
Harrie Erkens Directeur
h.erkens@delinge.nl 
Roy Bastein Onderwijsassistent
r.bastein@delinge.nl 
Iris van den Driesschen Leerkracht groep 4
 i.vandendriesschen@delinge.nl
Ineke Freriks Intern begeleider
i.freriks@delinge.nl 
Hanny Hendriks - Plattel  Leerkracht groep 3
h.hendriks@delinge.nl
Maria Huting Leerkracht groep 5
m.huting@delinge.nl 
Ineke Kersten – van Buuren Leerkracht groep 1/2 
i.kersten@delinge.nl
Femma Kuindersma Leerkracht groep 6/7
f.kuindersma@delinge.n l
Mieke Kuppen-Bruins Leerkracht groep 3
m.kuppen@delinge.nl
Ingrid van Oostwaard Onderwijsassistente
i.vanoostwaard@delinge.nl BHV-er   
Angelique Schennink Leerkracht groep 6/7 
a.schennink@delinge.nl HV-er
Margreet van der Sluijs Leerkracht groep 5
m.vandersluijs@delinge.nl
Ans van Velthoven Leerkracht plusgroep
a.vanvelthoven@delinge.nl 
Ans Weerepas Onderwijs adviseur 
a.weerepas@delinge.nl 
Arthur te Witt Leerkracht groep 7/8
a.tewitt@delinge.nl 
Eric Wolters Facilitair-administratief 
e.wolters@delinge.nl medewerker Arbo-coördinator

7.8 Externe vertrouwenspersoon
Mevrouw E. Knibbeler
e-mail e.knibbeler@kb-consult.nl. 

7.9 Schoolverzekering
WBD Lippmann Groep BV te Den Haag
☎ 070 3028500
Formulieren voor aangifte van ongevallen 
of schade vindt u op onze website. 

7.10 Peuterspeelzaal
Blauwe Hoek 40
6686AE Doornenburg
☎ 0481 -  421208

7.11 Verkeersouder 
Diana Niels

7.12 Contactouder en werkgroep 
Catechese
Pieternel Balk
Marion Huting
Irma Weijsenfeld
Simone van Wezel

7.13 Voor- en buitenschoolse opvang
www.delinge.nl
bso:  m.stufkens@delinge.nl 

7.14 Contactouder werkgroep hoofdluis
Ans Ketelaer
Pannerdenseweg 61
6686BD Doornenburg
☎ 0481 483625

7.15 Overige namen en adressen
Passend Wijs
Postbus 2044
6802CA Arnhem

Marant Educatieve Diensten
Aamsestraat 84A 
Postbus 198  6660AD Elst
☎ 0481 - 439300 
www.marant-ed.nl

Over Betuwe College locatie Bemmel
De Heister 1 
6681 CV Bemmel
☎ 0481 – 470555
deheister@overbetuwecollege.nl

Over Betuwe College locatie Huissen
Julianastraat 17
6851 KJ Huissen   
huissen@overbetuwecollege.nl

Anja Buurman
a.buurman@delinge.nl Kinderopvang
Sandra Bolder
s.bolder@delinge.nl Kinderopvang
Rinske Hassink
r.hassink@delinge.nl Kinderopvang 
Anita Bouwmeister
a.bouwmeister@delinge.nl Kinderopvang
Mil Stufkens
m.stufkens@delinge.nl BSO

7.2  Stichting Voorschools en Primair Onderwijs 
De Linge
Polseweg 13, 6851 DA Huissen 
☎  026 - 3179930
Directeurbestuurder: Dhr. T.J.M. Pruyn

7.3 Medezeggenschapsraad IKC De Doornick 
Ouderdeel: José Castermans en Ada Wissing
Leerkrachtdeel: Maria Huting en Hanny Hendriks
mrikcdoornick@delinge.nl 

7.4 Ouderraad IKC De Doornick (evt. wijzigingen 
vindt u in Nieuwsbrief 1)
Diana Niels (voorzitter)
Anique Otten (penningmeester)
Leden:
Pieternel Balk
Michel Berns
Yvonne Bouwman
Jadine van Gellecum 
Ans Ketelaer
Esther Vermeulen
Miranda van der Welk
Karin Wouters

7.5 Jeugdgezondheidszorg
JGZ informatielijn via 088-3556000 of 
ggd@vggm.nl 
Voor vragen of om een afspraak te 
verzetten. U kunt hier uw vragen 
over opvoeden, opgroeien of 
gezondheidsproblemen anoniem stellen, 
maar ook vragen om teruggebeld te worden 
door de jeugdarts of verpleegkundige. 

www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg: 
voor onder andere folders en 
informatie over de werkwijze van 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

7.6 Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs  
☎ 08 00-80 51 (gratis)

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap heeft onderwijsgidsen 
gepubliceerd
die ouders informeren over de 
mogelijkheden in het primair en voortgezet 
onderwijs en over de rechten en plichten. U 
kunt deze downloaden van internet.
www.minocw.nl/onderwijs/pogids.
www.minocw.nl/onderwijs/vogids.

7.7 Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar van de gemeente 
Lingewaard is:
 
Mevrouw M.J. van Eijndhoven
☎ 026 3260261
e-mail m.vaneijndhoven@lingewaard.nl
bereikbaar op maandag t/m woensdag, 
donderdag op afspraak


