schoolgids 2 0 1 9 • 2 0 2 0

Inhoud
1 Organisatie
1.1

6

Waar de school voor staat

6

Schoolplan

6

1.2

LiemersNovum

1.3

BS Sprankel

8

1.4

Het team

9

1.5

Ouders

9

7

Ondersteunende hulp door ouders

9

1.6

Medezeggenschapsraad

11

1.7

Oudervereniging

12

2 Groepsleerkrachten
2.1

14

Wie wanneer aanwezig

14

2.2 Vervanging bij ziekte

14

2.3 Stagiaires

15

2.4 Scholing leerkrachten

15

3 Opbouw van het onderwijs
3.1

16

Algemeen

16

Groep 1-2

16

Groep 3-4-5-6

16

Groep 7-8

17

3.2 Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)
ICT

17
18

3.3 Ontwikkeling onderwijs

18

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
3.4 De leerling en de wereld

18
19

Identiteit

19

Burgerschapskunde

19

3.5 Lichamelijke opvoeding en expressieactiviteiten

20

Expressie activiteiten

20

Muziekimpuls

21

Lichamelijke opvoeding.

21

3.6 Andere activiteiten op school

22

Bibliotheek op School

22

Diversen

22

4 Onderwijsresultaten

23

4.1

Leerlingvolgsysteem

23

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

basisschool sprankel herwen en aerdt

––– 2 –––

23

4.2 Vastlegging van de gegevens en rapportage

23

Wat gebeurt er met de gegevens?

23

Rapportage aan ouders

24

Onderwijskundig rapport

24

Doubleren

24

4.3 De opbrengsten van het onderwijs

25

Cijfers over specifieke zorg voor de leerlingen

25

Tussenopbrengsten van het onderwijs

25

4.4 De overgang naar voortgezet onderwijs

26

De AMN aansluitingstoets in groep 7

26

AMN Eindtoets PO in groep 8

26

De begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs

27

Leerlinggegevens en de procedure die gevolgd wordt

27

Waar gingen de leerlingen naar toe?

27

5 Leerlingen met specifieke behoeften
5.1

Signalering van leer- en gedragsproblemen
Procedure die gevolgd wordt bij kinderen met leer- en gedragsproblemen.
Leerlingen met specifieke behoeften

5.2 Leerlingen met specifieke behoeften

28
28
28
28
28

Stappen van begeleiding

28

5.3 Jeugdgezondheidszorg

29

Wat is jeugdgezondheidszorg

29

5.4 Logopedie

30

5.5 Passend onderwijs

30

Zorgplicht

30

Aanmelden op een basisschool.

30

Leerlingen van andere scholen

31

Ambulante Begeleiding

32

Ondersteuningsteam

32

Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

32

Inschakeling externe bureaus

32

Onderwijsconsulenten

33

5.6 Verwijsindex (VIRA)

33

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

34

5.7	Protocol voor gedrag

34

5.8 Schorsing en verwijdering

35

Schorsing

35

Verwijdering

35

5.9 Onderwijsbegeleiding tijdens een langdurige ziekteperiode van een leerling

basisschool sprankel herwen en aerdt

––– 3 –––

36

6 Praktische zaken van a tot z
6.1

37

Buitenschoolse opvang

37

6.2 Burgerservicenummer

37

6.3 Fietsenstalling

37

6.4 Hoofdluis

37

6.5 Informatie naar de ouders

38

6.6 Juffen- en meesterdag

38

6.7 Klachtenprocedure (vertrouwenspersoon)

39

6.8 Leerling gegevens: de wet op persoonsgegevens, bewaartermijnen
en inzage in het leerlingdossier

40

Gescheiden ouders

40

6.9 Leerplicht

41

Ongeoorloofd schoolverzuim

42

Sancties bij ongeoorloofd verzuim

42

Wat doet het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden-Gelre?
6.10 Lunchen op school

42
43

Regels en afspraken voor het lunchen op school
6.11 Medicijnverstrekking op school

43
43

6.12 School- en vakantietijden 2019-2020

44

6.13 Speeltuin

46

6.14 Sponsoring

46

6.15 Stichting Leergeld de Liemers

46

6.16 Verjaardagen/traktaties

47

6.17 Verkeersveiligheid

47

6.18 Verzekeringen

48

Collectieve ongevallenverzekering

48

6.19 Ziekmelden, verlof & verzuimregeling

48

Verlof en verzuimregeling

48

7 Namen, adressen en info websites

49

basisschool sprankel herwen en aerdt

––– 4 –––

WOORD VOORAF
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2019-2020 van Basisschool Sprankel.
Deze schoolgids geeft u een beeld wat onze werkwijze is en de sfeer en de omgang met de kinderen.
Ook belangrijke, praktische informatie zult u in de schoolgids aantreffen.
Wij wensen de ouders, leerlingen en iedereen, die bij de school betrokken is, een fijn schooljaar toe.
Namens het team van bs Sprankel,
Karen Klompmaker
Directeur
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1

Organisatie

1.1

Waar de school voor staat

Schoolplan
De doelstellingen en uitgangspunten van onze school worden uitvoerig beschreven in ons schoolplan. Het
schoolplan is een wettelijk verplicht 4-jarig beleidsdocument, waarin de kwaliteit van het onderwijs wordt
beschreven. Het schoolplan ligt op school ter inzage en vanaf januari heeft Sprankel een nieuw schoolplan.
Kinderen moeten zich veilig en prettig voelen. In een goed klimaat, in een goede en uitdagende leeromgeving
willen we het beste uit elk kind halen. Daarom wordt elke leerling nauwlettend gevolgd. Hoe verlopen de leerprestaties? Moet het aanbod aangepast worden? Voldoen de leermiddelen? Elke leerling krijgt het onderwijs
dat we zouden wensen voor onze eigen kinderen. Om uw kind te laten sprankelen.
In deze schoolgids staat beschreven hoe we dat willen waarmaken. De onderlinge sfeer van de leerlingen zal
op onze school hoog in het vaandel staan. Gevoel van veiligheid en respect hebben voor elkaar zal de werksfeer ten goede komen.
Het ontwikkel- en leerproces van elke leerling is voor ons van enorm belang en daarom besteden wij ruimschoots aandacht aan zorg voor alle kinderen.Dit betekent dat een goede samenwerking met de ouders voorop staat. In ons leerlingvolgsysteem volgen we alle leerlingen vanaf groep 1 tot en met 8. Als de leerkracht
of het leerlingvolgsysteem aangeeft dat de opbrengsten binnen de groep niet naar verwachting zijn, dan
zal de groepsleerkracht samen met de ib’er een onderwijsplan opstellen. De uitvoering zal binnen de groep
plaatsvinden.
We stimuleren de leerlingen om zelfstandig te werken en daarbij maken we o.a. gebruik van chromebooks. We
werken met weektaken vanaf groep 3. Kinderen die met hun taken klaar zijn kunnen gebruik maken van het
keuzewerk. Hierin is differentiatie- en verrijkingsmateriaal opgenomen. Ons onderwijs wordt zo voortdurend
afgestemd op de behoefte van onze leerlingen.
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Naast de inzet van allerlei materialen, vinden we het ook belangrijk dat onze leerlingen opgroeien tot zelfstandige, proactieve burgers, die oog hebben voor hun eigen ontwikkeling. Daarbij gebruiken wij de 7 gewoonten van Covey vanaf groep 1 t/m groep 8. Dit schooljaar worden de eerste vijf gewoonten herhaald (wees
pro-actief, stel een doel voor ogen, belangrijke zaken eerst, denk win-win, eerst begrijpen en dan begrepen
worden) deze zijn in alle groepen aan bod geweest. Vervolgens zullen we de volgende laatste 2 gewoonten
(creëer synergie en houd de zaag scherp) aan bod laten komen. Door de leerlingen de 7 gewoonten van Covey
eigen te laten maken, zal dit een positief effect hebben op hen.
Het is duidelijk dat het werken aan zelfstandigheid en positief gedrag van onze leerlingen heel belangrijk is.
De hulp en ondersteuning van ouders is daarbij nodig.
De teamleden bekwamen zich om de nieuwe ontwikkelingen in de praktijk toe te passen. Elk teamlid verbetert zich aan de hand van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Dit plan is onderdeel van het persoonlijk
bekwaamheidsdossier. Hierin staat beschreven hoe gekwalificeerde leerkrachten zich blijven scholen.

1.2

LiemersNovum

Sprankel valt onder het bevoegd gezag van Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum. LiemersNovum
telt 26 basisscholen met in totaal ca. 5.000 leerlingen. De schoolgrootte varieert van 40 tot 550 leerlingen. De
scholen staan in de gemeente Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar.
Het motto van LiemersNovum is: Samen Werken aan eigen Wijsheid vanuit de kernwaarden veelkleurig,
professioneel, nieuwsgierig en betekenisvol. Kernwaarden die ook terug te vinden zijn in de afzonderlijke
scholen. Elke school is in samenspraak met team en ouders (MR) verantwoordelijk voor de levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. De scholen worden ondersteund door een professioneel bestuursbureau.
SAMEN

WERKEN

EIGEN

WIJSHEID

veelkleurig

professioneel

nieuwsgierig

betekenisvol

‘We houden van

‘We ontwikkelen

‘We kennen

‘We zijn van

diversiteit’

consistent beleid’

professionele

toegevoegde waarde’

nieuwsgierigheid’

De raad van toezicht (RvT) is het hoogste orgaan binnen de stichting: de RvT ziet toe of het college van bestuur (CvB) de wettelijke taken op de juiste wijze vervult. Het college van bestuur wordt gevormd door P.J.A.
(Pieter-Jan Buhler) en A. (Toon) Geluk.
Daarnaast functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die in samenspraak met CvB
en RvT advies- en instemmingsbevoegdheden heeft met betrekking tot de ontwikkeling van het beleid.
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Het college van bestuur en de directeuren ontmoeten elkaar maandelijks in het directeurenoverleg.
Met elkaar bouwen ze aan innovatie en verdere beleidsontwikkeling binnen de organisatie.
Stichtingsbreed is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Naam en telefoonnummer evenals
de klachtenprocedure zijn te vinden op de website van LiemersNovum.
Via de website kunt u meer informatie vinden.

Bestuursbureau LiemersNovum
Het bestuursbureau is gevestigd op
Voltastraat 21, 6902 PT ZEVENAAR. Tel: 0316-226514
website stichting

www.liemersnovum.nl

mail algemeen

info@liemersnovum.nl

mail RvT

rvt@liemersnovum.nl

mail CvB

cvb@liemersnovum.nl

mail GMR

gmr@liemersnovum.nl

vertrouwenspersoon chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

1.3

BS Sprankel

Sprankel is in 2016 ontstaan door de fusie van De Driehoek uit Aerdt en De Berkhaag uit Herwen. Het is een
samenwerkingsschool van RK en Openbaar onderwijs. Op 1 augustus 2019 bezoeken 93 leerlingen Sprankel.
In de loop van het schooljaar neemt het aantal door de instroom van kleuters toe tot ongeveer 95 leerlingen.
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1.4

Het team

Behalve lesgevende taken heeft het team ook andere taken: onderwijsvernieuwing, MR, overleg met de
oudervereniging, coördineren van de vieringen voor feestdagen, activiteiten rondom thema’s vormgeven en
andere activiteiten.
Directeur

Karen Klompmaker

Intern begeleider (IB)

Stefanie van der Leer

Teamleden

Evelyne van Aalst
Henriëtte Everhardt
Kitty van Huet
Brigitte Joosten
Ineke Ketelaar
Nikki van Laar
Maarten Rabeling
Jacqueline Reintjes
Tiny Schilderman

Administratie

Carla Polman

Conciërge

André van Sadelhoff

1.5

Ouders

Ouders zijn de belangrijkste schakel in de relatie tussen school en het kind. We hebben elkaar gedurende de
hele schoolcarrière van de kinderen nodig. De ouders zijn de ervaringsdeskundigen en wij de onderwijsprofessionals. Uit onderzoek blijkt dat een positieve band tussen ouders, kind en school, positief bijdraagt aan
schoolprestaties, de sociaal-emotionele ontwikkeling, motivatie en doorzettingsvermogen bij het kind en
een positieve houding van het kind ten opzichte van de leerkrachten.
Daarom willen we op Sprankel graag met ouders samenwerken, alle acht jaren lang, zodat alle kinderen zich
door beiden gesteund voelen in hun ruimte om zich te ontwikkelen.
Regelmatig contact tussen de ouders en de leerkracht bevordert de samenwerking en zorgt voor een goede
afstemming tussen de opvoeding thuis en op school. Dat komt het kind ten goede! Aan het begin van het
schooljaar hebben wij met de nieuwe ouders startgesprekken. De ouders kunnen dan iets over hun kind vertellen en wat het kind nodig heeft om te kunnen leren. Beiden kunnen verwachtingen naar elkaar uitspreken.
We vinden het daarom erg belangrijk dat ook de ouders zich welkom voelen op onze school. Kom gerust
binnen lopen, of kom op school helpen. Dat zien we graag!

Ondersteunende hulp door ouders
Gedurende het hele schooljaar zijn er activiteiten waarbij ouderhulp onmisbaar voor ons is. Hierna vindt u
een overzicht van activiteiten die jaarlijks terugkeren. De activiteiten vinden altijd plaats onder toezicht en
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verantwoording van één of meer groepsleerkrachten. Voor aanvang wordt uitleg gegeven over de werkzaamheden en wat er van de ouder(s) verwacht wordt. Materialen, groepsindeling, locaties, werkafspraken met
de kinderen, omgangsregels enz. worden doorgenomen. Gedurende het jaar vindt u in de nieuwsbrief en op
Klasbord oproepen waar we ouderhulp voor kunnen gebruiken. U kunt zich dan via Klasbord aanmelden,
maar dit kan ook altijd rechtstreeks bij de leerkracht van uw kind of via een mailtje naar:
directie.bs-sprankel@liemersnovum.nl. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!
Hieronder een opsomming van de mogelijke ouderhulp bij ons op school:

• zitting in de MR of de OV
• overblijfhulp
• bibliotheekouder
• voorleesouder
• luizencontrole

• evt verzorgen van een gastles n.a.v. een thema
• raamversieringsgroep
• schooltuinouder
• wasouder
• meerijden/begeleiden met diverse uitstapjes

Wanneer ouders helpen bij (auto)vervoer dan mogen er niet meer kinderen vervoerd worden dan er gordels
aanwezig zijn. Verder dient elke ouder zich aan de wettelijke voorschriften te houden. Indien ouders rijden in
opdracht van de leerkracht, zijn de kinderen en ouders verzekerd.
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Kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten voor in en achter in de auto in een goedgekeurd autokinderzitje worden vervoerd. Kinderen groter dan 1,35 meter moeten voor in en achter in de auto de autogordel om en mogen als het nodig is een zittingverhoger gebruiken. (zie www.rijksoverheid.nl) onder het kopje
documenten en publicaties)

1.6

Medezeggenschapsraad

De MR is een bij wet ingestelde raad om de medezeggenschap van ouders en personeel binnen de school
te regelen. De MR is bevoegd te spreken over alle zaken de school betreffende, uitgezonderd personen.
In overleg met het bevoegd gezag is er een MR-reglement vastgesteld. Dit medezeggenschapsreglement ligt
op school ter inzage. Daarnaast is er een aantal zaken bij wet vastgesteld waarover overleg noodzakelijk is
tussen MR en bevoegd gezag.
De MR heeft de volgende bevoegdheden:

• I nstemmende bevoegdheid, d.w.z. dat elk door het bevoegd gezag voorgenomen besluit pas kan worden
uitgevoerd, indien de meerderheid van de MR of de betrokken MR-geleding ermee instemt. De uitspraak
van de MR is in dit geval bindend voor het bevoegd gezag.

• A dviserende bevoegdheid, d.w.z. dat een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag eerst voor advies
aan de MR wordt voorgelegd. Het advies van de MR is niet bindend voor het bevoegd gezag. De MR kan
het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Als MR en het bevoegd gezag het niet eens
kunnen worden, kan het geschil worden voorgelegd aan een geschillencommissie.
In de MR worden de ouders vertegenwoordigd door twee ouders, die door de ouders worden gekozen en
twee teamleden, die worden gekozen uit en door het personeel van de school. De directeur kan bij de MR-
vergaderingen aanwezig zijn.
De samenstelling van de MR is als volgt:

• Voorzitter en penningmeester:
• Secretaris:
• Leerkrachten:

Jeroen Groot; wordt overgenomen door Niels Linssen
Bianka van der Rijk
Jacqueline Reintjes en Kitty van Huet

De GMR overlegt met het bestuur van de Stichting Liemers Novum.
Voor vragen, suggesties en opmerkingen, met betrekking tot de MR, kunt u altijd een van de bovenstaande
leden aanspreken of mailen naar mr.bs-sprankel@liemersnovum.nl.

Kinder-MR
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 start Sprankel met een zogenaamde kinder-MR waarbij er uit
de groepen 3 t/m 8 een kind wordt afgevaardigd om samen met de directeur te spreken over mogelijke
veranderingen en aanpassingen in onze school.
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1.7

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) is niet meer weg te denken op onze school. Dankzij de OV kunnen een aantal
evenementen plaatsvinden die er anders niet zouden zijn. Het gaat hier over zaken die niet door de overheid
bekostigd worden of waarvoor de “mankracht” in het team ontbreekt.
Naast veel leren, is het fijn als de kinderen ook een leuke, gezellige tijd op school hebben. De OV probeert
hier een handje bij te helpen. De OV bestaat uit een groep enthousiaste ouders en een afvaardiging van het
leerkrachtenteam van Sprankel. We houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnenen buitenschoolse activiteiten. Hierbij moet u denken aan het sinterklaasfeest, de kerst- en carnavalsviering,
het schoolreisje, schoolfotograaf, het afscheid van groep 8 en nog meer. Daarnaast heeft de OV een klankbordfunctie voor de leden van de medezeggenschapsraad en voor de ouders.
De samenstelling van de OV is als volgt:

• Voorzitter:
• Penningmeester:
• Secretaris:
• Overige leden:
• Leerkracht:

Arjan de Vries
Femke Wichmann
Monique Gerritzen
Gerdien Groothuis, Peggy Heymen, Wilco Jonkhans, Mariska Meeuwsen,
Ineke Ketelaar

De OV beheert de jaarlijkse ouderbijdrage ten behoeve van allerlei activiteiten. De vrijwillige ouderbijdrage
voor dit schooljaar bedraagt € 30,00 per kind (dit is inclusief de schoolreis, maar exclusief het kamp in groep
7/8). Komt iemand later in het schooljaar op Sprankel dan is de bijdrage naar rato. Betaling geschiedt bij voorkeur per automatisch incasso. Hiervoor krijgen alle ouders / verzorgers een brief met een incassomachtiging.
Voor informatie kunt u zich richten tot Femke Wichmann, penningmeester van de OV (via e-mail
or.bs-sprankel@liemersnovum.nl). Een incassomachtiging wordt eenmalig verstrekt aan de ouders /
verzorgers en stopt automatisch als de kinderen de basisschool verlaten.
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De OV vergadert meerdere keren per jaar. De dagen waarop er wordt vergaderd zijn ruim van te voren
vastgelegd. Zo kan iedereen hiermee rekening houden. De data worden vermeld in de nieuwsbrief en op de
website van Sprankel.
Het deelnemen van ouders aan de dagelijkse gang van zaken in en rondom school, is een wezenlijk onderdeel
van onze basisschool. Deze zorgt er mede voor om de leef- en leersituatie zo optimaal mogelijk te maken en
voor het opbouwen van een sfeer waarin vooral de kinderen, maar ook de ouders en leerkrachten, zich prettig
kunnen voelen (zie ook "1.5 Ouders" op pagina 9).
Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OV of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? De
OV wil graag de betrokkenheid van de ouders vergroten. Wij kunnen uw hulp erg goed kunnen gebruiken! Alle
ouders die meer informatie willen of ook graag actief betrokken willen zijn bij de activiteiten van de OV, zijn
altijd van harte welkom op de vergaderingen, of kunnen contact opnemen met een van de bestuursleden.
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2 Groepsleerkrachten

2.1

Wie wanneer aanwezig

Er wordt in de klassen les gegeven door meerdere leerkrachten. Onderstaand schema geeft per dagdeel aan
welke groep door wie wordt geleid.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1 - 2

Kitty

Kitty

Kitty

Jacqueline

Jacqueline

Groep 3 - 4

Ineke

Ineke

Ineke

Brigitte

Brigitte

Groep 5 - 6

Henriëtte

Henriëtte

Henriëtte

Nikki

Nikki

Groep 7 - 8

Maarten

Maarten

Maarten

Maarten

Tiny / Maarten

Extra hulp

Evelyne / Tiny

Evelyne / Tiny

Kitty / Brigitte / Nikki

Evelyne

Maarten

ICT

Tiny

IB

Stefanie

Stefanie

Directie

Karen

Karen

Stefanie
Karen

De extra uren en extra ondersteuning in de groepen zijn mogelijk door inzet van de (tijdelijke) fusiegelden en
werkdrukgelden.

2.2

Vervanging bij ziekte

In het verleden is de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Dit had grote gevolgen, juist ook voor het onderwijs.
Door Stichting LiemersNovum en de scholen zijn de volgende maatregelen genomen:
•

Alle scholen van stichting LiemersNovum zijn onderdeel van PON (Personeelscluster Oost-Nederland) en
hebben samen een vervangingspool. Deze pool bestaat uit mensen in vaste dienst die onbeperkt ingezet
kunnen worden. Dat heeft de laatste jaren geleid tot een redelijke zekerheid dat er inval op scholen was.

•

Het PON heeft daarnaast nog een zogenaamde “tijdelijke pool” met invalleerkrachten. Weliswaar zijn
de gevolgen van deze wet juist van toepassing voor deze leerkrachten, maar door de grote omvang van
de tijdelijke pool is het toch mogelijk om deze invallers gedeeltelijk in te zetten zonder dat er meteen
verplichtingen ontstaan.
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•

Op Sprankel is op alle dagen minimaal één extra leerkracht aanwezig, die ondersteuning geeft in de
groepen. Als er een leerkracht op Sprankel ziek is, zal de leerkracht ondersteuning als eerste de groep
overnemen. Mocht iemand langdurig ziek zijn, dan zal er een invalkracht komen van het PON.

2.3

Stagiaires

Toekomstige leraren en klassenassistenten moeten op scholen ervaring op kunnen doen. Wij bieden hen die
mogelijkheid. Studenten van Pabo’s en MBO-opleidingen kunnen daar gebruik van maken. In principe hebben
wij met de opleiding de afspraak dat we elk schooljaar plaats bieden aan stagiaires. Stagiaires van de Pabo
draaien een groep onder leiding van de leerkracht, stagiaires van MBO-opleidingen bieden ondersteuning
aan de groep onder leiding van de leerkracht.

2.4

Scholing leerkrachten

Van de overheid ontvangen we geld voor nascholing. Wij houden de deskundigheid op peil door gerichte nascholing. Ons bestuur LiemersNovum biedt een eigen scholings ‘academy’ met een actueel scholingsaanbod
waar collega’s op eenvoudige wijze aan deel kunnen nemen. Daarnaast gebeurt dit tevens in samenwerking
met Bureau Onderwijszorg de Liemers, de schoolbegeleidingsdienst ‘Ijsselgroep’ te Doetinchem en indien
nodig andere begeleidingsdiensten naar gelang de behoefte. In het kader van integraal personeelsbeleid
worden persoonlijke ontwikkelingstrajecten opgesteld, die passen binnen het veranderingsbeleid van de
school.
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3 Opbouw van het onderwijs

3.1

Algemeen

Groep 1-2
In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van de inzet van ontwikkelingsmateriaal en methoden om de
basisvaardigheden aan te leren en verder uit te breiden. In groep 1 en 2 wordt de leerstof niet verdeeld in
afzonderlijke vakken. Het onderwijs is hier een samenhangend geheel van activiteiten waarbij allerlei basisvaardigheden aan bod komen. We maken gebruik van de methode Schatkist. Er wordt gewerkt aan de hand
van thema’s vanuit de belevingswereld van de kinderen. (Buiten)spel en spelen zijn hierin belangrijk.
Er wordt veel aandacht besteed aan taalactiviteiten, bijvoorbeeld in de kring. Met behulp van ontwikkelingsmateriaal leren de kinderen de verschillende begrippen kennen, zoals links –rechts, groot- klein, boven- onder.
Ze leren kleuren onderscheiden en benoemen. Ander ontwikkelingsmateriaal laat kleuters de oog-handcoördinatie oefenen, wat de basis vormt van o.a. het schrijven. Ook het onderscheiden van hoeveelheden en het
tellen komen aan de orde. Men werkt aan de hand van een digitaal planbord waarop voor elke dag en voor elk
kind de activiteiten aangegeven zijn. Er wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen. Dit
komt vooral naar voren op momenten dat kinderen geen beroep kunnen doen op de leerkracht, maar zelf of
samen probleempjes op moeten lossen (=uitgestelde aandacht). Kringactiviteiten komen dagelijks aan de
orde. Er wordt uit vrije keus en gericht met ontwikkelingsmateriaal gewerkt. Er wordt veel aandacht besteed
aan het samenspelen, aan sociaal-emotionele ontwikkeling en aan creativiteit. In de klas zijn buiten de tafels
en stoelen ook themahoeken aanwezig. Vooral in groep 2 wordt in de vorm van voorbereidend lezen, rekenen
en schrijven een goede basis gelegd voor in de groepen 3 t/m 8.
De leerkrachten maken gebruik van een speciaal observatie- en registratiesysteem waarmee inzichtelijk gemaakt wordt waar de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen liggen en er suggesties gegeven worden
voor een beredeneerd aanbod in de groep. Dit vormt de basis voor de invulling van de onderwijsplannen van
groep 1/2.

Groep 3-4-5-6
De middenbouw omvat de groepen 3, 4, 5 en 6. Vanaf groep 3 is de leerstof verdeeld in vakken. Het accent
ligt hier op de leergebieden taal/lezen, spelling, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie en techniek.
De basisstof wordt zoveel mogelijk afgestemd op de individuele leerling. Er is ruime aandacht voor de individuele creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.
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Er wordt gewerkt met een weektaak, zodat de leerlingen weten wat er per week van hen verwacht wordt, zodat zij daar zelfstandig aan kunnen werken. De vaardigheden zelfstandig- en samenwerken en eigenaarschap
krijgen binnen deze groepen verder vorm.

Groep 7-8
De bovenbouw bestaat uit de groepen 7 en 8.
Het aanbod van vakgebieden wordt steeds breder. Vanaf groep 7 komt het vak Engels erbij. Aan het computergebruik en het presenteren hiermee wordt veel aandacht besteed.
Het inleven in de ander en goed omgaan met elkaar blijft belangrijk. Indien nodig nodigen we deskundigen uit
in de groep.
Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerlingen. Zelfstandig werken
volgens een weekplanning en eigenaarschap worden steeds belangrijker. In de twee hoogste groepen komen
een aantal bijzondere zaken aan de orde, zoals het verkeersexamen (om het jaar), de AMN aansluitingstoets
(groep 7), de AMN eindtoets basisonderwijs (groep 8), het schoolkamp en de musical.
In groep 8 wordt ook de nodige aandacht besteed aan de voorbereiding op het vervolgonderwijs.

3.2

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)

Op onze school wordt doorgaans met het leesonderwijs begonnen als het kind in groep 3 zit. In groep 2 wordt
al gewerkt met voorbereidende oefeningen voor lezen. In de hal is een goed voorziene bibliotheek aanwezig
waar kinderen zelf op hun eigen leesniveau een boek kunnen kiezen. In groep 3 leren de leerlingen lezen en ze
gebruiken daarbij de methode ‘Veilig leren lezen’ (nieuwste versie). Vanaf groep 4 wordt voor technisch lezen
de methode “Estafette” ingezet. De lessen van Estafette vinden in de groepen 4 t/m 8 tegelijkertijd plaats,
zodat kinderen ook buiten hun leerjaar makkelijk kunnen aansluiten bij het leesniveau dat ze aankunnen. Het
begrijpend lezen is voor alle groepen een lesgebied met serieuze aandacht. Vanaf groep 4 maken wij gebruik
van de methode “Beter bij leren” en “Nieuwsbegrip”.
Het taalonderwijs is vooral gericht op spreken en luisteren. Veel meer dan vroeger wordt aandacht besteed
aan spreken en luisteren naar wat de ander zegt en het geven van jouw mening. Het uiten van gedachten, meningen en ideeën, zowel mondeling als schriftelijk is een onderdeel dat veel aandacht krijgt. Woordenschat is
een taalonderdeel, dat extra aandacht krijgt. Dit om tekstbegrip te bevorderen. De juiste spelling blijft hierbij
een belangrijk onderdeel. Wij werken met de methode “Taal Actief” 4. Naast het werken vanuit boek en schrift
worden verschillende software programma’s ter aanvullling op het oefenen gebruikt.
Ook het rekenonderwijs heeft een belangrijke ontwikkeling ondergaan. Een goede beheersing van het
rekenen is van groot belang. Rekenmachines zijn goede hulpmiddelen, maar meer dan een aanvulling vormen
ze niet. De manieren om getallen op te kunnen tellen, aftrekken, vermenigvuldigen of te delen zijn veranderd.
We werken volgens de leerlijnen van Wereld in Getallen, de kinderen maken de verwerkingsstof adaptief via
Gynzy Kids op chromebooks. Van hieruit kunnen leerkrachten analyseren welke rekendoelen meer of minder
aandacht behoeven. Het automatiseren krijgt extra aandacht door de inzet van de Rekenmuur van Bareka als
analysemiddel bij rekenmoeilijkheden.
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ICT
Onze school beschikt over een computernetwerk. Alle groepen beschikken over chromebooks. Een aantal
van deze chromebooks zijn voorzien van touchscreens. In de groepen 1 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van een
digibord.
De technische kant van de computers is ondergebracht bij een professionele organisatie. Hierdoor beschikken we over technisch goed werkende computers en hoeven leerkrachten zich alleen bezig te houden met het
gebruiken en toepassen in de groep.

3.3

Ontwikkeling onderwijs

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
Het onderwijs is altijd in beweging. De onderwijsvraag, wat kinderen nodig hebben, verandert. Het aanbod
wordt daar steeds op aangepast. Dat gebeurt op schoolniveau door de leermiddelen aan te passen en op
groeps- en leerlingniveau door het afstemmen van de inzet van de materialen voor elke leerling.
Methodevernieuwing en voortgaande ontwikkeling in de manier van lesgeven
Het leerlingvolgsysteem moet er voor zorgen dat we de ontwikkeling van onze leerlingen, in vergelijking met
de andere leerlingen in ons land, kunnen volgen. Vanuit de analyses die we maken met behulp van het leerlingvolgsysteem, stemmen we de behoefte aan onderwijs af op de behoeftes van de kinderen en het gewenste
niveau.
De manier van lesgeven wordt steeds meer aangepast aan wat elke leerling nodig heeft. Dit noemen we
“passend onderwijs”. Om dit ook waar te maken wordt de groep door de groepsleerkracht in kaart gebracht.
Wat zijn sterke kanten, waar is extra uitleg nodig, wat heeft weinig aandacht nodig omdat kinderen het al
beheersen? Daarna wordt een onderwijsplan gemaakt. In dat plan staat wat er anders gedaan wordt, dan wat
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de leerlijnen en methodes aangeven. Er worden onderwijsplannen geschreven voor lezen, spelling en rekenen.
In dit plan voor de hele groep, zijn alle leerlingen in beeld gebracht. Aan het einde van een periode wordt er op
basis van observaties, toets- en verwerkingsgegevens geëvalueerd welke doelen er behaald zijn en wat er de
komende periode aan aanpassingen gedaan zal moeten worden. Dit proces vindt plaats onder begeleiding
van de ib’er.

3.4

De leerling en de wereld

Identiteit
De school onderhoudt contacten met de plaatselijke parochie en besteedt ook aandacht aan algemene maatschappelijke vraagstukken. Sprankel is een samenwerkingsschool, die in 2016 is ontstaan uit de fusie van
OBS De Driehoek en RK BS De Berkhaag.

Burgerschapskunde
Burgerschapskunde vormt onze leerlingen als burger. Ze ervaren en leren hoe we als goede burgers met
elkaar omgaan. Dit gebeurt op 3 niveaus.
•

Op schoolniveau: Welke regels en afspraken hebben we? Deze regels komen voort uit de waarden en normen op onze school. Ze zorgen ervoor dat iedereen zich bij ons op school prettig, veilig en gelijkwaardig
voelt.

•

Op het niveau van de plaatselijke gemeenschap en ons land. De leerling oriënteert zich als (toekomstig)
deelnemer aan de maatschappij. Welke medeburgers ontmoet ik? Zij zijn verschillend van elkaar. Waarom
is dat en hoe leven we samen? Hoe wordt mijn omgeving en hoe wordt ons land bestuurd?

• Tot slot is onze leerling in toenemende mate ook wereldburger. De globalisering en de snelle ontwikkeling
van de communicatiemiddelen zorgt ervoor dat de wereld niet ver weg is maar dagelijks aanwezig. Leerlingen zien elke dag mensen uit andere landen, mensen met andere leefgewoonten, mensen in armoede
en mensen in oorlogssituaties. Tegelijk zien ze wereldwijde organisaties die hulp bieden, die regels maken
voor een eerlijke verdeling van de welvaart, die tussenbeide komen in conflicten. Burgerschapskunde
helpt de kinderen zicht te krijgen op de grote buitenwereld en om een mening te vormen over welke normen en waarden die nodig zijn om als wereldburgers vreedzaam naast elkaar te leven.
We hebben een methode voor natuur/techniek, aardrijkskunde en geschiedenis namelijk: Argus Clou. Daar
wordt ingegaan op samenlevingsvormen in het verleden en het heden. Tevens krijgen de leerlingen zicht op
hoe ons land (in grote lijnen) bestuurd wordt (staatsinrichting). Actuele onderwerpen worden behandeld in
Nieuwsbegrip.
In principe volgen alle leerlingen alle lessen. Hieronder vallen ook de lessen in levensbeschouwing en het
bijwonen van vieringen. Mochten er zeer speciale omstandigheden zijn dan kan in overleg met de directie
gekeken worden naar vervangende activiteiten. Het volgen van extra activiteiten waar een betaling voor
gevraagd wordt staat beschreven bij het hoofdstuk ouderbijdragen.
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De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.
Wij zijn ervan overtuigd dat kennis leidt tot begrip. Als kinderen kennis hebben over anderen, over andere
overtuigingen, andere geestelijke stromingen dan die van henzelf, dat ze dan begrip hebben voor die andere
meningen.
We vinden het belangrijk dat kinderen leren relativeren, dat ze leren dat er nuances zijn, dat wie voor de één
een boef is, voor de ander een held is. Dat ‘goed’ en ‘kwaad’ relatieve begrippen zijn. Dat fanatisme en extremisme voor welk onderwerp dan ook, vaak meer kwaad dan goed doen.

3.5

Lichamelijke opvoeding en expressieactiviteiten

Expressie activiteiten
We besteden aandacht aan beeldende expressie en verbale expressie. Met beeldende expressie bedoelen
we tekenen en handvaardigheid. Verbale expressie houdt onder meer dramatische vorming zoals toneel,
poppenkast, muziek en zang in. We proberen te bereiken, dat kinderen zich op elk gebied persoonlijk kunnen
uiten. Vaak komen expressieactiviteiten als onderdeel in een ander vakgebied voor. We creëren gedurende
het jaar een aantal momenten waarbij de kinderen van de groepen 1 t/m 8 groepsdoorbroken deelnemen aan
expressie activiteiten. Dit heeft als voordeel dat alle kinderen elkaar leren kennen. Dit vergroot het gevoel
van veiligheid binnen de school en verbetert bovendien de vaardigheid ‘samenwerken’ bij de kinderen. Een
echte win-winmogelijkheid dus (Covey, gewoonte 4).
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Muziekimpuls
Onze school doet mee aan het initiatief ‘Muziekimpuls’ dat gesubsidieerd wordt vanuit het ministerie voor
Onderwijs. We worden daarbij ondersteund door het Musiater. Op maandag zijn er muzieklessen, gegeven
door Berry Tanck.
Daarnaast zijn er 20 lessen in groep 3-4. Dit zijn Algemeen Vormende Muziekonderwijslessen (de eerste
beginselen van notenleer komen aan bod) .
In de groepen 5 t/m 8 worden er 10 weken lang workshops gegeven. Deze lessen worden mede verzorgd door
muziekdocenten van het Musiater.
Naast de samenwerking met het Musiater wordt er gekeken of de samenwerking met de muziekvereniging
St. Caecilia uit Herwen en de drumfanfare Eensgezindheid uit Aerdt voortgezet kan worden in het Spelenderwijsorkest. Deze activiteit zal na schooltijd plaatsvinden.

Lichamelijke opvoeding.
Voor de lichamelijke opvoeding staat de sporthal “de Cluse” ter beschikking. Alle toestellen en materialen zijn
aanwezig voor een goede gymnastiekles.

Tijden van de gymnastieklessen
Tijden

Groep 1-2

Dinsdag
Vrijdag

13.15 – 14.00

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

10.30 - 11.15

11.15 - 12.00

13.15 - 14.00

12.30 - 13.15

10.30 - 11.15

13.15 - 14.00

Gymkleding
Er wordt sportkleding gedragen waarin het goed en gemakkelijk bewegen is. Het spreekt vanzelf dat dit niet
dezelfde kleding is die even later weer in de klas gedragen wordt. Het gebruik van gym-/sportschoenen is
verplicht. Schoenen met zwarte zolen evenals schoenen die buiten gedragen worden, zijn niet toegestaan.

Sportactiviteiten
Vanuit de gemeente Zevenaar worden er sportclinics geregeld. Dit jaar zijn dat korfbal en basketbal. Op vijf
dinsdagen krijgen de groep 3 t/m 8 les van een deskundige in die sport. We hebben dit ervaren als een leuke
leerzame afwisseling van de gymlessen.
Tevens gaan we dit schooljaar een samenwerking met Schooljudo aan. Zij verzorgen aan het begin van het
schooljaar in alle groepen 12 judolessen, die zijn gericht op de fysieke en sociaal-emotionele vaardigheden
van kinderen. Daarbij helpen de waarden vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid,
discipline en plezier leerkrachten bij het creëren van een goed pedagogisch klimaat.
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3.6

Andere activiteiten op school

Bibliotheek op School
In de hal van de school is een bibliotheek ingericht. De bibliotheek is een samenwerking met Bibliotheek De
Liemers. Deze zorgt jaarlijks voor een actueel boekenbestand op Sprankel. Daarnaast kunnen kinderen vanaf
groep 5 via een digitale omgeving boeken reserveren die vanuit de centrale bibliotheek naar Sprankel gebracht worden. Hierdoor kunnen kinderen altijd beschikken over alle boeken die er in bij Bibliotheek De Liemers beschikbaar zijn. Daarbij kan er deelgenomen worden aan activiteiten die door Bibliotheek De Liemers
georganiseerd worden. Ouders van leerlingen zorgen voor hulp bij het kiezen van de juiste boeken, extra
voorleesmomenten en de uitleen van boeken op de vrijdagochtend.

Diversen
Voor onze leerlingen zijn er diverse activiteiten die gelegenheid bieden om elkaar op een niet schoolse manier
te ontmoeten. Hier kunnen de kinderen laten zien dat ze ook andere talenten bezitten. Denk aan:
•

Kinderboekenweek: rond het thema van de Kinderboekenweek worden hier groepsgebonden activiteiten
aan gekoppeld.

•

Carnavalsviering: we houden een gezellige ochtend.

•

Sinterklaasviering: ieder jaar bezoekt Sinterklaas onze school, alle groepen besteden hier op hun eigen

•

Kerstviering: ieder jaar viert iedere klas dit feest d.m.v. een kerstmaaltijd op school. Ook wordt er een

wijze aandacht aan.
gezellige avond gehouden in de hal van de school rond het kerstthema samen met de ouders.
•

Deelname verkoop loten Jantje Beton: leerlingen van groep 5-6 collecteren voor dit goede doel.

•

Schoolkamp: leerlingen gaan in groep 7/8 op kamp.

•

Boomplantdag: in groep 7/8 gaan leerlingen één keer in de drie jaar in de omgeving bomen planten om zich
zo bewust in te zetten voor het behoud van de natuur.

•

Behalen verkeersdiploma: vanaf groep 1 wordt er les gegeven in verkeersveiligheid en in groep 8 moeten
de leerlingen een verkeersexamen doen, waarna ze het verkeersdiploma kunnen behalen.Culturele activiteiten: voorstelling of museumbezoek georganiseerd door de culturele commissie

•

Schoolreisje: 1 x in het jaar gaan we met de kinderen op schoolreis. We proberen steeds weer een
bestemming te vinden die geschikt is voor jong en oud.

•

Musical: het schooljaar wordt afgesloten met een toneel- en musical uitvoering.

basisschool sprankel herwen en aerdt

––– 22 –––

4 Onderwijsresultaten

4.1

Leerlingvolgsysteem

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
Op onze school wordt door de leerlingen van groep 2 t/m 8 gebruik gemaakt van het leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS) van het CITO. De meeste toetsen worden twee keer per jaar afgenomen. Aan de hand van
het resultaat kunnen we bekijken hoe de vorderingen van de leerlingen zijn t.o.v. zichzelf, de groep en landelijk
gezien. Aan de hand van toetsen uit het leerlingvolgsysteem worden de vorderingen bijgehouden. Alle gegevens geven een beeld over de prestaties in verhouding tot de andere kinderen binnen de groep en over de
verhouding tot kinderen uit het gehele land.
Vanaf groep 3 worden de resultaten van de verschillende vakken ook bijgehouden d.m.v. toetsen die in de
methode ingebouwd zijn of met behulp van toetsen die de leerkracht zelf hanteert.
Daarnaast bestaan er steeds meer mogelijkheden om resultaten van digitale verwerkingsoefeningen op
leerling- en groepsniveau te analyseren.
In combinatie met de observaties in alle groepen, houdt de leerkracht op deze manier zicht op de ontwikkeling van de leerling van dag tot dag en van week tot week.
Tijdens de 10 minuten-ouderavond wordt dit, indien wenselijk, besproken met de ouders. Als het, gezien de
resultaten of het functioneren, nodig is, neemt de leerkracht uiteraard eerder contact op met de ouders.

4.2

Vastlegging van de gegevens en rapportage

Van elke leerling wordt in ParnasSys, een digitaal systeem met beveiligde omgeving, een leerlingdossier
aangelegd (zie ook "6.8 Leerling gegevens: de wet op persoonsgegevens, bewaartermijnen en inzage in
het leerlingdossier" op pagina 40). Daarin staan de inschrijfgegevens, de leerling-besprekingen met de
ouder(s), speciale onderzoeken, handelingsplannen en de rapportagegegevens van de verschillende jaren. In
paragraaf 6.2 staat beschreven hoe er met deze gegevens wordt om gegaan.

Wat gebeurt er met de gegevens?
De gegevens worden bekeken door de groepsleerkracht en na elke zorgperiode besproken samen met de
interne begeleider. Indien nodig worden er aanpassingen in het onderwijsaanbod gedaan, of wordt er externe
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hulp ingeschakeld. De intern begeleider en ouders worden betrokken bij deze interventies. Tevens worden de
gegevens van de opbrengsten gebruikt bij het samenstellen van de rapporten.

Rapportage aan ouders
De kinderen van groep 1 tot en met 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport mee. Dit rapport wordt met de
leerling zelf besproken en daarna krijgt hij of zij het rapport mee naar huis. Aansluitend vindt de 10-minutenouderavond plaats. Indien dit te weinig is, wordt er een aparte afspraak gemaakt met de ouder(s). Als ouders
dat wensen, kunnen zij na 14:15 uur een afspraak maken voor extra overleg.

Onderwijskundig rapport
Van leerlingen die aan het einde van groep 8 de school verlaten en van leerlingen die tussentijds vertrekken,
wordt een onderwijskundig rapport gemaakt. Dit rapport wordt digitaal en beveiligd naar de nieuwe school
gestuurd. Ouders en/of verzorgers krijgen het vooraf ter inzage. Hierdoor heeft de nieuwe school inzicht in
de mogelijkheden van de leerling. Tevens is door het rapport duidelijk op welke manier de leerling tot nu toe
les heeft gehad, met welke methodes is gewerkt en tot hoever de leerling is gekomen. Voor zover van toepassing, wordt een uitdraai van het leerlingvolgsysteem bijgevoegd.

Doubleren
Wanneer een leerling een onderbroken ontwikkelingslijn doormaakt en daarvan sociaal-emotioneel hinder
ondervindt, kan na intensief onderzoek en overleg tussen leerkracht, ouders en intern begeleider besloten
worden tot zittenblijven. De school heeft hierin de beslissende rol. De leerling krijgt een aangepast programma, zodat het niet alle onderdelen over hoeft te doen.
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4.3

De opbrengsten van het onderwijs

We willen de ouders inzicht geven in de opbrengsten van het onderwijs en de extra zorg die besteed wordt
aan leerlingen met leerproblemen. De resultaten van het onderwijs kunnen op verschillende manieren gemeten en bekeken worden. We gebruiken de normen die de onderwijsinspectie aanlegt om de opbrengsten van
het onderwijs op basisscholen te meten. De inspectie kijkt of de tussenopbrengsten en eindopbrengsten voldoen aan de normen. De tussenopbrengsten worden gemeten in groep 4 en 6 aan de hand van het CITO LOVS
en de eindopbrengst volgens de CITO-eindtoets basisonderwijs. Bij de tussenopbrengst wordt gekeken of
basisvaardigheden voldoende aanwezig zijn. Het gaat om technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde.
Deze vaardigheden vormen de basis voor het onderwijs in de volgende leerjaren. Bij de opbrengsten wordt
rekening gehouden met de samenstelling (mogelijkheden) van de leerlingen van onze school. De opbrengsten
liggen op het niveau dat de inspectie verwacht van de school.

Cijfers over specifieke zorg voor de leerlingen
De volgende cijfers geven enig inzicht aan de tijd die besteed wordt aan ‘zorgkinderen’. De cijfers zijn niet
echt van jaar tot jaar te vergelijken omdat kinderen verschillen. In de praktijk komt het er op neer dat wanneer
een leerling moeite heeft met een onderdeel van het leerproces, er aandacht aan wordt besteed binnen de
groep of door hulp buiten de groep.
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Aantal leerlingen met ambulante begeleiding
(voor o.a. dyslexie)

1

5

9

5

Aantal leerlingen dat een groep overdoet

1

1

2

0

Geen

1

Geen

Geen

Aantal verwijzingen naar scholen voor
speciaal onderwijs

Tussenopbrengsten van het onderwijs
Om verantwoording af te leggen over de resultaten van het onderwijs kiezen we bij het meetbare gedeelte
voor de criteria die de onderwijsinspectie aanlegt. Daarbij wordt gekeken naar de AMN-eindtoets en naar
een aantal tussenopbrengsten. De tussenopbrengsten worden gemeten met het LOVS. De resultaten van de
middentoetsen van schooljaar 2018-2019 zijn:
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Voorheen gebruikten we op Sprankel de A t/m E scores. Sinds afgelopen jaar zijn wij overgestapt op de I t/m
V scores. Deze geven een reëler beeld om de interventies die nodig zijn te kunnen bepalen. Bij de trendanalyses die halfjaarlijks gemaakt wordt, wordt er gekeken wat er per niveaugroep aan interventies nodig is om
kinderen naar een niveau hoger (of meer) te krijgen.

4.4

De overgang naar voortgezet onderwijs

De AMN aansluitingstoets in groep 7
In groep 7 wordt in de maand april de digitale AMN aansluitingstoets gemaakt. Deze toets bestaat uit verschillende onderdelen en de rapportage richt zich op: gedrag & houding, rekenen- & taalcapaciteiten en het
onderdeel interesses. Ook ouders en het kind zelf worden betrokken bij het in kaart brengen van de mogelijkheden van hun kind, door het invullen van een vragenlijst. Door het afnemen van de toets wordt onder andere
duidelijk aan welke onderdelen er in groep 8 nog extra aandacht besteed moet worden. Het kan zijn dat de
totale groep onvoldoende scoort op een onderdeel, maar het is ook mogelijk dat een individuele leerling niet
scoort naar wat we verwachten. Ook deze leerling krijgt dan extra aandacht in groep 8. Half juni krijgen wij de
uitslag van de toets en wordt de toets besproken met ouders en kind en geeft de leerkracht een (voorlopig)
pre-advies voor het voortgezet onderwijs.

AMN Eindtoets PO in groep 8
Na de afname van de middenafname LOVS toetsen, volgt in februari het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs. De leerkracht bespreekt dit in een gesprek met ouders en kind samen. Vervolgens melden
ouders voor half maart hun kind zelf aan bij de school van hun keuze. Sprankel zorgt ervoor, na toestemming
van de ouders, dat de benodigde overdracht van gegevens digitaal wordt uitgewisseld. Het voortgezet onderwijs bepaalt waar het kind daadwerkelijk geplaatst wordt.
Elk jaar doet Sprankel in april mee aan de verplichte eindtoets PO, deze wordt ook via AMN digitaal afgenomen. We doen dit om een bevestiging te krijgen van het advies dat we het kind hebben gegeven. Maar het
geeft ons ook een beeld van de kwaliteit van ons onderwijs. Het is een landelijke toets, waarbij in ons geval
alle leerlingen van groep 8 deelnemen. De resultaten vormen veelal een bevestiging van het beeld dat wij van
het kind hebben. Mocht het beeld gunstig afwijken van het niveau dat de leerkracht in het voorjaar geadviseerd heeft, dan zijn wij als school verplicht om ons advies te heroverwegen en de uitkomst hiervan met
ouders te delen.
Cito score 2016

Cito score 2017

Cito score 2018

AMN score 2019

536.3 Berkhaag

533,1

533,5

405,4

537.8 Driehoek

Getal is niet vergelijkbaar met CITO.
Landelijk gemiddelde
AMN 2019 = 398,76
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De begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs
In groep 7/ 8 wordt de keuze gemaakt naar welke school voor Voortgezet Onderwijs (VO) de leerlingen gaan.
Leerlingen en ouders krijgen in de groepen 7 en 8 materiaal van de scholen voor VO in de regio (Zevenaar,
Duiven, Arnhem, Doetinchem, Velp). Vervolgens kunnen ouders en leerlingen de open dagen en informatieavonden van de verschillende scholen bezoeken. Ons advies is om hier al in groep 7 mee te beginnen.

Leerlinggegevens en de procedure die gevolgd wordt
De school probeert zo goed mogelijk het niveau voor voortgezet onderwijs te adviseren. Daarvoor hebben
we de beschikking over de gegevens van de rapporten, het leerlingvolgsysteem en de AMN aansluitingstoets.
Behalve deze gegevens zijn ook andere zaken van belang. Hoe is het werktempo, hoe verloopt het maken
van huiswerk, wat zijn de ambities van de leerling, hoe groot is het doorzettingsvermogen? Aan de hand van
de gegevens en de ervaring van de groepsleerkracht, wordt in juni groep 7 tijdens het oudergesprek een
(voorlopig) pré-advies uitgebracht door school. De wens van ouder en kind wordt genoteerd en besproken. Bij
het tweede gesprek, vóór 1 maart groep 8, wordt de definitieve keuze bepaald door de ouders. De leerkracht
van groep 7/8 begeleidt waar mogelijk het traject van de schoolkeuze. Het voortgezet onderwijs bepaalt
uiteindelijk in welke klas en op welk niveau de leerling vervolgens start. Een oudergesprek na de eindtoets in
april groep 8, vindt alleen plaats wanneer er na heroverweging door school een afwijkend schooladvies wordt
gegeven of op initiatief van ouders.

Waar gingen de leerlingen naar toe?
IVO

VMBO BB

VMBO KB

VMBO GT

HAVO

2016/2017

10%

10%

40%

40%

2017/2018

10%

30%

10%

40%

20%

50%

30%

2018/2019
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HAVO/VWO

10%

5 Leerlingen met specifieke behoeften

5.1

Signalering van leer- en gedragsproblemen

Procedure die gevolgd wordt bij kinderen met leer- en gedragsproblemen.
Ieder kind krijgt de zorg die het nodig heeft. Na iedere LOVS-toets van rekenen, taal of lezen wordt tijdens
de groepsbesprekingen een onderwijsplan besproken. In het onderwijsplan wordt vermeld welke leerlingen
specifieke onderwijsbehoeften hebben, zowel op het gebied van leren als gedrag. Waar nodig wordt er aanvullend onderzoek gedaan.

Leerlingen met specifieke behoeften
Afhankelijk van de aard van het probleem geeft de leerkracht of de ondersteunende leerkracht extra/ andere
instructies en/of oefenmateriaal aan het kind. Tussentijds en na afloop van de periode wordt gekeken of de
doelen ook gehaald worden. Eventueel worden vervolgstappen in het volgende onderwijsplan vastgelegd.
Van de gesprekken die gevoerd worden tussen ouders, leerkracht en intern begeleider wordt een notitie
gemaakt in het digitale leerlingdossier in Parnassys.

5.2

Leerlingen met specifieke behoeften

Stappen van begeleiding
De gezamenlijke zorg krijgt in een aantal stappen gestalte. Op de eerste plaats wordt de zorg gegeven door
de groepsleerkracht waarbij uw kind in de groep zit. Is er extra zorg nodig dan heeft onze intern begeleider
daar een ondersteunende rol in. In overleg worden er aanpassingen gedaan in het onderwijsplan. Na toestemming van de ouders kan advies gevraagd worden aan externe adviseurs zoals de schoolarts.
Wanneer wij onvoldoende aan de onderwijsbehoeften tegemoet kunnen komen, kan een leerling aangemeld
worden bij het ondersteuningsteam. Ouders geven hiervoor toestemming. (zie ook "5.5 Passend onderwijs"
op pagina 30).
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5.3

Jeugdgezondheidszorg

Wat is jeugdgezondheidszorg
Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste kinderen gaat
dit zonder al te grote problemen. De jeugdgezondheidszorg (hierna afgekort als JGZ) ziet alle kinderen om
zo tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen voordoen in de
ontwikkeling van kinderen. U kunt bijvoorbeeld denken aan niet goed groeien, horen of sociaal-emotioneel
achterblijven.
Tot vier jaar wordt deze zorg door de consultatiebureaus verzorgd. Vanaf vier jaar neemt de JGZ van GGD
Gelderland-Midden (onderdeel van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) deze zorg over.
Hier werken assistenten van de jeugdarts, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en logopedisten samen aan
de gezondheid van jeugdigen van 4 tot 19 jaar.
Alle 5 jarigen worden onderzocht door de jeugdarts en de assistente en alle 11-jarigen door de verpleeg
kundige. De onderzoeken vinden op school plaats.
Er wordt gekeken hoe het kind zich ontwikkelt op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Als er aanleiding
voor is, wordt bepaald of extra maatregelen nodig zijn ten behoeve van de gezondheid en het welbevinden
van uw kind. Hiervoor wordt u dan, samen met uw kind uitgenodigd bij de verpleegkundige.
Bij de 11 jarigen gaat het om een kort lichamelijk onderzoek. U ontvangt altijd tijdig via de post een uitnodiging
als uw kind aan de beurt is. Voor de onderzoeken dient u een vragenlijst in te vullen. Deze moet u voorafgaand
aan het onderzoek op school afgeven. De GGD verzorgt ook een opvoedspreekuur. U kunt hier terecht voor
vragen over bijvoorbeeld bedplassen, gedrag, eetproblemen etc. Contactgegevens vindt u onder hoofdstuk 7.
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5.4

Logopedie

Kinderen in de leeftijd van 4 jaar en 9 maanden tot en met 5 jaar en 9 maanden kunnen aangemeld worden
voor een logopedische screening door een logopediste van ons samenwerkingsverband De Liemers po.
Het doel van deze screening is het voorkomen van stem-, spraak-, taal- en/of gehoorproblemen bij 5-jarige
kinderen en het adviseren van de leerkracht/ school daar waar de problemen invloed hebben op de (leer-)
ontwikkeling. Voor een screening is de schriftelijke toestemming van de ouders nodig. Aanmelden voor een
screening gaat via school. De intern begeleider heeft hiervoor de benodigde formulieren.
Na de screening worden de ouders schriftelijk of telefonisch op de hoogte gebracht van de bevindingen.
Sinds 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist met een eigen praktijk. Logopedie is direct toegankelijk (DTL). Als een kind logopedische behandeling nodig heeft, geeft de logopedist
die uw kind gescreend heeft u een kopie van de screening mee die u aan de logopedist met een eigen praktijk
kunt afgeven. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de DTL. Raadpleeg daarom uw polisvoorwaarden. Desgewenst schrijft de logopedist die uw kind gescreend heeft een brief die u bij uw huisarts af kunt geven.

5.5

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het is de bedoeling dat elke leerling de ondersteuning krijgt die nodig is om zo optimaal mogelijk van het onderwijs te kunnen profiteren.
Onderdeel van de wet is dat alle basisscholen en speciale (basis) scholen in de regio samenwerken in het
Samenwerkingsverband. Ook Sprankel valt onder dit samenwerkingsverband.
Wat het samenwerkingsverband precies is en doet, ziet en hoort u in de animatie op de volgende internet
pagina: http://www.swvdeliemers-po.nl/index.php/hoe-werkt-het-samenwerkingsverband/

Zorgplicht
Vanaf 1 augustus 2014 is de school ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht. Als ouder hoeft u dus niet meer
zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor uw kind. Ouders melden hun kind aan bij de school die
hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod regelen. Kan de
school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het
de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel
een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen,
dan kan een aanbod op het speciaal (basis) onderwijs worden gedaan.

Aanmelden op een basisschool.
De aanmeldingsprocedure begint altijd met een oriënterend gesprek (kan ook telefonisch). Als het kind
nog geen 3 jaar is, wordt er dan een vooraanmelding gedaan. De directeur van de school, Karen Klompmaker,
neemt tijdens een kennismakingsgesprek een intakeformulier door, waarbij gesproken wordt over de sterke
punten van het kind, alsmede de mogelijke punten waar de school rekening mee zou moeten houden. Er wordt
in ieder geval nagegaan of de aangemelde leerling mogelijk extra ondersteuning behoeft. Ze bekijkt met de
nieuwe ouders het schoolgebouw en stelt de leerkrachten voor. Ouders krijgen in dat gesprek informatie over
de school en de procedure.
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Als ouders bij de directeur aangeven dat ze hun kind willen aanmelden krijgen ze het inschrijfformulier mee
of toegestuurd. De directeur geeft dan aan dat zij onderzoek zal doen of de gewenste ondersteuning op zijn/
haar school kan worden geboden of dat de school zal zorgen voor de juiste ondersteuning op een andere
school in het samenwerkingsverband. Daarvoor wordt gevraagd aan ouders informatie van de voorschoolse
voorziening of andere relevante informatie te verstrekken. Als de school denkt dat de leerling op zijn plek is,
op de school krijgen de ouders schriftelijk de bevestiging van de inschrijving.
Ruim voor de 4e verjaardag neemt de leerkracht van groep 1/2 contact op met ouders voor een nader kennismakingsgesprek. Voorafgaand aan de definitieve plaatsing mag een leerling op school vanaf 4 jaar en 10
maanden 5 keer (of 10 dagdelen) komen ‘wennen’, hiervoor worden in overleg data gekozen. Deze kinderen zijn
op deze dagen geen leerlingen in de zin van de wet op het primair onderwijs en vallen ook niet onder de verzekering zoals school die heeft afgesloten. Vanaf de vierde verjaardag mag het kind definitief starten. Er is een
aantal uitzonderingen: een week voor een vakantie kan er niet gestart worden, evenals in de maand december
en de laatste maand voor de zomervakantie.

Leerlingen van andere scholen
Leerlingen die al op een andere school gestart zijn, kunnen in principe alleen vanaf het eerstvolgende nieuwe
schooljaar op Sprankel starten. Dit geldt niet voor leerlingen die van buiten de regio naar het Gelders Eiland
verhuizen.
De besturen van de scholen in de Liemers zijn namelijk van mening dat ouders per schooljaar een commitment aan gaan met de school waar hun kind onderwijs volgt. Zij zijn van mening dat er gedurende een schooljaar geen leerlingen van de ene naar de andere school moeten “verhuizen”.
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De besturen van de scholen in de Liemers zijn bovendien van mening dat bij een tussentijdse overstappers
goede communicatie tussen de betrokken scholen plaats moet vinden en zij elkaar volledig moeten informeren over de betreffende leerlingen.
Bij aanmelding voert de directeur eerst een oriënterend gesprek met ouders. Hierbij wordt gevraagd of de
huidige school op de hoogte is van deze stap en of er contact opgenomen kan worden met de school. Tevens
wordt er in kaart gebracht of en welke extra ondersteuning het kind behoeft. Tijdens de kennismaking bekijken ouder(s) het schoolgebouw en de groep waarin de leerling geplaatst wordt.
Aan de hand van de gegevens van de ouders bij de kennismaking en op grond van het verslag van de vorige
school, wordt onderzoek gedaan, of en hoe de leerling het beste begeleid kan worden. Als de school onvoldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van het kind, gaat de directeur samen met ouders
op zoek naar een passende school binnen het samenwerkingsverband.

Ambulante Begeleiding
Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband naar de school te halen door het
aanvragen van Ambulante Begeleiding. Dat kan ondersteuning zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld
vragen op het gebied van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, lezen/spelling, rekenen en combinaties
daarvan. Indien de school zo’n aanvraag doet wordt u als ouder vooraf hierin gekend.

Ondersteuningsteam
Elke school heeft een ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken
waarvan de ondersteuning de mogelijkheden van de school mogelijk te boven gaan. Hierbij kan het gaan om een
mogelijke doorverwijzing naar een andere school of het organiseren van extra hulp voor het kind en/of het gezin.
In het ondersteuningsteam zitten een directielid, de intern begeleider, de leerkracht , een medewerker vanuit
het sociaal team van de gemeente en mogelijk nog andere deskundigen (bijvoorbeeld een orthopedagoog).
Als uw kind besproken wordt in het Ondersteuningsteam wordt u daarbij altijd uitgenodigd.

Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
Als blijkt dat de school niet het goede onderwijsaanbod kan realiseren voor uw zoon of dochter zal de school
een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband bij de Commissie Leerling Ondersteuning (CLO).
Als zo’n toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven kan uw zoon of dochter worden aangemeld op de
betreffende school. Daarvoor zijn voor de Schilderspoort (SBO) een aantal vaste instroommomenten afgesproken: direct na de zomervakantie, na de kerstvakantie en per 1 april.
Deze vaste instroommomenten gelden niet voor het Speciaal Onderwijs.
Voor deze procedure is ook een folder beschikbaar.
http://www.swvdeliemers-po.nl/wp-content/uploads/2013/05/toelaatbaarheidsverklaring.pdf

Inschakeling externe bureaus
De school bepaalt hoeveel en welke hulp er op school wordt ingezet. Intelligentie- en gedragsonderzoeken
worden door ouders zelf gefinancierd. Zorgverzekeraars vergoeden mogelijk een deel van deze kosten.
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Onderwijsconsulenten
Onderwijsconsulenten werkt in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en
Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met ouders en professionals aan een passende onderwijsloopbaan
voor iedere leerling. Onafhankelijke, ervaren en deskundige consulenten bieden gratis begeleiding, bemiddeling en advies wanneer ouders, school en samenwerkingsverband er niet in slagen voor de leerling geschikt
onderwijs te vinden.
Sinds de Wet op passend onderwijs moeten scholen zorgen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben op een passende onderwijsplek terecht komen. Maar soms komen ouders en school er samen niet uit.
Het gaat dan om ernstige problemen met de plaatsing van een leerling met een handicap, ziekte of stoornis,
dat extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld: een leerling kan niet terecht op de school naar keuze;
ouders en school worden het niet eens over het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief; de school wil
uw kind schorsen of verwijderen of een leerling is langer dan 4 weken thuis.
In deze gevallen kunt u contact opnemen voor een intakegesprek. Onderwijsconsulenten kunnen ouders
en scholen helpen bij deze problemen. Zowel ouders (wettelijk vertegenwoordigers) als de school of een
instantie kunnen de onderwijsconsulent inschakelen. De ouders moeten in het laatste geval wel toestemming
geven. Voor meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl. Aanmelden kan via voorgenoemde website of
telefonisch: 070 - 3122887.

5.6

Verwijsindex (VIRA)

Onze school is vanaf mei 2010 aangesloten bij de Verwijsindex Achterhoek. De Verwijsindex is een digitaal
systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders
in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen
maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere hulpverleners
een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo
kunnen professionals elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de
hulpverlening aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we
u daarover. Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op www.verwijsindex-achterhoek.nl
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De school is verplicht om de meldcode huiselijk geweld te hanteren, zie https://liemersnovum.nl/ouders/
meldcode-huiselijk-geweld/ voor deze meldcode.

5.7

Protocol voor gedrag

Alle leerlingen moeten zich geborgen en veilig voelen op school. Met veilig bedoelen we niet alleen veilig
wat betreft speeltoestellen, gebouw enz. maar ook geestelijk veilig. Dat betekent dat er geen plaats is voor
discriminerend gedrag of pestgedrag. In het protocol voor gedrag staat precies beschreven hoe we optreden
tegen pestgedrag en vooral ook wat we doen om het te voorkomen.
Het volledige protocol voor gedrag ligt op school ter inzage. Kern van het protocol is dat we structureel
aandacht besteden aan het positief omgaan met elkaar. Het omgaan met elkaar komt terug in de regels die
vastgesteld zijn. We streven naar een prettige sfeer op school. Door ieder jaar het programma ‘Zien’ in te
vullen door de leerkrachten, monitoren we of leerlingen dit ook zo ervaren. ‘Zien’ is een programma waarmee
sociaal gedrag van de leerlingen duidelijk wordt. Bij constateren van hiaten, wordt er altijd actie ondernomen
door de leerkrachten. Tevens wordt er iedere 2 schooljaren een tevredenheidonderzoek onder alle ouders
en leerlingen van groep 6 t/m 8 afgenomen. Dit onderzoek is anoniem. Het afgelopen schooljaar was de gemiddelde score een 8,8 (op een schaal van 10) bij leerlingen en een 8,3 bij ouders. Daaruit blijkt dat de meeste
leerlingen van groep 6 t/m 8 zich prettig voelen op Sprankel. Door het naleven van de 7 gewoonten van Covey
(zie ook "1.1 Waar de school voor staat" op pagina 6) proberen we de positieve sfeer op school te
waarborgen.
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Als leerlingen thuis melding maken van niet duidelijk waarneembaar pestgedrag (buiten aanwezigheid van
leerkrachten; toiletten, kleedruimte gymnastieklokaal, bij het begin en einde van de schooldag) moet dit
direct gemeld worden op school. Met meldingen achteraf kan een leerkracht namelijk minder dan wanneer
het op dezelfde of volgende schooldag opgepakt kan worden.
Regels die voor alle leerlingen gelden:
Iedereen is welkom op onze school.
We willen dat iedereen zich prettig voelt.
We hebben respect voor elkaar.
We blijven van elkaar af.
We proberen samen tot een oplossing te komen.
We helpen en vertrouwen elkaar.
We praten met elkaar en luisteren naar elkaar.
We geven zelf het goede voorbeeld.
Bovenstaande regels vormen het uitgangspunt voor de regels en afspraken die er in het begin van elk schooljaar in alle groepen samen met de kinderen worden opgesteld.

5.8

Schorsing en verwijdering

Schorsing
Bij zeer ernstige problemen kan een leerling geschorst worden. Schorsing is mogelijk als een reeks problemen en maatregelen niet tot een verbetering van wangedrag hebben geleid. Dit moet vastgelegd zijn in een
dossier. In enkele gevallen kan een leerling onmiddellijk geschorst worden. Dit is het geval als de directie
onmiddellijk actie moet ondernemen bij bijvoorbeeld ernstige mishandeling of ongewenste intimiteiten. Een
schorsing is altijd voor een bepaalde periode en wordt met redenen omkleed gemeld aan ouders/verzorgers,
bestuur en inspectie. De school zorgt er voor dat de geschorste leerling geen achterstand oploopt.

Verwijdering
Als schorsing niet leidt tot verbetering kan in het uiterste geval overgegaan worden tot verwijdering. Voor
het zover is, wordt de problematiek uitgebreid vastgelegd en besproken met alle betrokkenen en het bevoegd gezag. Vóór definitieve verwijdering probeert de school gedurende 8 weken voor de betrokken leerling
een andere school te vinden.
Er is beleid geformuleerd rondom schorsing en verwijdering van leerlingen. Hiervoor verwijzen wij u naar
de site van ons Samenwerkingsverband De Liemers po: http://www.swvdeliemers-po.nl/wp-content/uploads/2015/02/Toelating-schorsing-en-verwijdering1.docx.
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5.9

Onderwijsbegeleiding tijdens een langdurige
ziekteperiode van een leerling

In de wet “Ondersteuning Onderwijs aan Zieke Leerlingen” is duidelijk aangegeven dat ook zieke kinderen
recht op onderwijs hebben. Voor kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen, of ziek thuis zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk door gaat. Onderwijs hoort daar zeker bij.
Onderwijs aan zieke kinderen is o.a. om de volgende redenen van belang:
Het leerproces wordt voortgezet. Een onnodige leerachterstand wordt zo veel mogelijk voorkomen;
De zieke leerling houdt een belangrijke verbinding met de buitenwereld en heeft dus regelmatig sociale
contacten.
Ook tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft de eigen school verantwoordelijk voor het onderwijs aan
die leerling. De leerkrachten staan er echter niet alleen voor. Zij kunnen voor deze onderwijsondersteuning
aan de zieke leerling een beroep doen op de ondersteuning van een Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen (COZL). De leerkracht van de school en de consulent maken in overleg met de ouders van de zieke
leerling afspraken over de inhoud van de ondersteuning. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende
website: www.ziezon.nl.
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6 Praktische zaken van a tot z

6.1

Buitenschoolse opvang

Wij werken samen met Elmo. Informatie over opvang voor en na school kunt u krijgen door te bellen naar
0316-340200 of te mailen naar info@elmo-kinderopvang.nl

6.2

Burgerservicenummer

Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen legt scholen de wettelijke verplichting op om een persoonsgebonden nummer in te voeren voor elke leerling die in Nederland bekostigd onderwijs volgt. Het is hetzelfde
als het burgerservicenummer van de Belastingdienst. Het maakt het gemakkelijker voor de rijksoverheid en
de gemeenten om onderwijsbeleid te ontwikkelen en te controleren.
Scholen moeten de beschikking hebben over een kopie van het sofi-nummer c.q. persoonsgebonden nummer
van alle leerlingen op haar school. Een kopie van de zorgpas waarop het persoonsgebonden nummer van het
kind moet getoond kunnen worden.

6.3

Fietsenstalling

In principe komen de kinderen uit Herwen lopend naar school. Alleen de kinderen uit Aerdt en uit het buitengebied van Herwen mogen met de fiets naar school. Deze dient dan wel in de fietsenstalling gezet te worden
op het schoolplein. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 is er een fietsenstalling bij de poort van de hoofdingang, voor de groepen 5 t/m 8 is de stalling achter de kleuterberging.

6.4

Hoofdluis

Na elke vakantie wordt er in alle groepen gecontroleerd, door ouders op luizen. Dit blijken namelijk de periodes te zijn waarop de kans op besmetting het grootste is. Sprankel gebruikt geen luizencape omdat dit geen
effect blijkt te hebben in de voorkoming van luizen. Adviezen voor behandeling zijn langdurig en veelvuldig
kammen met een speciale luizenkam. Meer informatie vindt u op: https://www.rivm.nl/hoofdluis
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6.5

Informatie naar de ouders

Ieder nieuw schooljaar kunnen de ouders onze schoolgids vinden op de website (www.bs-sprankel.nl).
In de schoolgids vindt u informatie over onze school. Op onze website vindt u actuele informatie zoals de
nieuwsbrief, de schoolkalender, informatie over de oudervereniging en medezeggenschapsraad. In de
nieuwsbrief staan de bijzonderheden en activiteiten vermeld van de betreffende maand. Beperkte informatie over activiteiten die in de verschillende groepen hebben plaatsgevonden vind u ook op de website.
Tevens ontvangt u een papieren jaarkalender die specifiekere informatie geeft over de vakantiedagen, de
schoolactiviteiten enz.
In september beginnen we met de startgesprekken. Dit zijn gesprekken voor de ‘nieuwe’ ouders in de groep.
(zie ook "1.5 Ouders" op pagina 9)
Vervolgens zal er tijdens een informatieavond teruggekeken worden op de bijzonderheden van het voorgaande schooljaar en vooruitgeblikt worden op het huidige schooljaar. Dit jaar doen we dat in combinatie met
informatie over een actueel opvoedthema.
In november is er een gelegenheid om de leerkracht van uw kind te spreken als daar behoefte aan is. Het kan
ook zijn dat de leerkracht de ouders uitnodigt voor een gesprek. Vooral het welbevinden en de vorderingen
staan dan centraal. Deze gesprekken vinden aansluitend na schooltijd plaats.
In februari wordt het eerste rapport meegegeven. Aan de hand van dat rapport worden de 10-minutenavonden gehouden. Tijdens de gesprekken staat o.a. het resultaat van de middentoetsen centraal.
In juni volgt het tweede rapport. Het is mogelijk om aan de hand van dit rapport de leerkracht te spreken. Ook
kan de leerkracht de ouders uitnodigen voor een gesprek. Deze gesprekken zullen aansluitend na schooltijd
plaatsvinden.
In groep 8 wordt extra informatie verstrekt in verband met de schoolkeuze van het voortgezet onderwijs.
Naast de rapportages worden de ouders ook nog van informatie voorzien via de app ‘Klasbord’. Deze kunt u
via de playstore downloaden op uw devices. Dit is een afgeschermde app waarop specifieke zaken rond de
groep gedeeld worden (bijv. foto’s of een vraag om hulp of materiaal). Tevens is er op Klasbord een pagina die
voor de hele school informatie verstrekt: ‘Nieuwsbord Sprankel’. U kunt bij de leerkrachten terecht voor de
benodigde toegangscodes.

6.6

Juffen- en meesterdag

In de laatste week voor de zomervakantie vieren de juffen en meesters op 1 dag op feestelijke wijze gezamenlijk hun verjaardag. U vindt de aankondiging hiervan in de nieuwsbrief en op Klasbord.
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6.7

Klachtenprocedure (vertrouwenspersoon)

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen
zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van
dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de scholen van stichting
LiemersNovum is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in
te zien op de website van de school en op de website van stichting LiemersNovum. Op aanvraag kunt u bij
de directeur kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. Het wordt op prijs gesteld indien iemand die wil
klagen dat eerst kenbaar maakt bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen
worden.
De school heeft een interne contact persoon die u kan informeren over de klachtenprocedure. Stichting
LiemersNovum heeft (samen met alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband De Liemers PO)
een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon is Chiene Hulst. Zij is bereikbaar
via 06-45434266 of via e-mail: chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl. De vertrouwenspersoon kan u
begeleiden bij het indienen van de klacht. De vertrouwenspersoon informeert u bij het oplossen van problemen die samenhangen met de klacht. Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de
LKC worden ingediend. De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke
klachtencommissie: “de Landelijke KlachtenCommissie onderwijs (LKC)”. De LKC onderzoekt de klacht en
beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan
aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het
opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
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6.8

Leerling gegevens: de wet op persoonsgegevens,
bewaartermijnen en inzage in het leerlingdossier

Zodra uw kind is ingeschreven op school legt de school een digitaal leerlingdossier (zie 4.2 ‘vastlegging van
de gegevens en rapportage) aan. Dit dossier bevat de inschrijfgegevens over uw kind zoals, naam en adres, de
namen van de verzorgers, maar ook gegevens uit het leerlingvolgsysteem, toetsen, rapporten, verslagen van
gesprekken, plannen enz. Het gaat om alle gegevens die de school nodigt heeft om goed onderwijs aan uw
kind te kunnen waarborgen. Van de meeste items uit het leerlingendossier bent u op de hoogte door de gesprekken die ouders en school voeren of omdat u ze zelf heeft aangeleverd. Mocht u het dossier willen inzien
of een kopie willen hebben, dan is dat uiteraard mogelijk. U kunt dan contact opnemen met de directeur voor
een afspraak. Treft u items aan in het dossier die niet correct zijn en kunt u dat aantonen, dan zal de school
die gegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen.
Derden mogen het leerlingdossier of onderdelen daarvan niet inzien zonder de toestemming van de ouders.
De school zal altijd om uw toestemming vragen in het geval van een onderzoeks- of adviesaanvraag.
Het dossier van uw kind wordt na het verlaten van de school bewaard. De meeste gegevens worden 2 jaar
na het verlaten van de school verwijderd (bijv. rapporten, verslagen) maar de gegevens voor de bekostiging
blijven 5 jaar bewaard (bijv. naam, ouders, opleiding). Indien een leerling verwezen wordt naar het speciaal
onderwijs blijven de onderwijskundige gegevens ten hoogste 5 jaar bewaard; ouders kunnen het verzoek
indienen om dit al na 3 jaar te doen. Namen en adressen van oud-leerlingen blijft de school na 5 jaar bewaren.
Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit melden bij de directeur.
De school maakt gebruik van digitale onderwijsmiddelen en toetsen. Met de leveranciers van deze middelen
is een convenant gesloten om de privacy van de leerlingen te waarborgen.
Een foto of video opname van een leerling is een persoonsgegeven en daarom is de Wet Bescherming Persoonsgegevens ook daarop van toepassing. Plaatsing van de foto’s en filmopnames op de website, Klasbord
en andere media is zonder uw toestemming niet toegestaan. Wij vragen u daarom bij inschrijving om uw toestemming om opnames te mogen gebruiken. Filmopnames t.b.v. het onderwijsproces worden na afloop altijd
gewist. Heeft u behoefte om tussentijds veranderingen door te geven in uw eerder gegeven toestemming
dan is dat altijd mogelijk. Neemt u contact op met de directeur voor het verkrijgen van het juiste formulier.

Gescheiden ouders
Goede communicatie tussen school en ouders staat bij ons centraal. Bij een (voorgenomen) scheiding is het
belangrijk dat u ons tijdig op de hoogte brengt en dat u ons schriftelijk informeert over de afspraken die u
hebt gemaakt en die van belang zijn voor uw kind en de school. Er is beleid geschreven t.a.v. de informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Aanmelding of uitschrijving dient te gebeuren door wie het gezag heeft
over het kind heeft.
U wordt daarnaast verzocht de vragenlijst betreffende informatieverstrekking in te vullen en te ondertekenen. Deze vragenlijst kunt u bij de directeur verkrijgen.
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6.9

Leerplicht

De controle op de leerplicht is de laatste jaren fors aangescherpt. Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Het kan
voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor u buiten de weekenden, vakanties en vrije dagen om toch
extra verlof wilt hebben. Deze omstandigheden (beschreven in art. 11 van de leerplichtwet) kunnen zijn:
- huwelijk van bloed- of aanverwanten;
- gezinsuitbreiding;
- ernstige ziekte van gezinsleden;
- een huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten;
- beroepsmatig.
Extra vakantieverlof is alleen mogelijk wanneer u kunt aantonen dat u een beroep heeft waarbij u in de
schoolvakanties geen vakantie kunt opnemen. Dit verlof mag echter nooit in de eerste twee weken van het
nieuwe schooljaar plaatsvinden en het moet bovendien de enige gezinsvakantie in dat schooljaar zijn. De directeur heeft in beperkte mate de bevoegdheid om bovenstaand verlof te geven. Bij uitzondering moet overlegd worden met de leerplichtambtenaar. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur
of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de
leerplichtambtenaar te melden. Op school wordt in alle groepen het verzuim van de leerlingen bijgehouden.
De verzuimregistratie wordt door de inspectie bij schoolbezoek gecontroleerd. Bij herhaald ongeoorloofd
verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Bij een opname in het ziekenhuis c.q. langdurige (geïndiceerde) ziekte kunnen ouders, verzorgers vragen om ondersteuning bij het onderwijs.
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U kunt daarvoor het beste contact opnemen met de school. Een verlofformulier is op school en via de website te verkrijgen en dient bij de directeur ingeleverd te worden.
Geen redenen voor verlof zijn:
•

een uitnodiging van familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie te gaan

•

verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn

•

familiebezoek in het buitenland

•

vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding

•

vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden

•

vakantie in verband met een gewonnen prijs

•

eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte

•

Als ouder(s)/ verzorger(s) en hun kind(eren) zonder toestemming van de schooldirecteur of de leerplicht
ambtenaar toch op vakantie gaan, dan is er sprake van luxeverzuim.

Ongeoorloofd schoolverzuim
Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is de school verplicht dit te
melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling vaak te laat komt of buiten de schoolvakanties
op vakantie gaat (luxeverzuim) moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de verzuimmelding in behandeling en zal in gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in een goede samenwerking tussen de leerling, de ouder(s)/ verzorger(s) en de school, het schoolbezoek te herstellen.

Sancties bij ongeoorloofd verzuim
De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de eerdergenoemde
contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxeverzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een verwijzing naar Bureau Halt of tot strafvervolging
door de Officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten om een straf en/of een geldboete op te leggen.
Ook kan er verplichte hulpverlening, Jeugdreclassering, opgelegd worden.

Wat doet het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden-Gelre?
Het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre (RBL) voert de leerplichttaken uit voor acht gemeenten in
Arnhem en omgeving. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, leerlingen en scholen de Leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.
Ook is de leerplichtambtenaar vaak lid van de ondersteuningsteams op scholen. Als er sprake is van verzuim
of dreigend verzuim, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en begeleiden bij problemen en kan helpen bij
het verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de leerplichtambtenaar zich in om, samen met ouder(s)
en hulpverlenende instanties, een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen die door omstandigheden thuis zitten. Kijk voor meer informatie op www.rblmidden-gelre.nl.
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6.10

Lunchen op school

Alle leerlingen van bs Sprankel hebben een koeltasje gekregen, waarin ze hun eten voor die dag kunnen bewaren. In elke groep is een koelkast waarin het eten en drinken geplaats kan worden.
Lekker gezond eten mee naar school, zorgt voor een gezonde schoolomgeving. Daarom hebben we gekozen
voor fruit (met drinken) in de ochtendpauze op maandag, dinsdag en woensdag. Verder bepaalt u zelf, wat u
uw kind meegeeft naar school. Maar u begrijpt: liefst zo gezond mogelijk.
Gezonde tips voor een pauzehap en lunchpauze kunt u vinden op www.voedingscentrum.nl

Regels en afspraken voor het lunchen op school
Het lunchen geschiedt van 12.00 uur tot 12.30 uur.
Er is een vaste ruimte waar wordt overgebleven.
De leerlingen eten hun boterham “uit het vuistje” aan tafel.
Bekend moet zijn waar vader/moeder telefonisch bereikbaar is.
Etenswaren en drinken kunnen in de koelkast geplaatst worden.
Eettrommeltjes en drinkbekers moeten voorzien zijn van een naam.

6.11

Medicijnverstrekking op school

Scholen worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige
middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgen scholen steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen
toe te dienen. Uitgangspunt van het beleid op school is dat er geen medicijnen worden verstrekt aan leerlingen. Er zijn drie te onderscheiden situaties:
1. De leerling wordt ziek op school
Regelmatig komt een leerling ‘s morgens gezond op school en krijgt hij of zij tijdens de schooluren last van
hoofd-, buikpijn- of koorts. Ook kan een leerling bijvoorbeeld door een insect gestoken worden. Uitgangspunt
is dat leerkrachten geen medicijnen (dus ook geen drogistenmedicijnen) mogen verstrekken en dat een leerling die ziek is geworden, naar huis moet. Wij zullen dan ook meteen contact met u opnemen.
2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek of het verrichten van andere medische handelingen
Leerlingen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag
moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, medicijnen
voor ADHD of antibiotica of een spuit voor behandeling van de gevolgen van allergieën, of iets dergelijks.
Ouders vragen dan soms aan de schoolleiding of een leerkracht deze middelen wil verstrekken. Het verstrekken van deze middelen is een medische handeling. Personeelsleden mogen geen medische handelingen
verrichten.
Indien uw kind medicijnen slikt tijdens schooltijd of er sprake is van levensbedreigende situaties bij bijvoorbeeld een notenallergie of bijensteken treedt u dan in overleg met de school. In overleg met u wordt naar een
oplossing gezocht.
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3. Als er sprake is van een noodsituatie dan is bovenstaande niet van toepassing. Iedere leerkracht wordt
dan geacht te helpen naar beste weten en kunnen, zoals elke burger.
Deze samenvatting is heel summier. Via de website www.liemersnovum.nl (>ouders>medicijnen) kunt u het
protocol medicijnverstrekking opvragen. Neemt u altijd contact op met school bij medicijngebruik van uw
kind!

6.12

School- en vakantietijden 2019-2020

De schooltijden zijn voor alle groepen hetzelfde. Alle leerlingen gaan van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot

Greop

14:10 uur naar school.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

ochtend middag

ochtend middag

ochtend middag

ochtend middag

ochtend middag

1/2

8:30

14:10

8:30

14:10

8:30

14:10

8:30

14:10

8:30

14:10

3 t/m 8

8:30

14:10

8:30

14:10

8:30

14:10

8:30

14:10

8:30

14:10

Iedere ochtend is de kleine pauze van 10.15-10.30 uur. Van 12:00 tot 12:30 uur wordt de lunch gebruikt.
Alle leerlingen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. De leerlingen van groep 1/2 mogen door hun ouders naar
binnen worden gebracht. De leerkrachten zijn in het lokaal aanwezig. Om 8.30 uur gaat er een bel en dan
moeten alle leerlingen binnen in het lokaal zijn.
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Vakantierooster 2018-2019 Basisschool Sprankel
groep 1 / 8
Lesuren per week

25,83

52 weken

1.343,16

30 september

5,16

Bruto uren

1.348,32

Vakanties

Van

Tot en met

Kermis Aerdt

19 aug.

20 aug.

-10,32

10 sept.

-10,32

18 okt.

-25,80

Kermis Herwen

9 sept.

Herfstvakantie

14 okt.

Kerstviering

19 dec.

Kerstvakantie

23 dec.

3 jan.

-51,60

Voorjaarsvakantie

24 feb.

28 feb.

-25,80

Goede Vrijdag vrij

10 april

-5,16

2e Paasdag

13 april

-5,16

Meivakantie, incl. koningsdag

27 april

8 mei

-51,60

Hemelvaartsdag en vrije dag

21 mei

22 mei

-10,32

Studiedagen 3

21 feb., 25 mrt, 18 juni.

2

-15,48

Inloopavonden, toneel, etc.

3

schoolreisje

2

Zomervakantie

13 juli

21 aug.

-154,98
978,62

Aantal lesuren per leerjaar

Totaal aantal lesuren groep 1-4

(minimaal 3.520)

3914,48

Totaal aantal lesuren groep 5-8

(minimaal 3.760)

3914,48

Totaal aantal lesuren groep 1-8

(minimaal 7.520)

7828,96

Met ingang van school 2020 - 2021 zou de dagtijd naar 14.00 uur kunnen. Meer studiemomenten is ook een
optie. Vanaf dat schooljaar is het tekort aan lestijd in de huidige bovenbouwgroepen gecompenseerd. Het
totaal aantal lesuren per jaar is dan 940.
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6.13

Speeltuin

Het schoolgebouw wordt omgeven door een mooie tuin en een speelplaats. De speelplaats is onderverdeeld
in kleinere pleinen. Hierdoor kunnen de kinderen spelen met leeftijdgenoten en is het allemaal wat overzichtelijker. Het schoolplein is ook buiten de schooluren open voor de kinderen om te spelen. De speeltoestellen
kunnen door alle kinderen van het dorp gebruikt worden. De spelregels zijn duidelijk aangegeven op een bord
dat op het plein geplaatst is.
De belangrijkste regels zijn: Buiten les- en schooltijden is het gebruik en verblijf in de speeltuin voor eigen
risico en zijn de ouders van het kind aansprakelijk. Kinderen tot 13 jaar mogen gebruik maken van de speel
toestellen.
Na schooltijd gelden de volgende regels:
•

Fietsen staan buiten het hek.

•

Er staan verschillende afvalbakken op het plein. We gooien ons afval in die bakken.

•

De zandbak wordt tijdens schooluren gebruikt onder leiding van een groepsleerkracht.

•

Na gebruik van de zandbak altijd het net weer terugleggen.

•

Buiten schooltijd zijn alle balspelen verboden.

6.14

Sponsoring

Meer en meer maken scholen gebruik van sponsoring van bedrijven. Ook bs Sprankel maakt hier op bescheiden wijze gebruik van. Uit sponsoring gekregen bijdragen maken de aanschaf van materialen en voorzieningen mogelijk, die buiten de gewone vergoedingen vallen. In het algemeen wordt hierdoor het onderwijs voor
de kinderen aantrekkelijker. Voorwaarde voor bijdragen is dat de sponsor van de school (leerlingen, ouders,
leraren, bestuur) geen tegenprestatie vraagt die verplichtingen schept. Tegen het bekend maken van de
naam van de verstrekker (naamsbekendheid) is geen bezwaar, mits dit geen hinderlijke vormen aanneemt. Er
worden geen namen en (mail)adressen van kinderen aan sponsoren gegeven (wet op de privacy).
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die worden verstrekt aan de school en waarvoor een
tegenprestatie wordt verlangd. Het gaat om tegenprestaties die binnen en buiten de school plaatsvinden
onder verantwoordelijkheid van de school; zonder tegenprestatie is er sprake van een donatie.
Sponsoring is alleen bedoeld als aanvulling op de kernactiviteiten van de school. Scholen mogen niet in een
afhankelijke positie terechtkomen. Een sponsor mag niet de inhoud van het onderwijs beïnvloeden.
Voor wat betreft de sponsoring handelen wij conform de afspraken die in het schoolplan zijn opgenomen.

6.15

Stichting Leergeld de Liemers

Steeds meer gezinnen hebben moeite om de sportclub of muziekles van hun kinderen te betalen. Ook schoolkosten zoals kamp of excursie zijn voor veel gezinnen bijna niet op te brengen. Wanneer deze gezinnen niet in
aanmerking komen voor bijzondere bijstand of een andere (gemeentelijke) voorziening, kunnen zij, mits aan
de criteria wordt voldaan, rekenen op de steun van Stichting Leergeld de Liemers.

basisschool sprankel herwen en aerdt

––– 46 –––

De kosten worden in dat geval gedeeltelijk of tot een bepaald maximum door Stichting Leergeld de Liemers
vergoed. Stichting Leergeld behandelt de aanvraag in alle vertrouwelijkheid. Stichting Leergeld richt zich
op ouder(s) / verzorger(s) van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, met een laag inkomen
en woonachtig in de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Montferland. Aanvragen
kunnen worden ingediend bij: Stichting Leergeld de Liemers, tel: 0316- 76 40 00. Meer informatie vindt u op:
https://www.leergelddeliemers.nl/

Hoe aan te vragen?
•

Bellen naar: 0316-764000

•

Email sturen naar info@leergelddeliemers.nl

•

Folder vragen aan de directeur

6.16

Verjaardagen/traktaties

Als een kind jarig is mag het trakteren. Dit gebeurt normaal gesproken op de dag zelf of er wordt voor een
andere datum gekozen in overleg met de leerkracht. Een gezonde traktatie heeft de voorkeur. Het rondgaan
met de traktatie voor de leerkrachten wordt gedaan om 10.15 uur.

6.17

Verkeersveiligheid

De kinderen nemen dagelijks deel aan het verkeer om naar school te gaan. Zij moeten leren zich veilig te
gedragen en zij moeten zich veilig kunnen voelen in het verkeer. De school helpt daaraan mee door het geven
van verkeerslessen. Als ouder kunt u helpen door uw kind te wijzen op zijn verantwoordelijkheid en door zelf
het goede voorbeeld te geven. Thuis digitaal oefenen kan door een zinvolle app van Veilig Verkeer Nederland:
https://wegwijsvr.nl/
Samen met de verkeerswerkgroep en de gemeente Zevenaar zijn wij op zoek naar structurele oplossingen
voor onoverzichtelijke situaties rond de school en op de fiets route van Aerdt naar Herwen. Samen kunnen
we ervoor zorgen dat de omgeving van Sprankel voor álle kinderen een veilige verkeersomgeving wordt.
Daarom het volgende dringende verzoek:
Graag willen we u vragen de auto zo min mogelijk voor de school te parkeren i.v.m. gevaarlijke situaties
(overstekende kinderen en fietsers). Als u uw kind met de auto naar school brengt, wilt u dan bij de
Cluse parkeren of in de Michaelstraat.
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6.18

Verzekeringen

Collectieve ongevallenverzekering
Het schoolbestuur heeft voor leerkrachten en de leerlingen een collectieve ongevallen verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden gedurende het verblijf in de schoolgebouwen of op de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële schooluren, alsmede tijdens het gaan van
huis naar school en omgekeerd, gedurende ten hoogste 1 uur voor het vertrek van huis en 1 uur na het verlaten
van de school. Daarnaast geldt de dekking ook tijdens het verblijf op sportvelden, in gymnastieklokalen,
zwembaden e.d., alsmede tijdens schoolreizen, schoolkamp en excursies in schoolverband. U wordt verzocht
bij schade als gevolg van een ongeval waarvoor deze verzekering geldt, zo spoedig mogelijk contact op te
nemen met de directie van de school.

6.19

Ziekmelden, verlof & verzuimregeling

Als een kind ziek is dient u dit zo spoedig mogelijk telefonisch door te geven. Als de groepsleerkracht op de
hoogte is, voorkomt dit onrust. Ziekte kunt u het beste doorgeven tussen 8.00 en 8.20 uur. Ook kunt u een
briefje aan een medeleerling meegeven. Wij verzoeken u zo min mogelijk tijdens de lesuren te bellen.
Telefoonnummer: 0316-247480.

Verlof en verzuimregeling
Volgens de voorschriften moet de school dagelijks de presentie van de leerlingen bijhouden. De directie moet
kunnen aangeven hoeveel leerlingen er geoorloofd of ongeoorloofd afwezig zijn.
Verlof voor een bezoek aan de arts, tandarts of orthodontist kunt u vragen bij de groepsleerkracht. Probeer
dit zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen. Alle andere aanvragen lopen via Karen Klompmaker.
Zij moet beoordelen of verlof verleend kan worden. (zie ook "6.9 Leerplicht" op pagina 41)
Niet leerplichtige leerlingen (4 jarigen) hebben geen toestemming nodig om thuis te blijven. Wel moet de
groepsleerkracht hiervan op de hoogte zijn om zeker te weten dat een kind niet ergens ‘rondzwerft’.
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7 Namen, adressen en info websites

Schooladres
Basisschool Sprankel • Carvium 1 • 6914 AP Herwen • 0316-24 74 80
Homepage www.bs-sprankel.nl

Directeur
Karen Klompmaker

directie.bs-sprankel@liemersnovum.nl

Intern Begeleider
Stefanie van der Leer ib.bs-sprankel@liemersnovum.nl

Administratieve kracht
Carla Polman

admin.bs-sprankel@liemersnovum.nl

Leerkrachten
Evelyne van Aalst

evelyne.vanaalst@liemersnovum.nl

Henriëtte Everhardt

henriette.everhardt@liemersnovum.nl

Kitty van Huet

kitty.vanhuet@liemersnovum.nl

Brigitte Joosten

brigitte.joosten@liemersnovum.nl

Ineke Ketelaar

ineke.ketelaar@liemersnovum.nl

Nikki van Laar

nikki.vanlaar@liemersnovum.nl

Tiny Schilderman

tiny.schilderman@liemersnovum.nl

Maarten Rabeling

maarten.rabeling@liemersnovum.nl

Jacqueline Reintjes

jacqueline.reintjes@liemersnovum.nl

Algemeen bestuur (stafbureau)
Stichting LiemersNovum • Voltastraat 21 • 6902 PT • Zevenaar • 0316 226514
www.liemersnovum.nl

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Gelderland
Telefoon (026) 44 242 22 • 0900-12 312 30
Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving.

Elmo kinderopvang (BSO)
https://www.elmo-kinderopvang.nl • 0316-340200
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Hulpverlening Gelderland-Midden
Afdeling Volksgezondheid/GGD • Eusebiusbuitensingel 43 • 6828 HZ Arnhem • (026) 37 73 805

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl • www.onderwijsinspectie.nl • 0800-8051

Informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs
Op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur.
www.50tien.nl • tel. 0800 5010

Jeugdgezondheidszorg
www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg : voor onder andere folders over opvoeden en opgroeien en over
gezondheidsproblemen. Informatie over de werkwijze van de JGZ.
www.cjgregioarnhem.nl : het regionale cursusaanbod van de JGZ.
JGZ informatielijn via 088 - 355 60 00 of per mail via ggd@vggm.nl: voor vragen of om een afspraak te verzetten U kunt uw vragen hier anoniem stellen, maar ook vragen om teruggebeld te worden door de jeugdarts of
verpleegkundige.
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Logopedische screening
SWV De Liemers po
Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar
Telefoon: 0316 341 618
http://www.swvdeliemers-po.nl/index.php/logopedische-screening/

Onderwijsconsulenten
www.onderwijsconsulenten.nl • 070 - 3122887

Regionaal Bureau Leerplicht
https://www.rblmidden-gelre.nl • 026-3774963

Samenwerkingsverband de Liemers po
http://www.swvdeliemers-po.nl/ • 0316 – 341618

Sociaal team
https://www.goedvoorelkaardeliemers.nl/
Binnen het Sociaal Team kunnen ouders bij het loket Maatschappelijke Ondersteuning terecht voor hulp bij
opvoedingsvragen, ondersteuning en jeugdhulp.

Stichting Leergeld De Liemers
https://www.leergelddeliemers.nl/

Vertrouwenspersoon
Chiene Hulst, 06-45434266 • chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

VIRA
www.verwijsindex-achterhoek.nl

Voedingscentrum
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik.aspx
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Bijlage 1
Overeenkomst ouderbijdragen:
De ouder(s)/verzorger(s) van
naam
adres
ingeschreven als leerling van Basisschool Sprankel, verklaren hierbij:
d
 e gevraagde vrijwillige ouderbijdragen, voor activiteiten die niet tot het gewone onderwijsprogramma
behoren, te zullen voldoen. De bijdragen zullen naar redelijkheid worden vastgesteld en zijn afhankelijk
van de activiteit waaraan deelgenomen wordt. De vrijwillige ouderbijdrage is inclusief het bedrag van het
schoolreisje, maar exclusief het bedrag van het kamp in groep 7/8.
p
 er activiteit te bekijken of de gevraagde bijdrage betaald wordt en de leerling deelneemt aan de activiteit.
(Wilt u het rondje van uw keuze aankruisen.)
Leerlingen die niet deelnemen aan bepaalde activiteiten zijn op de betreffende tijden niet vrijgesteld van
het volgen van onderwijs.
Mochten persoonlijke omstandigheden problemen opleveren bij de betaling, dan zal door de directeur
gekeken worden of er mogelijkheden zijn deze op te lossen.
Deze verklaring is geldig voor het schooljaar 2019-2020.

Plaats

Datum

Handtekening

Mocht u problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage, dan kunt u een beroep doen op
Stichting Leergeld de Liemers. Op de volgende pagina vindt u uitleg over deze Stichting.
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Basisschool Sprankel

0316 - 24 74 80

Carvium 1

directie.bs-sprankel@liemersnovum.nl

6914 AP Herwen

www.bs-sprankel.nl

