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Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s) en belangstellende(n),
Hoe kan ik uw belangstelling wekken om deze schoolgids te lezen? Waarschijnlijk weet u al
het één het ander over CBS de Zevenster. Toch vertel ik u graag in deze schoolgids meer
over zaken die de school en het onderwijs op deze school aangaan.
Het is de bedoeling dat u na het lezen van de schoolgids een goed beeld heeft over onze
school.
De schoolgids is zowel bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun
kind(eren), als voor ouders die al een kind(eren) op onze school hebben.
Wij vinden het belangrijk u goed te informeren over de werkwijze van onze school.
Nieuwe ouders wil ik graag van harte welkom heten. Hopelijk raken u en uw kind(eren)
snel vertrouwd met onze school. Wij staan in ieder geval voor u en uw kind klaar. Mochten
er zaken onduidelijk zijn, schroom dan niet om te vragen. Zaken die voor ons
vanzelfsprekend zijn, zijn voor u vaak nieuw. Vraag dus gerust! Spreek ook eens andere
ouders aan. Zo zult u snel ingeburgerd zijn.
Mocht u na het lezen van de schoolgids vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan
horen wij dit graag. We kunnen de informatie in een volgende schoolgids verbeteren.
Uw betrokkenheid is voor ons van groot belang.
De informatie in deze schoolgids wordt jaarlijks bijgewerkt en gepubliceerd op de website
www.zevenstervco.nl
Daar vindt u ook aanvullende informatie, zoals de wekelijkse nieuwsbrief.
Graag wil ik u, mede namens het team, een prettig schooljaar toewensen.
Directeursfunctie vacant
Directeur CBS de Zevenster
Christelijke Basisschool voor Daltononderwijs.
Adresgegevens:
CBS de Zevenster, Christelijke Basisschool voor Daltononderwijs.
Zevensterstraat 3 7521GN Enschede

Tel: 053 – 4316428
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Hoofdstuk 1 De school
Onze school is een kleinschalige Christelijke basisschool voor Daltononderwijs in de wijk
Twekkelerveld in Enschede.
We werken in een prettig gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd. De school
beschikt over een hal om onze Dalton manier van werken beter tot zijn recht te laten
komen. Hier kunnen kinderen zelfstandig werken, samen- of in stilte werken.
We hebben ruime lokalen met goede ventilatie en veel licht. Er is een spreekruimte en er
zijn werkruimtes voor directie en interne begeleiding.
Twee dagdelen per week maken we gebruik van een gymnastieklokaal op loopafstand van
de school. De groepen 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal in onze school.
Het schoolplein voldoet aan alle eisen van een kindvriendelijke speelplaats. Speeltoestellen, zandbak, maar ook een voetbalplek, bieden onze kinderen alles wat zij nodig hebben
om goed te kunnen spelen. Het schoolplein is omheind en kinderen ervaren daarom deze
ruimte als ‘ons plein’. Er zijn plannen om een “groen speelplein “ te realiseren.
De belijning op het plein is zo aangebracht dat het past bij methodiek van de methode
BeweegWijs.
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Hoofdstuk 2 Missie en visie
De kernmissie
Waartoe is VCO Oost-Nederland op aarde?
Door goed basisonderwijs en passende begeleiding te bieden, stelt VCO elke leerling in
staat om, uitgaande van diens mogelijkheden, zelfstandig de kennis te verwerven en samen de vaardigheden te ontwikkelen die hij of zij nodig heeft voor een kansrijke start in
het leven.
Waarvoor staan we?


We houden in de gemeenten Enschede, Losser, Haaksbergen, en Berkelland scholen
voor primair onderwijs in stand, met een eigen profiel, traditie en leerconcept.



Elke school biedt goed, prikkelend en resultaatgericht onderwijs.



Het belang, het talent, de capaciteiten en de motivatie van de leerlingen én de medewerkers staat altijd voorop.



We werken aan een veilige, voedende en vertrouwensvolle leeromgeving waarin we
oprecht belangstelling voor de ander tonen.



Elke school is vanuit de oorsprong geïnspireerd op de waarden en normen van een
open christelijke cultuur.



We werken aan een professionele omgeving en hebben altijd aandacht voor de kwaliteit van ons onderwijs, de organisatie en de medewerkers.



We doen wat we zeggen.

Onze kernwaarden
Hoe gaan we te werk?
Respectvol
We zijn respectvol in alles wat we ondernemen. We gaan zorgvuldig met elkaar om en
respecteren de verschillen. Ook als we het niet met elkaar eens zijn. Of liever nog, juist
dan. We hebben ook waardering voor ieders inbreng. Elk individu levert binnen zijn of haar
mogelijkheden een bijdrage aan onze scholen en stichting.
Nieuwsgierig
De Griekse filosoof Aristoteles zei het al: ‘verwondering is het begin van alle wijsheid’.
Nieuwsgierig staat voor vragen, onderzoeken, om je heen kijken en benieuwd zijn naar je
omgeving en je medemens. Vragen en onderzoeken zorgt voor een kritische leeromgeving
die is gericht op het goed, beter, best doen. We werken ook met nieuwe vormen van on-7Schoolgids cbs de Zevenster 2020-2021

derwijs. Niet om het nieuwe, maar altijd op basis van analyse, resultaten en feiten. Daar
worden leerlingen en scholen beter van.
Verantwoordelijk
We geven verantwoordelijkheid en verwachten verantwoordelijkheid terug. We maken ons
sterk voor de ontwikkeling van zelfstandige mensen die gewetensvol en verantwoordelijk
voor zichzelf en hun omgeving door het leven gaan. Op onze scholen nemen leerlingen én
medewerkers verantwoordelijkheid omdat zij daarvoor de ruimte en mogelijkheden krijgen.

Samenwerkingsverbanden in de regio
Niet elke school hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen passend onderwijs
geven? Dan zoeken de scholen binnen het samenwerkingsverband een school die dit wel
biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het
beste onderwijs kan bieden. Ook kunnen onderwijsarrangementen gemaakt worden met
scholen voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Leraren en schoolleiders hebben in dit stelsel een centrale rol. Zij staan dicht bij de leerlingen en weten welke behoeften ze hebben.
Financiering passend onderwijs
De leerlinggebonden financiering (rugzak) is door de overheid afgeschaft. Het budget blijft
wel helemaal beschikbaar, maar gaat voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende scholen. Die zetten het geld zo doeltreffend mogelijk in.
Ondersteuningsplan samenwerkende scholen
De samenwerkende scholen leggen afspraken vast in een ondersteuningsplan. Dit doen ze
minstens eens in de 4 jaar. In het ondersteuningsplan staat onder meer hoe de scholen:



het passend onderwijs in hun regio inrichten;



het geld voor extra ondersteuning besteden;



leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen;



ouders informeren.

Om ouders en leraren zeggenschap over het ondersteuningsplan te geven, krijgen de
samenwerkingsverbanden een eigen medezeggenschapsraad. De Inspectie voor het
Onderwijs betrekt het ondersteuningsplan bij het toezicht.
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Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de sites van de samenwerkingsverbanden. Daarop kun u veel informatie vinden over plannen en presentaties. Voor onze scholen
in de gemeenten Enschede, Losser en Haaksbergen: http://www.swv2302.nl
Audits
De scholen van VCO worden alle met regelmaat geauditeerd. Tijdens deze audits wordt
nauwgezet gekeken naar de werkwijzen, resultaten, sfeer en cultuur op de school.
2.2 De visie van CBS de Zevenster
CBS de Zevenster leidt leerlingen op tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen die
goed kunnen samenwerken. Door gebruik te maken van moderne lesmethodes, middelen
en materialen vindt optimale talentontwikkeling plaats en leren onze leerlingen hun eigen
keuzes in het leven te maken en zichzelf te zijn.
Bij de manier waarop wij dit doen kunnen we enkele kenmerken en streefpunten van onze
school noemen:
Goed leren
Wij vinden het belangrijk dat er goed geleerd wordt. Op een plezierige wijze werken wij
aan goede resultaten. We realiseren ons dat niet ieder kind dezelfde mogelijkheden heeft
en verschilt in aanleg en talenten. Hier spelen we op in door te werken aan onderwijs op
maat.
Onderwijsresultaten zijn naast een veilige leeromgeving voor ons leidend. We gebruiken
toetsen om te zien of kinderen zich ontwikkelen naar en liefst boven de verwachtingen.
Ook geven de toets resultaten een goed beeld van de effecten van ons onderwijs en onze
methodiek. Twee keer per jaar worden alle kinderen op uiteenlopende onderdelen getoetst
en een kleinere groep kinderen vaak nog twee keer per jaar extra. De resultaten worden
geanalyseerd, zowel op kind- als op groepsniveau. Daarmee worden
(groeps)handelingsplannen samengesteld, die aangeven welke kinderen, welke lesstofonderdelen nodig hebben.
De toets resultaten worden besproken met ouders (en kinderen vanaf groep 5) tijdens een
ouder- (kind) gesprek.
Een Christelijke school
Wij willen op school werken vanuit het leven en de boodschap van Jezus Christus; een
inspiratiebron voor kinderen en volwassenen. Leerkrachten dragen de Christelijke waarden
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en normen uit. Dit komt expliciet tot uiting in onze Bijbelse vertellingen en de vieringen
van Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
Heel belangrijk hierbij is: respect voor elkaar en de schepping, verdraagzaamheid, verantwoordelijk zijn voor eigen handelen, verwondering en bewondering voor de dingen om
je heen.
Daltononderwijs
Omdat we graag ieder kind dát onderwijs willen geven wat het nodig heeft, hebben we
onze school ontwikkeld tot Daltonschool.
Elke basisschool in Nederland heeft te maken met de door de rijksoverheid geformuleerde
kerndoelen. Hierin staat beschreven wat de kinderen op school moeten leren.
Dat leren betreft niet alleen de bekende schoolvakken, maar ook andere
ontwikkelingsgebieden zoals sociale vorming, creativiteit en omgaan met moderne media,
zoals computers.
Op CBS de Zevenster proberen we de hierboven genoemde doelstellingen te bereiken
middels Daltononderwijs. Daltononderwijs heeft vooral een belangrijke vormende, opvoedende waarde, waar de kinderen de rest van hun leven plezier van kunnen hebben. In het
volgende hoofdstuk van deze schoolgids leest u er meer over.

Graag naar school
Wij willen een school zijn waar kinderen zich veilig en geborgen voelen en waar ze “huppelend” naar toe gaan. We streven ernaar dat kinderen zich thuis voelen op onze school,
zichzelf kunnen zijn en gestimuleerd worden. In onze school streven we naar situaties die
het onderwijs laten sprankelen: excursies, schoolreizen, feesten en vieringen, handvaardigheid, muziek, natuur en sportactiviteiten.
Goed gedrag
“Ieder mens is uniek, niemand is volmaakt, maar samen zijn we compleet.” We willen
kinderen aanzetten tot goed gedrag. We denken hierbij onder meer aan prettige omgangsvormen, respect voor elkaar, niet pesten en zorgvuldig taalgebruik.
Ook bevorderen we een goede leerhouding in de klas, zorgvuldig omgaan met materiaal
en zorg voor veiligheid. Op onze school schenken we veel aandacht aan waarden en normen. Wij werken met de Kanjertraining en met PBS (Positive Behavior Support).
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Hoofdstuk 3 De organisatie van het onderwijs
3.1 Onderwijs in jaargroepen
De kinderen zitten in jaargroepen samen met leeftijdsgenoten. Onze school heeft het
schooljaar 2020 - 2021 de volgende groepssamenstelling: groep 0-1, groep 2, groep 3,
groep 4, groep 5-6 en groep 7-8.
Op onze school zitten in een groep gemiddeld 23 kinderen. Er zijn groepen die groter zijn,
en er zijn groepen die kleiner zijn. Wij streven er naar om niet meer dan 30 kinderen in
één (combinatie) groep te plaatsen.
3.2 De organisatie
We hebben ons onderwijs zo georganiseerd dat de groepsleerkracht binnen de groep ook
met kleine groepjes kinderen kan werken. Dit gebeurt aan de instructietafel. We noemen
deze werkwijze ‘verlengde/verdiepte instructie’. Simpel gezegd komt het erop neer, dat
kinderen die weinig instructie nodig hebben na een korte inleiding zelf aan het werk gaan.
Met de overige kinderen volgt een uitgebreidere instructie van de lesstof. Hiermee uitgerust kunnen een aantal kinderen zelf de lesstof gaan verwerken, terwijl een klein groepje
overblijft die de verwerking stapsgewijs samen met de leerkracht doet.
In elke groep zijn ook “stilteplekken”. Dit zijn plekken waaraan de kinderen kunnen gaan
zitten, wanneer ze even alleen en extra rustig willen werken.
Elke dag is er een periode waarin de kinderen zelfstandig aan hun weektaak werken. In de weektaak staat
vermeld aan welke opdrachten de kinderen kunnen
gaan werken. Nadat ze de stof hebben gepland, kunnen
ze aan de slag met de opdrachten in de weektaak.
Soms moet dit individueel, soms kan dit samen met
een andere leerling (coöperatieve werkvormen). De
leerkracht heeft dan de handen vrij om extra hulp te
geven aan kinderen die dat nodig hebben.
Wij leren kinderen hoe ze andere kinderen om hulp kunnen vragen en hoe ze elkaar kunnen helpen. Ook leren
wij ze hoe ze zelfstandig oplossingen kunnen zoeken.
Hiermee beogen wij dat kinderen al jong ervaren dat ze zelfstandig én met elkaar veel
kunnen oplossen.
Kinderen die meer aan kunnen krijgen verdiepings- of verrijkingsstof.
Bij rekenen en soms ook bij taal en lezen doorbreken we de groepssamenstelling. Dit
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betekent dat kinderen die op deze vakgebieden goed functioneren een jaargroep hoger
werken. Soms is het beter dat kinderen met een lagere jaargroep meewerken.
Als kinderen de einddoelen van een jaargroep niet halen, kan het zinvol zijn over te gaan
tot functioneel zittenblijven. Het kind doet een jaar over, maar de leerstof wordt zoveel
mogelijk afgestemd op het niveau dat het kind heeft. De beslissing tot een jaar overdoen
wordt niet zomaar genomen. Hierover wordt tijdig en uitgebreid met de ouders van gedachten gewisseld en het kind wordt besproken in het zorgoverleg (breedteteam).
3.3 De verplichte onderwijstijd
Het totale aantal uren dat de verschillende groepen naar school moeten gaan, is in de wet
vastgelegd.
De verdeling van de uren is bij ons op school als volgt:
940 uur per jaar
940 uur per jaar
940 uur per jaar
De totale onderwijstijd in de periode dat een kind het primair onderwijs bezoekt is wettelijk bepaald op 7.520 uur.
3.4 Belangrijke onderwijskundige uitgangspunten
Zelfstandig werken en onderwijs op maat
We trainen kinderen in het zo zelfstandig mogelijk zoeken en vinden van oplossingen bij
bepaalde vraagstukken. We willen kinderen al op jonge leeftijd laten ervaren dat ze veel
(zelf) kunnen. Zelfredzaamheid hoort bij de ontwikkeling van kinderen. In de groepen 1 en
2 beginnen we daar al mee. Ze dienen zich niet alleen zelfstandig aan te kunnen kleden,
maar leren ook werkstukken te maken zonder directe begeleiding van de leerkracht. Ook
leren zij daarvoor al vaste regels die gelden bij het zelfstandig werken. In de latere
leerjaren wordt dit voortgezet en steeds meer gericht op het zelfstandig leerstof
verwerken. Het brengt kinderen in eerste instantie verder in ontwikkeling en bereidt hen
voor op

vervolgonderwijs en het werken in onze maatschappij. Het geeft de leerkracht de

mogelijkheid om kinderen die extra hulp nodig hebben of juist begaafd zijn in kleine
groepen of individueel extra aandacht te geven. Bij de training tot zelfstandig werken
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aanleg, karakter en het niveau van ieder
kind. Kinderen die door zelfstandig werken onzeker worden, moeten meer begeleid worden
dan kinderen die dit juist een uitdaging vinden.
Bij een goed georganiseerde vorm van zelfstandig werken leren kinderen ook goed
samenwerken.
- 12 Schoolgids cbs de Zevenster 2020-2021

Digitale schoolborden
In al onze groepen, inclusief die van de kleuters zijn digitale schoolborden geplaatst. Dit
betekent een aanmerkelijke verbetering van onderwijskwaliteit. Op de borden is te zien
wat ook op beeldschermen kan worden vertoond. Er kunnen dus afbeeldingen, bewegende
beelden en presentaties op interactieve manier worden vertoond.
Er zijn tal van onderwijsprogramma’s te installeren die gebruikt kunnen worden om aanschouwelijk onderwijs te geven voor vrijwel alle vakken.
Het gebruik van computers
Onze school beschikt over computers en chromebooks. De leerlingen gebruiken chromebooks die aangesloten zijn op het schoolnetwerk. De leerlingen kunnen in alle klassen met
geschikte programma’s werken. Met de chromebooks kunnen de leerlingen in alle groepen
e-mailen en internetten. Van laatstgenoemde communicatiemiddelen maken we in de
hoogste groepen intensiever gebruik. Toch kunnen ook kinderen vanaf groep 1 samen met
de leerkracht extra informatie zoeken over iets wat ze in de klas geleerd hebben. We hebben op school uiteenlopende educatieve software. Kinderen kunnen hierdoor ook met hulp
van de chromebook leerstof oefenen. De meeste van deze softwareprogramma’s zijn zelfcorrigerend. Kinderen zien dus direct of ze op de juiste manier werken, waardoor het leereffect wordt vergroot. Ook maken we gebruik van remediërende programma’s voor kinderen die extra oefening en hulp nodig hebben.
De sociaal- emotionele ontwikkeling
Wij werken met de Kanjertraining en PBS.
De Kanjertraining zorgt op een effectieve manier voor een veilig
klimaat waarin leerlingen respectvol met elkaar leren omgaan.
De Kanjertraining is een methode die pestgedrag terugbrengt en
omvormt naar goed gedrag.


De basisregels voor de Kanjermethode zijn: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar,
niemand speelt de baas, niemand lacht uit en niemand doet zielig.

PBS (Positive Behavior Support)
PBS is een geïntegreerde aanpak voor het beheersen van gedrag op school voor
leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar. De onderdelen van het programma zijn
gericht op handelen op het niveau van de hele school, van de afzonder- 13 Schoolgids cbs de Zevenster 2020-2021

lijke groepen en van individuele leerlingen. Ze zijn bedoeld om te gebruiken in combinatie
met algemeen bekende preventieprogramma’s en methoden. Het gaat uit van drie pijlers:
respect, verantwoordelijkheid en veiligheid.
Bij PBS - Goed gedrag kun je leren! komen technieken aan de orde voor het creëren van
een goed pedagogisch klimaat op school, waarin geen kind wordt uitgesloten en geen leerkracht zonder ondersteuning hoeft door te ploeteren.
Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door een gezonde sociale omgeving
voor de schooljeugd van alle leeftijden te scheppen.
1. PBS staat voor een schoolbrede aanpak
PBS-scholen werken met een geïntegreerde methodiek voor het stimuleren van gewenst
gedrag op school en het creëren van een positief schoolklimaat. De vaste onderdelen van
het programma richten zich steeds op drie niveaus: de hele school, de afzonderlijke groepen en de individuele leerlingen.
PBS is een methodiek met een overkoepelende functie. Algemeen bekende preventieprogramma’s en methoden met vergelijkbare uitgangspunten (zoals bijvoorbeeld Taakspel,
Kanjertraining, de Vreedzame school en diverse Pestprogramma’s) passen naadloos in de
aanpak.
2. Preventie staat centraal
Scholen die aan de slag gaan met PBS voeren een preventief beleid binnen de school, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag bij alle leerlingen. Daarnaast richt de methodiek zich op de behoeften van individuele leerlingen, met als doel alle leerlingen optimaal
te laten profiteren van het geboden onderwijs.
3. PBS-scholen maken gedragsverwachtingen concreet, leren gewenst gedrag aan en
bekrachtigen dit gedrag systematisch
- De school stelt haar basiswaarden vast en vertaalt deze naar concreet gedrag.
- Gewenst gedrag wordt structureel aangeleerd, geoefend en herhaald.
- Gewenst gedrag wordt systematisch bekrachtigd.
- Er zijn duidelijk omschreven consequenties die volgen op het overtreden van gedragsregels.
4. De PBS-school stuurt op data over het gedrag van de leerlingen
De school maakt actief gebruik van systematische gegevensverzameling. Om systematisch
zicht en toezicht te houden op de ontwikkeling van leerlingen en vroegtijdig te kunnen
ingrijpen bij problemen, hanteert de school o.a. incidentenregistratie. Ook gebruikt de
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school de gegevensverzameling om zicht te krijgen op het PBS-implementatieproces.

5. Er is sprake van partnerschap met ouders en samenwerking met de keten
Het samenwerken met de ouders is een belangrijk onderdeel van de methodiek. De school
ontwikkelt manieren om een positieve band met de ouders op te bouwen en met hen
samen te werken vanuit gezamenlijke waarden en verwachtingen. Daarnaast richten PBSscholen zich op korte lijnen met de zorg op het moment dat specifieke hulp nodig is voor
leerlingen.
6. PBS wordt geborgd met een kwaliteitssysteem
Wanneer scholen werken met PBS, is er expliciete aandacht voor het borgen van de kwaliteit van de methodiek na implementatie. Wij maken gebruik van SWISS. Dit is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-, klas- en
leerlingniveau. Deze dataverzameling is onderdeel van het School Wide Positive Behavior
Support (SWPBS). Met SWIS Suite verzamelen scholen op een efficiënte, betrouwbare en
vertrouwelijke manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag op school. Op
deze manier krijg je inzicht in wat er op school gebeurt en wat risicovolle ontwikkelingen
zijn. Het team registreert gedragsincidenten en evalueert en analyseert de data. Door een
schoolbrede aanpak kunnen scholen onderbouwde beslissingen nemen voor de opzet van
gerichte interventies.
Kinderen met concentratie-, werkhoudings- en of gedragsproblemen worden nader
bekeken. We werken, altijd in overleg met ouders, met een handelingsplan aan verbetering.
Pesten
Middels bovenstaande aanpak proberen wij pesten zoveel mogelijk te voorkomen.
Toch komt het ook op onze school voor dat er gepest wordt. Dit vinden wij onacceptabel.
We proberen de leerling die gepest wordt, weerbaar te maken en maken duidelijke afspraken met de pesters en de groep.
Pesten wordt door ons niet geaccepteerd. Wij betrekken de ouders bij het oplossen van
het probleem en maken duidelijke afspraken waar we steeds op terug zullen komen.
Jaarlijks nemen wij een vragenlijst af onder de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de
“Succes Spiegel”.
3.5 Het onderwijs in groep 1 en 2
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In de groepen 1 en 2 werken we met thema’s, die aansluiten bij de beleving van de kinderen en bij de seizoenen. Het werk, de hoeken, de boeken de lessen Engels, de liedjes,
de bewegingslessen en het aanbod op reken- en taalgebied passen we aan deze thema’s
aan. Wij vinden het daarnaast ook belangrijk dat de kinderen de stof op hun niveau en
aansluitend bij hun interesses aangeboden krijgen. Door middel van observaties door de
leerkrachten wordt een duidelijk beeld gevormd van de ontwikkeling van de leerlingen.
In de groep wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling. Taalactiviteiten lopen
als een rode draad door alle lessen. Dagelijks leren we de kinderen nieuwe woorden aan
en zijn we bezig met voorbereidende leesvoorwaarden. Deze leesvoorwaarden worden
o.a. met de map “Fonemisch bewustzijn” als leidraad, thematisch en stapsgewijs aangeboden.
Ook het rekenen komt veelvuldig aan bod. Dit wordt onderverdeeld in getalbegrip, meten
en meetkunde. Alle onderdelen worden binnen de thema’s aangeboden. Wij gebruiken hier
materialen voor, maar ook onszelf end e omgeving. Zo leren de kinderen spelenderwijs de
basis van het rekenen.
De motoriek ontwikkelt zich in de kleuterperiode van grof naar fijn. Hier wordt ook veel
aandacht aan besteed, zodat de kinderen in groep 3 motorisch toe zijn aan het leren
schrijven.
De grove motoriek vinden wij belangrijk. In de klas, het speellokaal en buiten wordt veel
aandacht besteed aan de motorische ontwikkeling. De kinderen krijgen één keer in de
week gymles van een vakleerkracht. Deze vakleerkracht screent de leerlingen van groep 2
op motorisch gebied.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen vroeg leren dat zij al veel zelf kunnen. Ons motto is: wat het kind zelf kán, laten we het kind ook zelf dóen. De kinderen leren dat zij zelf
verantwoordelijk zijn voor materiaal en bepaalde taken. Zij leren op zichzelf en elkaar te
vertrouwen. Wij werken daarnaast met maatjes; elk kind heeft een maatje waarmee hij/zij
samen problemen probeert op te lossen vóór dat andere hulp ingeschakeld wordt. Wij zien
dat kinderen hier zelfstandiger en zelfverzekerder van worden.
Ook tijdens het spelen en werken leren we de kinderen om eerst zelf na te denken en
Daarna kunnen zij in hun groep om hulp vragen. Aan het einde van groep 2 kunnen zij
langere tijd zonder hulp aan het werk. Dit is belangrijk voor de leerkracht zodat deze de
ruimte heeft om te observeren en/of met een klein groepje kinderen aan het werk te gaan.
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3.6 Het onderwijs in groep 3 en 4
In groep 2 hebben al veel kinderen leren lezen. In groep 3 gaan ze hier op hun eigen
niveau mee verder. Dit proces wordt wel “aanvankelijk lezen” genoemd. We bieden de
kinderen via de methode “LetterKlankstad” woorden en letters aan. Deze letters kunnen in
verschillende combinaties nieuwe woorden vormen.
In deze digitale tijd vinden we het nog steeds belangrijk om te leren schrijven. Dit wordt
gekoppeld aan het leren lezen. Er is aandacht voor het leren schrijven van letters, woorden en cijfers. De methode “Pennenstreken’ gebruiken we om de kinderen aan elkaar te
leren schrijven.
Wat betreft rekenen is in groep 1 en 2 al veel voorbereidend werk gedaan, waar we in
groep 3 op voort kunnen bouwen. De kinderen leren optellen en aftrekken t/m 20, we
starten met klokkijken en we vergroten het ruimtelijk inzicht. Hiervoor gebruiken we de
methode “Wereld in Getallen”.
In groep 3 is er ook nog voldoende tijd om te kunnen spelen en om samen te leren. In de
“kieskast” staan verschillende soorten spellen en materialen waar kinderen uit mogen
kiezen en die hun leerontwikkeling stimuleren.
Vanaf groep 4 lezen kinderen moeilijker woorden en herkennen ze woorden direct, zonder
dat ze dit hoeven te “hakken en plakken”. Het is in deze fase belangrijk om zorgvuldig en
vlot te leren lezen. Hiervoor moeten de kinderen veel ‘leeskilometers” maken. Dit gebeurt
op school op verschillende manieren, maar ook de ouders kunnen in deze fase een belangrijke rol spelen. Door bijvoorbeeld samen te lezen en met plezier te oefenen.
De fijne motoriek is bij kinderen in groep 4 nog meer ontwikkeld en dit is te zien in de
ontwikkeling van het handschrift. In groep 4 staat het schrijven van de hoofdletters en het
aan elkaar schrijven van hele zinnen centraal.
Voor spelling en taal gebruiken wij de methode “taalactief”. In deze aanpak leren de kinderen om woorden juist te spellen en wordt op een gestructureerde wijze aan uitbreiding
van hun woordenschat gewerkt. Steeds meer proberen wij de lessen uit de methode in te
passen in onze thema’s van DaVinci.
In groep 4 is het automatiseren van de basisbewerkingen erg belangrijk. De kinderen leren
optellen en aftrekken t/m 100, klokkijken, keersommen, meten en wegen.
De kinderen in de groepen 3 en 4 krijgen onderwijs aangeboden op niveau van hun eigen
ontwikkeling.
Beide groepen krijgen de vakken geschiedenis, natuur en techniek en aardrijkskunde. Wij
doen dit volgens de methode “DaVinci”.
Engels leren de kinderen volgens de methode Groove me.
Uiteraard krijgen de kinderen ook de vakken muziek, handvaardigheid en bewegingsonderwijs aangeboden.
- 17 Schoolgids cbs de Zevenster 2020-2021

Naast de traditionele werkwijzen maken de kinderen ook regelmatig gebruik van de computer en het chromebook voor het schrijven van teksten en kunnen zij gebruik maken van
programma’s bij de taal- en rekenmethode. Ook wordt er in toenemende mate gebruik
gemaakt van online lesstof.
3.7 Het onderwijs in groep 5 t/m 8
Ook in de groepen 5 t/m 8 werken we voor taal en spelling met de methode “Taal Actief”.
Deze methode wordt steeds meer geïntegreerd in de methode DaVinci, zodat de taal ontwikkeling past in de thema’s.
Woordenschatontwikkeling, begrijpend en studerend lezen krijgt inhoud middels de thema’s van DaVinci. Er worden actuele teksten gebruikt uit de methode DaVinci, passend bij
het thema.
De rekenvaardigheden worden uitgebouwd volgens de methode “Wereld in Getallen”.
Vanaf groep 3 wordt het vakkenpakket van de kinderen uitgebreid met de methode
“DaVinci”. De methode DaVinci is de nieuwste lesmethode wereldverkenning voor groep 3
tot en met 8 van het basisonderwijs. Dit leerplan biedt onderwijs in thema’s aan waarbij
alle kerndoelen in een samenhangend geheel behandeld worden die vallen onder Oriëntatie op jezelf
en de wereld, alsmede de vijftig vensters uit de
Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming. Leerkrachten
geven geen aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, natuuren scheikunde, verzorging, filosofie en levensbeschouwing meer zoals in andere methoden op de
basisschool, maar bieden dit als geheel aan met 1
of 2 centrale lessen per week. Op deze manier zullen kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt. Daarbij gebruiken we alle zintuigen
met realistisch materiaal. Omdat het thema van zoveel kanten wordt bekeken, kan ieder
kind vanuit zijn eigen interesse, talent en niveau aanhaken en zo doet ieder kind mee
waardoor ook binnen de klas verbondenheid ontstaat.
Het is mogelijk dat kinderen werk mee naar huis krijgen. Dit kan zijn leren voor een toets,
het afmaken van werk of extra oefenen op eigen initiatief.
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Aan de creatieve vakken, tekenen, handvaardigheid en muziek wordt ook in deze groepen
de nodige aandacht besteed, aansluitend bij de thema’s.
Bij het bewegingsonderwijs wordt het samenwerken steeds belangrijker, terwijl ook de
vaardigheid op de toestellen de nodige aandacht krijgt. Via het vakwerkplan “Bewegingsonderwijs Enschede” krijgen de leerlingen een gevarieerd aanbod in de gymlessen. Tijdens
de gymlessen maken de leerlingen een aantal keren kennis met verschillende sportverenigingen: In de gymles worden dan door een sportclub gastlessen gegeven in de periode dat
de club ook buiten schooltijd een speciaal aanbod heeft voor aspirant-leden.
De dagindeling wordt voor de kinderen duidelijk door dit op het bord te schrijven. De
vaardigheden van zelfstandig werken, zelfverantwoordelijk leren en samenwerken krijgen
in deze jaargroepen meer de nadruk. De tijd die de kinderen achtereen zelfstandig moeten
kunnen werken, zonder een beroep te doen op de leerkracht, wordt gestaag uitgebreid.
Er is ruime aandacht voor het leren plannen van het werk. Kinderen verwerken een deel
van het werk zelfstandig door tijdens het zelfstandig werken aan hun weektaak te werken.
Bij de leerlingen van groep 6 wordt de NSCCT afgenomen (een verkort intelligentie onderzoek). De uitslag van dit onderzoek wordt met de ouders en de leerling besproken en ook
wordt er dan een voorlopig advies uitgesproken voor het Voortgezet Onderwijs. Daarbij
gaan we als school uit van een streefniveau en leggen we, in overleg met ouders en leerling, afspraken vast hoe we dit streefniveau zouden kunnen behalen.
Bij de leerlingen van groep 7 wordt het talentenkompas afgenomen. Hierbij kijken we,
behalve naar de cognitieve vaardigheden, ook naar de talenten van kinderen.
Deze gegevens met elkaar zorgen voor een gedegen schooladvies. De leerkracht van
groep 8 adviseert in de eerste plaats over de keuze voor voortgezet onderwijs. Hij/zij doet
dit op basis van de hele schoolloopbaan van het kind. Zo nodig wordt daarbij advies ingewonnen van collega’s die ook met de kinderen gewerkt hebben in voorgaande jaren. De
uitslagen van de onderzoeken zijn ondersteunend aan dit advies.
De eindtoets wordt in april afgenomen en telt in principe niet mee voor het schooladvies.
Deze toets moet meer gezien worden als een onderbouwing van dat wat de leerkracht al
aangegeven heeft. Wettelijk is het wel zo dat, mocht een leerling hoger scoren dan het
advies dat de leerkracht heeft uitgebracht, dit advies opnieuw besproken kan worden met
het voortgezet onderwijs en de ouders en eventueel herzien kan worden.
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In alle jaargroepen geldt dat we ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de ontwikkeling van de kinderen (onderwijs op maat). Hierbij komen we tegemoet aan het verschil
in ontwikkeling en talent.
In alle jaargroepen wordt Engels aangeboden.
De groepen 1 en 2 leren Engelse liedjes, passend bij het thema waarmee ze werken.
De groepen 3 en 4 werken met de methode “Groove me”.
De groepen 5 t/m 8 werken met de methode “My name is Tom”.
3.8 Activiteiten
Vaardigheden doe je op in je klaslokaal, maar ook daarbuiten. Wij organiseren daarom ook
regelmatig activiteiten buiten de school.


Feesten en vieringen

Ieder schooljaar is er een aantal vaste momenten, waarop we samen iets te vieren hebben. U kunt dan denken aan het einde van het schooljaar, Sinterklaas, de verjaardag van
de leerkracht of het afscheid van groep 8.
Kerst en Pasen nemen altijd een bijzondere plaats in het jaar in.


Sport

Bij voldoende belangstelling doet onze school mee aan verschillende toernooien, georganiseerd door de gemeente Enschede of door sportverenigingen. In alle jaargroepen worden
in de loop van het jaar onder schooltijd verschillende sporten aangeboden, die in het naschoolse aanbod worden vervolgd.
De kinderen van de groepen 7 en 8 doen daarnaast ieder jaar mee aan de VCO-sportdag
en aan de sportdag georganiseerd door de gemeente
Enschede op Het Rutbeek.


Schoolreis

Iedere groep gaat eens per jaar op schoolreis. De groepen 7 en 8 gaan op een driedaags
kamp in september. De kosten van de schoolreizen worden in het voorjaar bekend gemaakt.


Excursies

In de loop van het schooljaar ondernemen we een aantal excursies naar bijvoorbeeld de
kinderboerderij, een natuurgebied, de bibliotheek of een museum. Ook in het kader van
projecten kunnen uitstapjes plaatsvinden. Voor het vervoer en de begeleiding van deze
excursies doen wij een beroep op ouders.


Projecten van het Concordia Kunst & Cultuur

Jaarlijks maken wij voor iedere groep gebruik van het aanbod van Concordia. Soms gaan
we met een groep naar een voorstelling. Een andere keer verzorgt een docent van het
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Cultureel Centrum lessen in de groep. Dit kunnen lessen beeldende vorming, maar ook
toneel, muziek of audiovisuele media zijn.


Spellenmiddag

Meerdere keren per jaar wordt er een spellenmiddag georganiseerd. Tijdens deze middagen worden er bordspellen gespeeld. Ouders ondersteunen en begeleiden de spellen. De
spellenmiddagen worden onder schooltijd georganiseerd.

3.9 Actief burgerschap en sociale integratie
De kinderen leren op school meer dan taal en rekenen alleen. Toerusting van leerlingen
om op zinvolle wijze aan de samenleving bij te dragen is een taak die onze school sinds
lang vervult. De laatste jaren heeft een toename in aandacht voor dit onderwerp ertoe
geleid dat scholen verplicht zijn het ‘actief burgerschap en de sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen. Bezorgdheid over verruwing en geweld, over onverdraagzaamheid
en over het afbrokkelen van maatschappelijke samenhang spelen daarbij een rol.
Hoe maken wij die invulling waar en waaruit blijkt dat we dat doen.


Aandacht voor sociale vaardigheden m.b.v. de Kanjertraining en PBS (Positive Behavior
Support)



Aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen: schooltv-ochtendjournaal en de methode DaVinci



Elk jaar brengen onze leerlingen buurtbewoners een Paas wens



Tijdens de thema’s van de methode DaVinci bezoeken de kinderen van groep 7 en 8
een aantal gebedshuizen in Enschede. Het doel van deze excursies is om jongeren bekend te maken met verschillende culturele groepen in hun directe omgeving. Hierbij
gaat het om de Joodse, christelijke en islamitische cultuur. De jongeren zullen ontdekken dat deze culturen, naast verschillen, veel overeenkomsten hebben. Hierdoor zal
een deel van de vaak bestaande ‘angst’ voor het onbekende weggenomen worden.
Tolerantie, respect en begrip voor de ander kunnen vergroot worden.

3.10 Daltononderwijs
In het Daltononderwijs zijn zes begrippen van grote betekenis:


Vrijheid en verantwoordelijkheid.
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"Freedom and responsibility together perform the miracle" (Parkhurst)
Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het één kan niet
zonder het ander. Het Daltononderwijs ziet een mens/kind als een persoon die zelf kan en
mag kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes ook verantwoordelijkheid draagt.
Voorwaarde is dat er samen duidelijke en algemeen aanvaardbare afspraken worden
gemaakt over de grenzen van deze vrijheid.
Alleen door verantwoordelijkheid te geven kan verantwoordelijkheid worden geleerd. Het
is de taak van onze leerkrachten om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid
binnen grenzen te leren hanteren.
Dit wordt gedaan door middel van een dagtaak of weektaak. Leerlingen krijgen de ruimte
om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de
relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Hierbij spelen zelfkennis en zelfinschatting
een grote rol.


Zelfstandigheid

"Experience is the best and indeed the only real teacher" (Parkhurst)
De kinderen worden gestimuleerd en aangezet om problemen zelf op te lossen, het werk
zelf te plannen en dus niet voortdurend afhankelijk te zijn van hulp. Uitgangspunt daarbij
is dat we geloven in de vele mogelijkheden die kinderen in potentie hebben. Ook leren we
de kinderen om hun werk zelf te waarderen.
De leerkracht biedt de ruimte tot zelfstandige verwerking van opdrachten binnen de taak
en toont daarmee zijn vertrouwen in de leerling. Het zelfvertrouwen van de kinderen krijgt
hiermee een stevige impuls.
Zelfstandigheid kan alleen gedijen als kinderen voldoende verantwoordelijkheid en vrijheid
wordt geboden. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van
onze leerlingen. De keuzevrijheid dwingt hem/haar tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor de leerling effectief en verantwoord zijn.



Samenwerken

"The school functions as a social community" (Parkhurst)
Een mens kan, ondanks zijn vrijheid en zelfstandigheid, niet zonder zijn medemens. Een
medemens om steun van te krijgen maar ook om te steunen.
De grens van de individuele vrijheid wordt altijd gevormd door de vrijheid van de ander.
De leerling functioneert als lid van een sociale groep, waarin elk vrij individu zich er voortdurend van bewust moet zijn, dat hij meewerkt en verantwoordelijk is voor het geheel en
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dat het daarover verantwoording schuldig is. Samenwerken is voorwaarde voor een democratische grondhouding.
Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren
vergemakkelijken. Als leerlingen leren met elkaar samen te werken ontwikkelen ze sociale
vaardigheden. Bovendien leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van medeleerlingen, het aangaan van een dialoog,
het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap.



Effectiviteit/doelmatigheid

“Efficiency measure” a simple and economic reorganization of the school” (Parkhurst)
Het Daltononderwijs bij ons op school is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.
Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om
tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt leerlingen doelmatig en
functioneel bezig. Daarnaast dienen we als Daltonschool te zorgen voor opbrengsten,
waarbij de hier genoemde kernwaarden het fundament zijn voor de prestaties van onze
leerlingen.


Reflectie

“I would be the first to hear welcome criticism” (Parkhurst)
Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een Daltonschool vanzelfsprekend. Iedere leerkracht van CBS de Zevenster reflecteert op
zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen.
Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats.
Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het
beoogde doel te bereiken.
Op leerling niveau willen we dat de leerling zich eigenaar voelt van zijn/haar eigen leerproces. Dat betekent dat we de leerling stimuleren om te reflecteren op hun eigen handelen
en daar conclusies uit te trekken voor een volgende taakperiode.


Borging
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“Door verschillen te delen, vermenigvuldigt de kwaliteit”. (Parkhurst)
Om de kwaliteit van ons Daltononderwijs te borgen doen we aan planmatige zelfevaluatie
en worden we als Daltonschool elke 5 jaar gevisiteerd.
Een Daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt bij het zich
permanent scholen en bij het experimenteren in en het reflecteren op hun praktijk. Teamleren heeft bij ons op school hoge prioriteit.
Binnen onze schoolorganisatie werken we met Kijkwijzers. Twee maal per jaar worden de
groepen met deze kijkwijzers bezocht om gemaakte afspraken te implementeren. Deze
groepsbezoeken worden zowel door de directeur en de intern begeleider en middels collegiale consultatie gedaan.
Ook buiten de school gaan we participeren in het Daltonnetwerk Deventer om zo ook van
elkaar te leren.
De Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties af aan scholen als zij blijk geven de
kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven.
Wij hebben deze licentie in 2007 ontvangen.
De genoemde onderwerpen zijn uitgewerkt en beschreven in ons Daltonboek.
Onze leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met hun weektaak, nadat ze een korte
instructie hebben gehad. Het werken aan de weektaak kan in het eigen lokaal (eventueel
op een stilte plek of een samenwerkplek), maar kan ook op een stilte plek in de hal van de
school of op een samenwerkplek in de leraren ruimte.
Onze instructie lessen worden gegeven volgens het IGDI model. Wij werken met een jaarklassensysteem. Binnen dit systeem zijn er d.m.v. gedifferentieerde groepsorganisatie en
gedifferentieerd leerstofaanbod vele mogelijkheden voor de leerlingen, zoals de klassikale
instructie, kleine groepsinstructie en waar mogelijk en noodzakelijk individuele instructie.
We maken gebruik van de instructietafel.
We willen de kinderen hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid helpen vergroten. Kinderen
zullen buiten de instructietijd veel zelfstandig en in tweetallen of groepjes samenwerkend
bezig zijn.
Er wordt gewerkt met een weektaak, waarin de leerling ruimte krijgt tot zelfstandig werken en zelfstandig leert plannen. Dit geeft de leerkracht ruimte voor leerlingen, die extra
zorg nodig hebben.
Een goed pedagogisch klimaat en goede didactische uitgangspunten vormen met behulp
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van een duidelijke structuur het fundament van ons onderwijs waarbinnen de leerlingen
zich competent voelen, zelfvertrouwen hebben en initiatieven kunnen ontwikkelen en uitvoeren.
De leerlingen leren coöperatief te werken. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid kunnen
en willen dragen spelen hierbij een belangrijke rol.
3.10.1 De taak
Eén van de bekendste aspecten van het Daltononderwijs is de taak. De kinderen krijgen
daarbij een aantal opdrachten die binnen een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd. Hierbij hebben zij zeggenschap in de tijdsplanning en soms in uitvoeringswijze en
werkplek.
Kleuters
Vanaf het begin krijgen de kleuters ook regelmatig een taak. Dit zijn opdrachten, die iedereen moet uitvoeren. Er volgen geleidelijk aan steeds meer opdrachten, die opklimmen
in moeilijkheid en steeds meer van hen zullen vragen.
Er wordt gewerkt met een takenbord, waarop een kind zelf kan bijhouden wat het heeft
gedaan. Zo stimuleren we het taakbesef en leert het kind zelfstandig te werken.
In de kleuterjaren is gewoontevorming bijzonder belangrijk. Kinderen raken gewend dat ze
zelfstandig hun materiaal pakken en opruimen en zelfstandig oplossingen zoeken.
Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 wordt de taak aangeboden op de (digitale) taakbrief. Ook hier is er weer de
opbouw door de school heen, van eenvoudige taak in groep 3, waarbij de leerkracht helpt
met plannen, tot een uitgebreide weektaak in groep 8.
Uitgestelde aandacht
Uitgestelde aandacht is belangrijk binnen het Daltononderwijs. Hiermee wordt bedoeld, dat
kinderen leren dat de leerkracht niet meteen kan helpen en dat eerst zelf of met hulp van
anderen een oplossing moet worden gezocht.
Lukt dat niet, dan is de leerkracht later wel beschikbaar. De momenten waarop de juf of
meester niet kan helpen, worden met symbolen aangegeven. Gedurende deze tijd heeft de
leerkracht de gelegenheid om kinderen te helpen die extra uitleg nodig hebben.
Keuzewerk
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Met keuzewerk wordt niet bedoeld dat je "even iets voor jezelf mag doen", maar dat je zelf
opdrachten uitkiest, die aansluiten bij de eigen behoefte of belangstelling. Vrijheid betekent ook, dat je kunt aangeven wat je wilt leren.
Keuzewerk bestaat uit speelse, uitdagende opdrachten waar de kinderen in het algemeen
met veel plezier aan werken.
Speciale leerkrachten
De leraar op een Daltonschool is gespecialiseerd in deze vorm van onderwijs. Alle teamleden zijn in het bezit van het certificaat Daltonleerkracht.
Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de instructiebehoefte van de leerlingen. Wie
na een korte instructie aan het werk kan, hoeft niet te wachten op kinderen die door de
leerkracht stapje voor stapje vooruit geholpen moeten worden.
Onze school schenkt veel aandacht aan het op tijd onderkennen van leer- en/of gedragsproblemen. Wij vinden dat leerlingen die problemen hebben in hun ontwikkeling extra hulp
en zorg verdienen. Dit geldt evenzo voor (hoog)begaafde leerlingen. Deze kinderen bieden
wij verdiepings- of verrijkingsstof. Versnelling van het programma behoort ook tot de mogelijkheden. Bovenstaande houdt ook in dat we binnen onze school tijd hebben vrijgemaakt om de leerlingen ook daadwerkelijk in en buiten de groep te
kunnen helpen.
Op onze school is een intern begeleider aanwezig om
dit proces samen met de eigen leerkracht te begeleiden. Indien nodig worden specialisten of externe
deskundigen, zoals een orthopedagoog of schoolbegeleider ingeschakeld.
De school is opgenomen in een groot samenwerkingsverband SPOE (Steunpunt Onderwijs
Enschede, waar deze deskundigen werkzaam zijn (zie hfdst. 4).


Talenten ontplooien

Op school wordt lesgegeven; kennis en vaardigheden worden aangeleerd. Maar daar willen
wij het niet bij laten. Via gesprek, spel, werk en viering willen we de ontwikkeling van het
gevoelsleven, het bewegingsonderwijs, de muzikale, creatieve en sociale ontwikkeling in
de opvoeding kansen geven.
3.11 Opleiden in de school
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Iedereen leert
Opleiden in de school (OidS) is gericht op het verbeteren van het opleidingsproces voor
student en basisschool: een zoektocht naar een win-win-situatie. Interactie en communicatie staan daarbij centraal. De basisscholen willen zich ontwikkelen tot instellingen die
ook ingericht zijn op het begeleiden van studenten. Dat vraagt onder meer ontwikkeling
van de school tot een moderne arbeidsorganisatie, waarbij onderwijstaken rond het opleiden beter geleerd, aangestuurd en begeleid worden als onderdeel van de dagelijkse praktijk. De SBL-competenties zijn daarbij centraal, zowel vanuit de optiek van de pabo als
vanuit de opleidingsscholen. Het onderwijsconcept spreekt over authentiek leren op basis
van reflectie en streeft naar samenwerkend leren. (Iedereen leert)
Een ander voordeel van het leren op de werkplek, is dat het geleerde (op de opleiding,
maar ook vanuit de praktijk) meteen op de werkplek toegepast kan worden. Er is een directere terugkoppeling mogelijk; studenten hoeven niet te wachten tot hun volgende stagedag om het geleerde in de praktijk te brengen. De transfer is daarmee groter en het
leren effectiever. Oids-studenten hechten waarde aan de mogelijkheden binnen opleiden in
de school om hun eigen leren vorm te geven; zij bepalen zelf binnen de aangegeven kaders, hoe zij hun leerdoelen zullen invullen. Waardevol is de bijdrage van OidS-studenten
in schoolontwikkeling en innovatie. Onderzoek naar welke werkwijzen effectief zijn voor
leerlingen in samenwerking met de leerkrachten, stelt de studenten in staat een bijdrage
aan de schoolontwikkeling te kunnen leveren.
Een ander positief effect van opleiden in de school is dat aandacht voor actuele ontwikkelingen op een natuurlijke wijze de school binnenkomt. De vragen van OidS-studenten bevorderen de aandacht voor leren en het functioneren als een lerende organisatie. Voor de
leerkrachten biedt de begeleiding van OidS-studenten extra kansen voor professionalisering, waar zij samen met studenten onderzoek naar schoolontwikkeling doen. (Iedereen
leert)
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Hoofdstuk 4 De zorg voor de kinderen
4.1 De inschrijving van 4-jarigen
Onze school verzorgt onderwijs voor kinderen van 4 tot en met ongeveer 12 jaar. Wij zijn
een Christelijke Daltonschool voor basisonderwijs. Onze school staat open voor alle kinderen ongeacht levensovertuiging, godsdienst of cultuur. Wij vragen respect voor elkaars
geloofsovertuiging of mening over levensbeschouwing. Wij vragen u bij aanmelding of u
onze uitgangspunten onderschrijft.
Wanneer u uw kind wilt inschrijven als leerling van onze school, voorziet de directeur u in
een persoonlijk gesprek van de nodige informatie. U bezoekt met uw kind groep 1 en
wordt rondgeleid door het schoolgebouw.
Vervolgens wordt er afgesproken wanneer het kind komt wennen op school. In principe
mag een kleuter voordat hij/zij 4 jaar wordt vier ochtenden in groep 1 “meedraaien”. Nadat het kind 4 is geworden mag het daadwerkelijk naar school.
Soms worden nog niet-schoolgaande-kinderen met een ontwikkelingsachterstand op onze
school aangemeld. We proberen dan samen met ouders en externe instanties een zo compleet mogelijk beeld van het kind te krijgen. Ieder kind is welkom mits het in staat is het
onderwijs, zoals dat op onze school wordt vormgegeven, binnen de grenzen van de zorgverbreding te volgen.
4.2 De inschrijving van reeds schoolgaande kinderen
Regelmatig worden kinderen die van een andere basisschool komen wegens verhuizing in
de loop van het schooljaar bij ons aangemeld. Hierbij hanteren wij een zorgvuldige intake.
Wij brengen met behulp van informatie van de ouders, de vorige school en mogelijk begeleidende instanties de ondersteuningsbehoefte (n) per kind in beeld.
Wij zullen zorgvuldig afwegen of wij de verantwoording voor de begeleiding van dit kind
aankunnen. Een leerling kan worden toegelaten op onze school, als hij/zij in staat is om
het onderwijs, zoals dat op onze school is vormgegeven, binnen de grenzen van de zorgbreedte kan volgen.
De directeur beslist uiteindelijk over de aanname. Als de ondersteuningsbehoefte (n) van
een kind ons onderwijs te boven gaat, voorziet zij ouders van een advies over het vervolgtraject.
Kinderen die van school veranderen, zonder dat er sprake is van een verhuizing worden, in
navolging van een afspraak tussen alle Enschedese basisscholen, in principe alleen aan het
begin van een nieuw schooljaar in- of uitgeschreven. Ook voor deze kinderen geldt de bovenstaande procedure.
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4.3 Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit
deze nieuwe wet zijn dat:


Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken;



Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld
dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind);



Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;



Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio
kunnen regelen.

Samenwerkingsverband en subregio
De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur VCO Oost-Nederland.
Alle schoolbesturen in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal,
Haaksbergen, Borne, Dinkelland en Losser zijn verenigd in het Samenwerkingsverband
(SWV) 23-02 PO. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in drie subregio’s; Enschede,
Plein Midden Twente (Hengelo, Borne, Haaksbergen, Hof van Twente) en Noord Oost
Twente (Oldenzaal, Losser en Dinkelland). De scholen van VCO Oost-Nederland vallen onder de subregio Enschede.
De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de
regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar
te delen.
Onderwijs, passend bij iedere leerling
Alle scholen binnen het SWV 23-02 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er
tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast
hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en school specifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun
schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school
van uw keuze. Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet
voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het
bestuur of in de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school
andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één
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van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op
die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn.
Speciaal (basis)onderwijs
Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, samen met u als ouders /
verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelating van
het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de school of de website van het samenwerkingsverband.
Meer informatie voor ouders
Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om
Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact
met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.
Het samenwerkingsverband 23-02 PO heeft een eigen website: www.swv2302.nl
Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op
www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden
over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.
Tot slot heeft iedere school een eigen interne begeleider (ib’er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school.
Onze ambitie voor de toekomst
In de komende 4 jaar willen we ons verder ontwikkelen m.b.t. passend onderwijs. Het is
onze ambitie om over 4 jaar een school te zijn die ziet wat de mogelijkheden en talenten
van al onze leerlingen zijn en daar gebruik van maakt, zodat wij het maximale uit onze
leerlingen kunnen halen.
Aanmelding
Bij de aanmelding van kinderen met specifieke ondersteuningsvragen verwachten wij van
ouders dat zij ons vertellen dat hiervan sprake is en op welke gebieden. Wij onderzoeken
vervolgens of wij de noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden. Dit doen we samen met
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het Steunpunt Onderwijs Enschede (SPOE). Binnen 6 weken mag u van ons verwachten
dat we aangeven of we uw kind passend onderwijs kunnen bieden. Als dat niet het geval
is, mag u van ons verwachten dat we aangeven waar wel passend onderwijs geboden kan
worden. In sommige gevallen moet onderzoek worden gedaan om dit te bepalen. In dat
geval verwachten wij uw medewerking. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om
binnen 6 weken een passend aanbod te doen. Dan kan de onderzoekstermijn met maximaal 4 weken verlengd worden.
De afweging of onze school passend onderwijs aan uw kind kan bieden is een individuele
afweging. Een eventueel ‘etiket’ als autisme of ADHD is niet leidend, maar van belang is
om duidelijk te krijgen welke specifieke onderwijsbehoeften uw kind heeft. Ook kijken we
naar de draaglast van de groep waarin uw kind komt en naar de langere termijn: kunnen
wij uw kind gedurende meerdere schooljaren passend onderwijs bieden? Als we daar niet
zeker van zijn maken we afspraken met u over periodieke evaluaties.
Wij vinden dat een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften de veiligheid voor andere
kinderen en leerkrachten niet in gevaar mag brengen. Ook vinden wij dat er sprake moet
kunnen zijn van voldoende ontwikkeling. De ondersteuningsbehoefte mag niet met zich
mee brengen dat aan andere kinderen onvoldoende aandacht besteedt kan worden.
Ondersteuningsvoorzieningen
Voor leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen kunnen wij als school bovenop de
basisondersteuning voorzieningen in zetten. Onze school heeft de volgende voorzieningen:
1. Extra handen en tijd:


Intern begeleider (IB)



Wij zijn een opleidingsschool voor de PABO SAXION Enschede (zekerheid van
PABO stagiaires)



Het afgelopen schooljaar is er extra ondersteuning verleend aan een aantal
leerlingen buiten de groep vanuit een arrangement. Dit houdt in dat de school
extra geldelijke middelen mocht ontvangen en hierdoor uren in kon zetten om
deze leerlingen in een klein groepje te ondersteunen.

2. Specifieke onderwijsmaterialen:


Gedragsondersteuning (Kanjertraining en PBS)



Materialen BeweegWijs (aangepast speelplein)

3. Aanpassingen in de ruimte:


Aparte stilteplekken en samenwerkplekken in de klaslokalen en in de hal
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Drempelloze toegang tot de school



Aangepast toilet geschikt voor rolstoel

4. Expertise (team en individueel):


Team: Kanjertraining



Team: Dalton certificaten



Team: training BeweegWijs



Team: PBS



Team: training opleiden in de school



Team: wetenschap en techniek



Team: talentbegeleider

5. Samenwerking met partners buiten de school:


IKC het Universum



Stadsdeel Noord



Wijkagent



Jongerenwerker



Wijkcoach



Verschillende instanties met specifieke expertise zoals Kentalis

Ondanks al deze voorzieningen lukt het niet altijd om een match te maken tussen wat uw
kind nodig heeft en wat wij kunnen bieden. Soms is die match wel te maken als er extra
ondersteuning vanuit het SPOE (steunpunt Onderwijs Enschede) geboden wordt. We vragen deze ondersteuning dan aan.
In sommige gevallen lukt dat echter niet en kunnen wij geen passend onderwijs bieden.
Wanneer er sprake is van een duidelijk waarneembare achterblijvende ontwikkeling of
wanneer de ondersteuningsbehoefte te veel ten koste gaat van andere leerlingen kan dat
aanleiding zijn voor het zoeken van passend onderwijs op een andere school. De huidige
school zal dan – in samenspraak met het SPOE en in overleg met u als ouders – stappen
zetten om een school te vinden waar dat passend onderwijs wel geboden kan worden. Ouders kunnen, wanneer ze het niet eens zijn met de door de school aangegeven noodzakelijke maatregelen, gebruik maken van hun rechten m.b.t. informatie, advies, bezwaar en
beroep.
4.4 Het leerlingvolgsysteem
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Door middel van observaties en toetsen volgen we de ontwikkeling van de kinderen goed.
Op vastgestelde momenten in het schooljaar maken de kinderen landelijke (Cito) toetsen.
Zo krijgen we een overzicht van alle vorderingen die een kind maakt in zijn/haar loopbaan.
De testresultaten, observaties, afspraken en verslagen van gesprekken worden door de
leerkracht bijgehouden in het dossier van het kind. Ieder kind heeft zijn eigen digitale dossier. De dossiers van alle kinderen samen vormen het leerlingvolgsysteem. Als ouder heeft
u het recht het dossier van uw kind in te zien. Wij houden ons hierbij aan de bepalingen
van de Wet op de Privacy.
4.5 De zorgverbreding
Onze zorgverbreding is erop gericht dat een kind met speciale leer-/onderwijsbehoeften
(passende hulp krijgt, zodat het zich beter ontwikkelt op sociaal-emotioneel gebied, genoeg leert en met plezier naar school gaat.
De leerkracht maakt (soms samen met de intern begeleider) waar nodig een handelingsplan voor individuele hulp of voor hulp aan een groepje zorgleerlingen. Dit kan hulp aan
kinderen zijn die (nog) niet het gewenste niveau beheersen, maar ook aan (hoog)begaafde
kinderen. Die hulp wordt binnen de groep door de groepsleerkracht gegeven. Wanneer wij
uw kind begeleiden op basis van een handelingsplan bespreekt de groepsleerkracht dit
tussentijds met u.
Elke tien weken wordt in een gesprek tussen leerkracht, interne begeleider en directeur de
voortgang besproken op groeps- en individueel niveau; de evaluatie van de voorgaande
periode en het bijgestelde plan voor de nieuwe periode worden in dit gesprek vastgesteld.
De groepsleerkracht bespreekt de vorderingen van ieder kind tenminste twee keer per jaar
met de ouders. Dit gebeurt nadat uw kind zijn/haar rapport heeft ontvangen, zo nodig is
de IB-er hierbij aanwezig.
Indien nodig kan een kind in het diepteteam besproken worden. Dit is afhankelijk van de
problematiek. U, als ouder, wordt hierover altijd ingelicht en uitgenodigd om aanwezig te
zijn bij deze bespreking.
Diepteteam:
Het diepteteam bestaat uit:


de interne begeleider



de orthopedagoog



de groepsleerkracht van de betreffende leerling



het zorgteam (schoolmaatschappelijk werkende en schoolverpleegkundige)



indien gewenst kunnen de ouders ook aanwezig zijn
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Afhankelijk van welke leerlingen er worden besproken en van de problematiek kan dit
team van samenstelling wisselen in de twee laatst genoemde leden van het zorgteam.
In het diepteteam worden leerlingen besproken, waarbij sprake is van handelingsverlegenheid gebaseerd op psychosociale problematiek en/of cognitieve problematiek. De uitkomst kan zijn dat de leerling wordt aangemeld voor onderzoek of dat er een observatie
plaats gaat vinden door een deskundige van het SPOE. De uitslag daarvan kan helpen bij
het aanpassen van het handelingsplan voor het kind, waardoor de leerkracht niet langer
meer handelingsverlegen is. Vaak kan dit door het structureel inschakelen van bv. de leerkracht passend onderwijs of een andere deskundige. Het is ook mogelijk dat op basis van
het onderzoek gezocht zal worden naar een meer passende vorm van onderwijs (bv. speciaal onderwijs) voor het kind. Daarvoor verplaatst de bespreking zich naar het diepteteam.
Het diepteteam komt ten minste 3 keer per schooljaar bijeen.
De grenzen van de zorgverbreding
In deze paragraaf bent u een aantal keer het begrip
“de grenzen van de zorgverbreding” tegen gekomen.
Hiermee wordt het volgende bedoeld:
We kunnen bij ons op school door een combinatie
van vaardigheden en de organisatie van ons onderwijs veel kinderen goed begeleiden. Er zijn echter
grenzen. Deze grenzen van de zorgbreedte worden
bepaald door de balans tussen de individuele leerling, de samenstelling van de groep en de
onderwijsmethodiek van de school. Veiligheid en welbevinden van het kind, de groep en
het team zijn uitgangspunt (zie ondersteuningsprofiel).
We geven sociale vaardigheidstraining (SOVA-training) in alle groepen. We gebruiken hiervoor de methode Kanjertraining, een methode voor sociaal gedrag, waarden en normen en
emotionele ontwikkeling en we gebruiken PBS.
Twee keer per jaar wordt een sociometrisch onderzoek afgenomen. Er wordt op mondelinge en schriftelijke manieren overeenkomsten, verbindingen en verschillen tussen individuen in de groep in kaart gebracht.
Kinderen met gedragsproblemen worden nader bekeken. We proberen het gedrag via een
handelingsplan te verbeteren. Dit zal altijd in overleg met de ouders gebeuren.
4.6 De begeleiding naar het voortgezet onderwijs
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De leerkracht van groep 8 verzorgt een aantal activiteiten ter begeleiding van de kinderen
naar het voortgezet onderwijs:


Er is een speciale voorlichtingsavond voor de ouders over de vormen van voortgezet
onderwijs (deze organiseren wij samen met collega’s uit het voortgezet onderwijs)



Groep 8 bezoekt een aantal scholen voor voortgezet onderwijs



In groep 8 doen de kinderen mee aan een eindonderzoek



Er komt een advies voor de keuze van niveau van het vervolgonderwijs



Er is een individueel schoolkeuzegesprek met de ouders en de leerling



Er is informatieoverdracht van onze school naar de school van uw keuze



Nadat uw kind naar de middelbare school is vertrokken, blijven we de ontwikkeling nog
even volgen door middel van een feedbackbijeenkomst en rapportcijfers die ons worden toegestuurd. Behalve dat het interessant is te zien hoe “onze” kinderen zich ontwikkelen, is het voor ons belangrijk te weten of het advies passend is geweest.

4.7 Speciale voorzieningen
Onze school staat niet als een eiland in de maatschappij, maar onderhoudt vele contacten
met andere instanties:
Samenwerking school met GGD Twente Jeugdgezondheidszorg
Aan onze school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg
verbonden, bestaand uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige
en doktersassistente.
Zij zien alle kinderen in groep 2 en 7. Mocht u als ouder vragen
hebben over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, dan
kunt u ook altijd zelf met hen contact opnemen. Zo kunnen zij
met u meedenken onder andere bij ziekte (afwezigheid), bedplassen, aanpak hoofdluis en pesten.
School heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheidszorg over algemene zaken die met de gezondheid en het welzijn van de leerlingen te maken hebben. Ook kan de
IB-er of de leerkracht, met toestemming van u als ouder, advies vragen aan de Jeugdgezondheidszorg hoe uw kind extra ondersteund kan worden.
Op onze website www.ggdtwente.nl vindt u meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg. Zij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur te bereiken op 0900 – 333 88 89
of per mail: jeugdgezondheidszorg@ggdtwente.nl
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Schoolmaatschappelijk werk (wijkcoach)
Als ouder wilt u dat het goed gaat met uw kind. Gelukkig gaat het met de meeste kinderen
in het algemeen heel goed. Maar soms zit het tegen; het gaat niet zoals u zou willen.
Veel ouders hebben vragen bij het opgroeien en de opvoeding van hun kind. Vragen op
het gebied van het gedrag van hun kind, vragen over hun ontwikkeling.
Vragen en twijfels omdat ouders zich onzeker voelen in de opvoeding, onzeker zijn over
een bepaalde aanpak of zich machteloos voelen bij ongewenst gedrag. Het karakter van
uw kind en de ontwikkeling van uw kind spelen een rol in de opvoeding; fases in de ontwikkeling van uw kind kunt u als lastig ervaren.
Soms werken de omstandigheden niet mee; binnen een gezin kunnen gebeurtenissen
plaatsvinden, waar een kind op reageert, bijvoorbeeld een echtscheiding, een verhuizing of
de geboorte van een broertje of zusje.
Als u vragen heeft over uw kind of uw gezin is het goed om hulp te vragen; het is één van
de manieren om te zorgen voor uw kind.
Op alle basisscholen in Enschede en Haaksbergen verzorgt de Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Enschede-Haaksbergen schoolmaatschappelijk werk. Dit is een onderdeel
van de zorgstructuur binnen CBS de Zevenster.
Het schoolmaatschappelijk werk wil hulp bieden aan kinderen en hun ouders bij zorgen
en/of problemen op het gebied van gedrag, opvoeding en ontwikkeling. We willen ouders
ondersteunen waardoor zij zich sterker voelen in de opvoeding. We proberen samen met
ouders en school te werken aan een zo goed mogelijke benadering en begeleiding van het
kind zodat hij/zij zich thuis en op school zo goed mogelijk kan ontwikkelen.
Het schoolmaatschappelijk werk is er voor praktische tips, informatie, advies en begeleiding en kan ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Mocht het nodig
zijn kan het schoolmaatschappelijk werk ouders begeleiden in de verwijzing naar andere
instanties.
Wilt u een afspraak, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider van de school. De intern begeleider zal samen met u een aanvraagformulier invullen en dit opsturen naar het service bureau. Als de aanvraag wordt gehonoreerd dan krijgt
u bericht wanneer u voor een eerste gesprek kunt komen.
Motorische screening
De groepen 1 en 2 krijgen één keer per week gymles van een vakleerkracht. Deze functionaris zorgt ook voor een screening op motorisch gebied. Mocht uw kind opvallen tijdens
deze screening dan kan het eventueel worden aangemeld voor extra gymlessen.
Jeugdgezondheidszorg GGD Regio Twente
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De JGZ van de GGD helpt ouders bij gezond opgroeien en goede ontwikkeling. Dit doet zij
o.a. door preventief gezondheidsonderzoek, waarbij gekeken wordt naar lichamelijk, geestelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen. Als uw kind in groep 2 of 7
zit dan vraagt de JGZ van de GGD aan ouders om twee vragenlijsten in te vullen, die zij
via school ontvangen. Ook wordt aan de leerkracht gevraagd aandachtspunten op een lijst
aan te geven. Op school krijgt uw kind dan een korte algemene controle van het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht. Het kind hoeft zich daarvoor niet uit te
kleden. De bevindingen krijgt uw kind hierover mee naar huis. De controle vindt plaats in
een vertrouwde omgeving van de school. De verpleegkundige komt zich vooraf in de klas
al voorstellen aan alle kinderen. Als uw kind extra aandacht nodig heeft wordt u uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts van de JGZ. Uw huisarts
wordt ook op de hoogte gesteld van dit onderzoek. Het JGZ maakt ook deel uit van het
Diepteteam waarin kinderen besproken worden die extra zorg nodig hebben. Meer informatie is te vinden op www.ggdregiotwente.nl .
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Hoofdstuk 5 Het team
5.1 Wie werken er in de school?
Het team van onze school kent de volgende
taakverdeling:


De directeur van de school. Zij heeft de dagelijkse leiding en stippelt samen met het
team het beleid uit en onderhoudt de externe contacten. U kunt bij haar terecht voor
vragen of hulp, indien u er met de groepsleerkracht niet meer uit komt.



De intern begeleider. Zij heeft als taak de kinderen te volgen die extra aandacht nodig
hebben op het gebied van leerprestaties en/of sociaal emotionele ontwikkeling. Ook
heeft de intern begeleider een ondersteunende en coachende taak ten behoeve van de
groepsleerkrachten op onderwijsinhoudelijk gebied en rondom de leerlingenzorg.



De groepsleerkrachten. Zij hebben als belangrijkste taak de directe zorg voor de kinderen en de lessen in de eigen groep. Daarnaast heeft iedere leerkracht ook nietgroepsgebonden taken, zoals de organisatie van feesten en vieringen, de voorbereiding
van projecten, deelname aan netwerk, lid zijn van de MR, etc.



De ICT-er. Deze functionaris verzorgt het computerbeheer, coördineert en stimuleert
het gebruik van de computer op school.



De vakleerkracht lichamelijke ontwikkeling. Hij verzorgt de gymlessen in de groepen 1
t/m 8.



Bedrijfshulpverleners. Een aantal teamleden van onze school is speciaal opgeleid om
het initiatief te nemen bij ongevallen of calamiteiten.



Het onderwijsondersteunend personeel. Op onze school wordt het onderwijzend personeel ondersteund door een conciërge en een secretarieel medewerkster.



De schoolcontact persoon: met vragen en problemen gaat u in eerste instantie naar de
groepsleerkracht en vervolgens naar de directeur. Als u een klacht heeft met betrekking tot seksuele intimidatie, geweld of ongewenste intimiteiten dan kunt u zich ook
wenden tot de schoolcontactpersoon.



De stagiaires: onze school is een opleidingsschool en biedt aan toekomstige leerkrachten de mogelijkheid het vak in de praktijk te leren.

(Voor namen zie achterin deze gids)
5.2 Vervanging van leerkrachten
Soms moet een leerkracht vervangen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval tijdens
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ziekte, compensatieverlof of het volgen van nascholing onder schooltijd.
Bij vervanging wegens ziekte of nascholing proberen we zoveel mogelijk dezelfde invaller
voor de groep te krijgen en vragen eerst onze parttime leerkrachten. Als dit niet lukt, benaderen we een leerkracht van de vaste invallerslijst van het VCO. We melden de vervanging via MijnSchool, liefst al voor schooltijd.
Als een leerkracht langdurig vervangen wordt, leest u hierover in de nieuwsbrief. In het
uiterste geval zullen wij uw kind naar huis moeten sturen. U kunt ervan uitgaan dat we de
kinderen nooit op de eerste dag van een ziekmelding van de leerkracht naar huis zullen
sturen. Wel kan uw medewerking gevraagd worden om de kinderen thuis op te vangen.
Binnen de VCO is hiertoe een protocol gemaakt.
5.3 Scholing van leerkrachten
Om goed werk te kunnen leveren is het voor leerkrachten van belang om bij te blijven in
de algemene ontwikkelingen rond pedagogiek en didactiek. De ontwikkelingen in het onderwijs op onze school vraagt óók de nodige nascholing van de leerkrachten.
De school beschikt over een budget waaruit scholing en opleiding kunnen worden betaald.
In de afgelopen jaren zijn de leerkrachten bijgeschoold op het gebied van rekenen, woordenschatontwikkeling, technisch en begrijpend lezen en begrijpend luisteren. De scholing
staat volledig in het teken van de Dalton en de DaVinci ontwikkeling binnen de school.
Ook zijn alle leerkrachten Dalton gecertificeerd. De komende jaren gaat het team scholing
volgen op het gebied van leerlijnen en leerdoelen, formatief evalueren, door ontwikkelen
van klankonderwijs en het verder ontwikkelen van onderwijs voor meer begaafde leerlingen.
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Hoofdstuk 6 De ouders
Actieve betrokkenheid van ouders bij onze school vinden we erg belangrijk. De ontwikkeling van de kinderen is een taak voor zowel ouders als leerkrachten. Ouders en school
gaan een bondgenootschap aan waarvan het kind profiteert. We vinden het belangrijk u
goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw kind(eren).
Wij verwachten van de ouders dat zij vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel.
Begrip en respect voor elkaar is uitgangspunt voor een goed en prettig contact. Ouders die
actief meedenken en meedoen, bevorderen de ontplooiing van de kinderen en de bloei van
de school! Onze school telt veel actieve en betrokken ouders.
De relatie met ouders kan verstoord raken. Voor dergelijke gevallen hebben we de klachtenregeling (zie punt 6.8). Uit de pers kennen we echter ook verhalen van agressie en
zelfs geweldpleging. Mocht zich ooit een dergelijke situatie op onze school voordoen, geldt
als regel dat van elke bedreiging minimaal melding wordt gedaan bij de politie.
6.1 Berichtgeving naar ouders
Het is belangrijk dat we een goed contact hebben met u als ouder.
Dit gebeurt op de volgende manieren:


Elke week krijgt u via MijnSchool een nieuwsbrief. De nieuwsbrief is een mededelingenblad, bestemd voor de ouders. Hierin
vindt u alle actuele informatie en een data-overzicht.



De schoolgids wordt jaarlijks herzien en wordt gepubliceerd op
onze website.



De website wordt up-to-date gehouden.



Alle ouders krijgen specifieke informatie over hun groep aan het begin van ieder
schooljaar. Wij starten het schooljaar met omgekeerde gesprekken, waarin u als ouder
kunt vertellen over kind.



Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een ouder gesprek. Vanaf groep 1 zijn de
leerlingen hier bij aanwezig.



Als uw kind extra hulp krijgt op basis van een handelingsplan bespreken we dit met u.



De school gebruikt “Mijn School”. Mijn School is een online en interactief platform voor basisscholen, waardoor
leerkrachten en ouders effectief met elkaar kunnen
communiceren.



U kunt natuurlijk altijd een afspraak met de leerkracht
maken.
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6.2 De oudercommissie (OC)
Onze oudercommissie bestaat uit ouders / verzorgers van leerlingen. De OC vergadert
regelmatig met elkaar, waarbij altijd een leerkracht of de directeur aanwezig is.
Er wordt gesproken over diverse schoolse en buitenschoolse aangelegenheden zoals het
contact tussen ouders en school, het organiseren van feesten en vieringen en het beheer
en de besteding van het schoolfonds.
6.3 De medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad bestaat uit twee teamleden (gekozen door en uit het team) en
twee ouders (gekozen door en uit de ouders) en vergadert zes tot acht keer per jaar. Bij
een deel van deze vergadering is de directeur aanwezig. De MR behartigt de belangen van
zowel de ouders/verzorgers en hun kinderen als het personeel van de school. Het motto
van de MR is meedenken, meepraten, meebeslissen. Haar missie is een positieve bijdrage
leveren aan het onderwijs op CBS de Zevenster. De MR werkt als zelfstandig orgaan en wil
klankbord en aanspreekpunt zijn voor ouder, team en bestuur. De MR wordt in de
gelegenheid gesteld advies uit te brengen over en / of instemming te geven aan voorgenomen besluiten van de school en van de VCO. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het Modelreglement. De directeur overlegt met de MR.
Naast de MR voor onze school kent de VCO ook een gezamenlijke MR, de zogenaamde
GMR. De GMR houdt zich bezig met zaken die alle VCO-scholen aangaan.
Bij een aantal beslissingen, die het bestuur neemt over onze school is advies of instemming nodig van de (G)MR. Dit is vastgelegd in het (G)MR-reglement. Naast deze wettelijke adviestaak kan de (G)MR zich ook uit eigen beweging richten tot het bestuur met voorstellen en standpunten die de school betreffen. Het bestuur is dan verplicht om met redenen omkleed te reageren. De MR is te bereiken op mr@zevenstervco.nl
6.4 De ouderbijdrage
De penningmeester van de oudercommissie beheert het schoolfonds, dat ondergebracht is
in de Stichting Vrienden van CBS de Zevenster. Dit wordt door de OC gebruikt om allerlei
activiteiten voor de kinderen te bekostigen.
Hierbij kunt u denken aan:


het Sinterklaasfeest



het huren van spelmateriaal bij feestelijke activiteiten



de paasmaaltijd

U ontvangt als ouder een brief waarin één en ander uitgelegd wordt, samen met het verzoek om
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het bedrag over te maken. Wij gaan geen overeenkomst met u aan, omdat onze ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Wij gaan er van uit dat iedere ouder deze bijdrage voldoet
in het belang van de kinderen.
De ouderbijdrage bedraagt € 17,00 per kind per jaar. Doordat veel ouders actief zijn bij de
maandelijkse oud-papieractie is de bijdrage laag. De hoogte van de ouderbijdrage wordt
door de oudercommissie in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. De besteding wordt verantwoord in de begroting en jaarrekening van de oudercommissie. Er zijn
jaarlijks 2 ouders die de kas controleren.
6.5 Hulp van ouders
Behalve door lid te worden van de MR of de OC, kunnen ouders op nog vele andere manieren hun steentje bijdragen:


Er is een groep ouders die jaarlijks namens de OC allerlei activiteiten organiseert.



Er is een groep ouders die meerdere malen per jaar de kinderen controleren op hoofdluis.



De Papiertijgers verzamelen elke maand oud papier.



Ook doen wij regelmatig een beroep op ouders bij de organisatie van activiteiten, het
vervoer van kinderen, begeleiding bij excursies en het schoonmaken van kleutermateriaal aan het eind van het schooljaar, enzovoort.

Van de ouders die in school helpen verwachten wij dat ze met respect omgaan met elkaar,
het team en de kinderen. Dankzij de inzet van veel ouders wint de schoolsamenleving aan
kwaliteit!
6.6 Schoolongevallenverzekering
Het bestuur van de VCO heeft voor alle kinderen een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is van kracht tijdens de schooluren, op weg van huis naar
school en omgekeerd, tijdens schoolreisjes, excursies e.d.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte)
uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en
tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van
betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte
bril, fiets etc) valt niet onder de dekking. Ook is de school hiervoor niet aansprakelijk.
De verzekering is alleen van kracht wanneer het niet mogelijk is de eventuele schadekosten op uw eigen verzekering te verhalen.
Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.
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Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles
wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden
vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand.
De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare
fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in
hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van
enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die
schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de
school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. De ouders van leerlingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor het doen en
laten van hun kind. De ouder(s) van een leerling die tijdens de schooluren of tijdens
andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade
veroorzaakt, zijn dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Het is dus van belang dat
ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
Wanneer ouders rijden voor school valt de auto altijd onder de eigen verzekering. Het is
dus van groot belang om als ouder zelf een goede (W.A.) verzekering af te sluiten. Denkt
u in verband met de veiligheid ook aan de autogordels? Voor het vervoer van kinderen
kleiner dan 1.35m hebben we op school stoelverhogers.
6.7 Sponsoring
Wij vinden dat de kwaliteit van onderwijs nooit mag staan of vallen met bijdragen verkregen uit sponsoring. Als school delen wij alleen folders van commerciële instanties uit als
het aangeboden product, in onze ogen, educatieve meerwaarde heeft.
6.8 De klachtenregeling
Vragen, opmerkingen, klachten in het algemeen
Ondanks onze inspanning om alles goed te laten verlopen, is het mogelijk dat u op een
gegeven moment een vraag, opmerking of een klacht heeft. In zijn
algemeenheid is het goed hier niet mee rond te blijven lopen, maar zo
snel mogelijk contact op te nemen. Samen lukt het ons meestal om
een oplossing te vinden.
Voor zaken over uw kind kunt u altijd bij de groepsleerkracht terecht.
Dit kan het best na schooltijd. Als u zeker wilt weten dat de leerkracht
op dat moment tijd voor u heeft, kunt u het beste vooraf even bellen.
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Bij ernstige klachten
Als u een ernstige klacht heeft en er met de groepsleerkracht niet uit komt, is de directeur
de aangewezen persoon om de klacht aan te horen en te onderzoeken. Hierna volgt een
persoonlijk gesprek met de betrokkenen. Vrijwel alle problemen kunnen op deze wijze, in
onderling overleg, opgelost worden. Toch willen wij als school ook een vangnet hebben
voor klachten, die zo ernstig van aard zijn dat er meer moet gebeuren dan gebruikelijk.
Als u als ouder niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht, kunt u na de eerder
genoemde stappen doorlopen te hebben, zich wenden tot het bestuur van de VCO. Belt u
hiertoe met de voorzitter college van bestuur van de stichting. Op het moment van schrijven van deze schoolgids, is nog niet bekend wie onze nieuwe voorzitter is, telefoon 0534309440.
Vanaf augustus 1998 is elk bestuur verplicht een brede klachtencommissie te hebben waar
ook gevallen van pesten, agressie, geweld en discriminatie kunnen worden gemeld en behandeld. Het VCO-bestuur heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van
de Besturenraad. Als uw klacht een conflict betreft, zal de landelijke klachtencommissie
eerst onderzoeken wat er al gedaan is om het conflict op te lossen. Hebben beide partijen,
volgens eerder genoemd traject, geprobeerd het onderling eens te worden? Is er bemiddeld door de directie en/of het bestuur? Als deze vragen negatief beantwoord worden, zal
de klachtencommissie de klager terugverwijzen naar die mogelijkheden.
Pas als er intern geen bevredigende oplossing is gevonden en alle stappen zijn doorlopen,
zal de landelijke klachtencommissie de klacht in behandeling nemen. Het postadres van de
klachtencommissie luidt als volgt:
Landelijke klachtencommissie
Postbus 907
2270 AX Voorburg
Op school is een model van de klachtenregeling aanwezig.
Klachten over seksuele intimidatie, geweld of ongewenste intimiteiten
Als uw klacht betrekking heeft op seksuele intimidatie, geweld of ongewenste intimiteiten
kunt u zich in eerste instantie richten tot de schoolcontactpersoon. Voor onze school is dit
Anneke Menzing. U kunt haar ook e-mailen: a.menzing@vco-oostnederland.nl
In tweede instantie kunt u zich wenden tot mevrouw Anne Overbeek. Zij is de vertrouwenspersoon voor VCO, die werkt binnen de commissie seksuele intimidatie. U kunt haar
mobiel bereiken: 06-30642568
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De vertrouwenspersoon van de school is wettelijk verplicht, bij een vermoeden van seksueel misbruik binnen de school(muren), contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur
van de inspectie van het onderwijs (telefoon 0900-1113111).
Sinds 1 juli 2013 zijn scholen verplicht te handelen volgens de Meldcode Kindermishandeling. Sinds 1 januari 2019 is er een verbeterde meldcode. De scholen van VCO hebben
deze verbeterde meldcode ingevoerd en handelen volgens het Afwegingskader Meldcode
Onderwijs en leerplicht.
6.9 Schorsen en verwijderen
De directeur is door het bestuur gemandateerd tot het tijdelijk verwijderen van school van
een leerling die zich zodanig gedraagt dat hij/zij een gevaar of bedreiging vormt voor
medeleerlingen en/of leerkrachten. Tot bovenstaande wordt overgegaan, indien er sprake
is van een onhoudbare situatie. Ouders zullen in dit geval al eerder duidelijke signalen van
de school ontvangen hebben. De ouders van de betreffende leerling worden op de dag van
de schorsing zowel persoonlijk als schriftelijk op de hoogte gesteld van de reden van
schorsing en de termijn. Tevens bevat de brief een uitnodiging voor een gesprek met de
directeur op de eerste dag waarop de geschorste leerling weer toegelaten wordt.
Ook worden de inspectie en de leerplichtambtenaar door de directeur op de hoogte gebracht van de schorsing. De schorsing bedraagt ten hoogste drie dagen (in zeer uitzonderlijke situaties langer). Nadat de ouders het bericht van schorsing hebben ontvangen, zijn
zij verantwoordelijk voor het thuis aankomen van hun kind.
Bij herhaling van onhoudbaar gedrag kan tot drie keer toe geschorst worden. De directeur
zal zich samen met de ouders inspannen om een vervangende school te zoeken voor de
leerling. Na acht weken aantoonbare inspanning voor het zoeken naar een vervangende
school, zal de leerling definitief verwijderd worden van school. Bij calamiteiten, zoals het
niet kunnen vinden van een vervangende school en een onhoudbare situatie, worden bestuur, de leerplichtambtenaar en de inspectie gevraagd om te bemiddelen bij het vinden
van een aanvaardbare oplossing.
Wij hanteren hierbij de leidraad voor het melden van wettelijk en overig verzuim (Regionale verzuimkaart Twente, primair onderwijs).
Agressie en geweld tussen school en ouders
De scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Enschede staan het niet toe
dat betrokkenen bij de school zich bedreigd voelen door bijvoorbeeld de houding of acties
van bijvoorbeeld andere volwassenen. Ongeacht of er bij deze bedreigingen sprake is van
gebruik van wapens. Daartoe hanteert onze school het Enschedese protocol agressie en
geweld tussen ouders en school.
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Hoofdstuk 7 De ontwikkeling van het onderwijs op onze school
Als school willen wij meegroeien met nieuwe ontwikkelingen. We willen door onze manier
van werken steeds beter inspelen op de mogelijkheden van kinderen.
7.1 Schoolbeleid wat betreft (hoog)begaafde kinderen
(Hoog)begaafde kinderen willen we op onze school aandacht geven. We beschikken over
methoden, middelen en materialen om deze kinderen op niveau aan te spreken. Manieren
van verkorte instructie, beperking van de basisstof en projectmatig werken, maken we ons
steeds meer eigen.
Voor het identificeren van mogelijk hoogbegaafde kinderen maken we, samen met de ouders, gebruik van het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Deze leerlingen kunnen deelnemen aan de denkgroep 1x per week.
7.2 Versterken van de lees- en rekenvaardigheid
De inzichten op het gebied van lezen zijn de laatste jaren gewijzigd. Steeds meer wordt er
uitgegaan van de instructiebehoefte van kinderen. We hebben de tijd die aan lezen wordt
besteed fors uitgebreid en werken door de hele school met de nieuwste methoden. Ook in
het schooljaar 2020- 2021 zal dit beleid worden doorgezet en verfijnd.
Ook op rekengebied is veel in beweging gezet. De nadruk is komen te liggen op eenduidigheid in de uitvoering van bewerkingen.
7.3 De sociaal-emotionele ontwikkeling
Wij blijven insteken op het versterken van onze inspanningen voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van onze leerlingen.
Wij werken met de methode PBS. Hiernaast gebruiken wij de Kanjertraining.
7.4 Bewegingsonderwijs
De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het ontwikkelen van een systeem dat helpt
om een goede opbouw te krijgen in het bewegingsonderwijs. Alle lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door de vakleerkracht. Wij gebruiken hiervoor het “Vakwerkplan
Bewegingsonderwijs Enschede”.
We investeren in extra bewegingslessen voor de kleuters. Ook deze lessen worden gegeven door een gespecialiseerde leerkracht. Tevens wordt een motorische screening uitgevoerd in groep 3.
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Hoofdstuk 8 De resultaten van ons onderwijs
8.1 De uitstroomcijfers
Uitstroomcijfers zeggen iets van de schoolpopulatie, de wijze waarop het onderwijs is
ingericht en het leerrendement per leerling. Het enige aspect van goed onderwijs waarop
wij als school invloed kunnen uitoefenen is de kwaliteit van het onderwijs.
In 2007 zijn we begonnen met het planmatig verbeteren van ons onderwijs door betere
analyse van de resultaten, het gebruiken van deze analyses om het programma aan te
passen en keuzes te maken met betrekking tot daadwerkelijk belangrijke onderdelen. De
laatste jaren is er een duidelijk stijgende tendens te zien.
In het overzicht hieronder is de verwijzing naar het VO van de afgelopen drie jaren
weergegeven.

Vwo

2016

2017

2018

2019

2020

2

1

2

4

1

1

1

1

2

2

1

1

3

2

2

2

1
1

2

1

1

Havo/Vwo
Havo

4

T/H

3

Vmbo T (Mavo)

3

Gemengde leerweg
Kader

2

Basis/Kader
VSO

1

Dit zegt niet alles, want het gaat erom wat een school een kind heeft bijgeleerd tussen de
tijd dat het als vierjarige de school in kwam en als twaalfjarige de school weer verlaat.
Het kan zijn dat een kind met een hoge eindscore in de acht schooljaren minder heeft bijgeleerd dan een kind met een lagere score. Bovendien spelen andere factoren dan alleen
kennis een rol. Individuele toetsresultaten worden natuurlijk wel met de betreffende ouders / verzorgers besproken.
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Hoofdstuk 9 Regeling school- en vakantietijden
9.1 De schooltijden
Wij hanteren het continurooster. De leerlingen gaan elke dag van 08.30-14.00 uur naar
school.


’s morgens

: 08.30 uur – 12.00 uur



’s middags

: 12.30 uur – 14.00 uur

Iedere ochtend is er een kwartier pauze. De kinderen kunnen dan buitenspelen. Alle leerkrachten zijn dan op het plein aanwezig.
Om 12.00 uur eten de leerlingen in de eigen groep met de eigen leerkracht. Om 12.15 uur
gaat iedereen naar buiten. Op het plein is een vaste leerkracht aanwezig.
Voor de zomervakantie is een bewaarblad uitgedeeld met daarop deze en alle andere belangrijke data van het jaarrooster. De data staan ook op de website in de kalender en
worden wekelijks genoemd in de nieuwsbrief die elke ouder krijgt.
9.2 Regels voor aanvang en einde schooltijd
De kinderen mogen vanaf 10 minuten voor aanvang van de lestijden aanwezig zijn op het
schoolplein. ’s Ochtends mogen de leerlingen vanaf 08.20 uur de klas in.
Ouders van de kleuters mogen hun kind altijd naar binnen brengen vanaf 08.20 uur.
Wij verwachten dat alle ouders om 08.30 afscheid hebben genomen van hun kind.
Wilt u er voor zorgen dat uw zoon / dochter tenminste vijf minuten voor aanvang van de
lestijd aanwezig is? We kunnen zo op tijd beginnen met de les.
Als uw kind, bijvoorbeeld wegens ziekte, niet kan komen, wilt u dan tussen 8.00 uur en
8.25 uur naar school bellen (053 - 4316428)
Mocht uw kind om een of andere reden te laat van huis gaan, laat u het ons dan ook even
weten?
9.3 Brengen en ophalen van kleuters
Kleuters vinden het fijn als ze door mama en / of papa gebracht worden. De juf brengt de
kleuters naar buiten tot het hek. Het kan gebeuren dat u, door overmacht, een keer niet in
staat bent tijdig aanwezig te zijn. In dat geval moet uw kind weten dat het bij de juf moet
wachten.
9.4 Schoolverzuim
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Regelmatig bereiken ons verzoeken van ouders om “een dagje vrij”, “een paar dagen ertussenuit”, tot zelfs “een extra vrije week” voor kinderen. Voor alle duidelijkheid geven wij
hier de regels weer voor geoorloofd verzuim:


Vierjarigen:
Een vierjarige kleuter die ingeschreven staat op school, heeft schoolbezoekplicht vanaf
de dag dat het deelneemt aan het onderwijs. Vierjarigen zijn echter niet leerplichtig.
Wij vragen aan u eventuele afwezigheid van uw kind op tijd te melden.



Vijfjarigen:
Vanwege de leerplicht gelden er strakke regels over de aanwezigheid van alle leerlingen van 5 jaar en ouder (leerplichtige kinderen). Ouders van een vijfjarige kunnen
bij de directeur een verzoek om vrijstelling indienen voor maximaal 10 uur per week.
Daarnaast gelden dezelfde regels als voor kinderen van zes jaar en ouder.


Zesjarigen en ouder:

De volgende regels gelden:
- U kunt voor ten hoogste 10 gespreide dagen per jaar verlof aanvragen op grond van
“gewichtige” omstandigheden zoals het bijwonen van een bruiloft of de geboorte van
een broertje of zusje. De directeur beslist aan de hand van de wetgeving over de toekenning van deze dagen. Als u door omstandigheden meer dagen nodig hebt, moet u
een verzoek indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Enschede.
- Ouders met een beroep van zodanig speciale aard, dat ze niet of moeilijk in de
schoolvakantie met hun gezin op vakantie kunnen, mogen een verzoek indienen van
ten hoogste 10 dagen. Langer verlof is alleen mogelijk met toestemming van de leerplichtambtenaar. Dit verlof kan nooit in de eerste twee weken van het schooljaar worden verleend. Een verlofaanvraagformulier kunt u krijgen bij de directeur.
In andere gevallen kan nooit verlof buiten de reguliere vakanties geregeld worden.
De directie is strafrechtelijk aansprakelijk voor het toekennen van extra verlof buiten de
hier omschreven redenen.
De leerkracht noteert dagelijks de kinderen die afwezig zijn. Wanneer uw kind afwezig is,
zonder dat het afgemeld is, nemen wij contact met u op. Als er sprake is van ongeoorloofd
schoolverzuim, is de directie verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan u als ouder een boete opleggen. Bij een tweede beboeting wordt dit
bedrag verhoogd. Zie voor verdere informatie de regionale verzuimkaart Twente voor primair onderwijs.
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9.5 Veiligheidsbeleid
Veiligheid is zeer belangrijk. Daarom hebben we intern verschillende beleidsmaatregelen
genomen. Basis is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. Om dit te bereiken zijn beleidsmaatregelen vastgesteld:


Wij zorgen voor een veilig gebouw en een veilig schoolterrein en zorgen zo voor een
veilige werk- en speelomgeving.



Een goed pedagogisch klimaat.
Hierbij is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen. Goed toezicht op de leerlingen en het creëren van een goede sfeer van respect en samenwerking staan hier
centraal.



De school heeft vijf bedrijfshulpverleners/ EHBO-ers.
Zij zorgen voor de coördinatie bij calamiteiten en
verlenen zo nodig eerste hulp.



De school beschikt over een duidelijk ontruimingsplan dat regelmatig wordt geoefend.



Veiligheid en welzijn is uiteraard ook voor leerkrachten van belang. Er is onder de
leerkrachten een duidelijke taakverdeling. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een
goede werksfeer waardoor verzuim tot een minimum wordt beperkt.



Specifieke maatregelen.
Naast de eerder genoemde beleidsmaatregelen worden specifieke maatregelen genomen om de veiligheid van de leerling en leerkracht te waarborgen.
Om dit veiligheidsbeleid te optimaliseren wordt regelmatig een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) afgenomen en doorgesproken met de ARBO-dienst.

Hoofdstuk 10 Privacyverklaring
In dit document leggen we uit hoe we omgaan met de privacy. Deze
verklaring geldt voor alle scholen die onder de verantwoordelijkheid
van VCO Oost-Nederland vallen.
Hoe gaat VCO Oost-Nederland om met persoonsgegevens?
VCO Oost-Nederland verwerkt van al haar leerlingen en hun ouders/verzorgers persoonsgegevens.
VCO Oost-Nederland vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en
is zich bewust van de privacywetgeving. VCO Oost-Nederland is verantwoordelijk voor het
zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u en uw kind.
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Waarom verwerken wij gegevens?
VCO Oost-Nederland verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als
onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om
uw kind in te schrijven als leerling op onze school, om de voortgang en ontwikkeling bij te
houden om zo het onderwijs aan uw kind te optimaliseren.
Als u uw kind inschrijft bij een school van VCO Oost-Nederland, vragen wij uw toestemming de gegevens te verwerken in onze administratie en ons portal voor oudercommunicatie.
Wij verwerken ook gegevens van uw kind zonder dat daar een wettelijke verplichting voor
is. Dergelijke gegevens zullen wij alleen met uw toestemming verwerken ( bijvoorbeeld
foto’s of video’s.)
Als u voor het verwerken van gegevens toestemming hebt gegeven, dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of wijzigen. (Wijziging van toestemming is niet van
toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).
Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen
naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.
Welke gegevens verwerken wij van u en uw kind?
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks
van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens,
Burgerservicenummer en geboorteplaats. De verstrekking van deze gegevens is een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven op een school van VCO Oost-Nederland. Zonder deze gegevens, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen.
Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische
gegevens van uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in
noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. VCO Oost-Nederland
zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te vermelden.
Een schema met categorieën persoonsgegevens vindt u onderaan deze toelichting.
Hoe gaan wij om met de gegevens van u en uw kind?
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet
meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om plichten als onderwijsinstelling na te
komen. Dit betekent ook dat we de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden
dan wij in deze toelichting noemen.
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In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw
kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts en accountant.
Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken
van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om
leerlingen in de les te ondersteunen, een administratie systeem waarbij de gegevens niet
op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie. Dit gebeurt
altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van VCO Oost-Nederland. Met deze
organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er
verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.
Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan
derde partijen.
De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben.
Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.
Welke rechten heeft u als ouder?
Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten
zijn in de wet vastgelegd.
Recht op informatie
Dat houdt in dat u vooraf in begrijpelijke taal wordt geïnformeerd over welke gegevens
met welk doel worden verwerkt en wat uw rechten daarbij zijn.
Recht op inzage in en correctie van de persoonsgegevens
U heeft het recht op inzage van de gegevens en het verbeteren of aanvullen daarvan, voor
zover het de gegevens van hun eigen kind betreft.
Recht op verwijdering van de persoonsgegevens die niet (langer) nodig zijn om de vastgestelde doelen te behalen. Het gaat alleen om gegevens die niet noodzakelijk zijn, of als het
opslaan van die gegevens in strijd is met de wet.
Recht van verzet tegen verwerking van persoonsgegevens bij de grondslag gerechtvaardigd belang. De betrokkene kan verzet instellen tegen een verwerking van zijn persoons- 55 Schoolgids cbs de Zevenster 2020-2021

gegevens die plaatsvond op grond van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld als een
ouder mee heeft gedaan aan een enquête en er later achter komt dat een bekende als
onderzoeker bij de instelling werkt die namens de school onderzoek doet. De ouder kan er
dan belang bij hebben dat gegevens worden verwijderd of niet meer gebruikt worden.
Recht omtrent toestemming
De ouders hebben het recht om bij door de school gevraagde toestemming, ook een beperkte toestemming te geven of toestemming te onthouden voor een onderdeel van de
verwerking.
Recht op verbetering, aanvulling of verwijdering
De leerling en/of zijn ouders hebben het recht dat verbeteringen, aanvullingen of verwijderingen aan alle andere partijen worden doorgegeven aan wie de school de persoonsgegevens van betrokkene heeft verstrekt.
Recht op bevriezing van de verwerking van zijn gegevens
De ouders hebben het ‘recht om te worden vergeten’ door het volledig wissen van de persoonsgegevens, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt of het verwijderen in strijd is
met de vrijheid van meningsuiting.
Recht op dataportabiliteit
In geval van toestemming of een overeenkomst met ouders, hebben de ouders het recht
hun data te krijgen in een digitaal gangbaar format.
Recht op melding datalek
Bij een datalek hebben de ouders het recht om daarover geïnformeerd te worden, als zij
daar een zwaarwegend belang bij hebben.
Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur.
Uitwisseling van gegevens
Als er leerling gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daarvoor
vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die gegevens uit te wisselen. Dat is onder andere het geval bij de overstap naar het Voortgezet
Onderwijs, als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.
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VCO Oost-Nederland zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op
geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder
menselijke tussenkomst genomen.
Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u
altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contactgegevens VCO Oost-Nederland :
M.H.Tromplaan 47
7513AB Enschede
053 4309440
Verwerkingsverantwoordelijke: Voorzitter College van Bestuur
Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming :
Secretariaat Bestuurscentrum VCO
M.H.Tromplaan 47
7513AB Enschede
053 4309440

Categorie

Toelichting/inhoud

1. Contactgegevens

1a: naam, voornaam, e-mail, opleiding (bv. sector techniek);
1b: geboortedatum, geslacht;
1c: overige gegevens te weten:
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere voor communicatie benodigde gegevens, alsmede ook een bankrekeningnummer voor het afhandelen
van betalingen;
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2. Leerlingnummer

een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder categorie 1

3. Nationaliteit en

Spreekt voor zich

geboorteplaats
4. Ouders, voogd

contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen
(naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres)

5. Medische gege-

gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezond-

vens

heid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van
belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen
om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij
toetsen);

6. Godsdienst

gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging
van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het
te volgen onderwijs (bijvoorbeeld: leerling vrij op bepaalde
dag).

7. Studievoortgang

gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en de behaalde studieresultaten te weten:
·

Begeleiding leerling ( inclusief ontwikkelperspectief
OPP)

·

Aanwezigheidsregistratie

·

Medisch dossier (papier)

·

groep, leerjaar,

8. Onderwijsorgani-

gegevens met het oog op het organiseren van het onder-

satie

wijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van
leermiddelen; hieronder vallen ook lesroosters, boekenlijsten, schoolpasjes enz.

9. Financiën

gegevens voor het vastleggen en innen ouderbijdrage,
schoolreisgeld of vergoedingen voor buitenschoolse activiteiten. Denk hierbij aan een bankrekeningnummer.
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10. Beeldmateriaal

foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school op basis van toestemming.
Let op: Voor pasfoto voor identificatiedoeleinden is geen
toestemming nodig ( als aanvulling op het dossier).

11. leerkracht/ in-

gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze

tern begeleider/

gegevens van belang zijn voor de organisatie van de instelling en het geven van onderwijs.

12. BSN (PGN)

In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden
nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het
PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie.

13. Keten-ID (Eck-

unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee

Id)

kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of leerkrachten

14 Overige gege-

andere dan de onder 1 tot en met 11 bedoelde gegevens

vens, te weten ….

waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is
met het oog op de toepassing van een andere wet. Deze
zullen apart vermeld en toegelicht worden.
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Hoofdstuk 11 De Gezonde School
CBS de Zevenster heeft een gezonde school beleid.
We doen mee met het schoolfruit en groenten project. De
leerlingen krijgen het hele jaar 3x in de week fruit en
groenten aangeboden in de kleine pauze.
Tijdens de lunch promoten wij het eten van een boterham. Ook kunnen leerlingen de hele
dag door water drinken.
De traktaties houden wij klein.
Ook op het gebied van bewegen zijn wij een gezonde school.
Onze leerlingen krijgen 2x per week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Er is
een naschools aanbod bewegen en er is een sport extra moment voor leerlingen die iets
extra’s nodig hebben.
In de nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte van ons gezonde beleid.
Vanuit PBS besteden we aandacht aan gezonde voeding en beweging. We geven positieve
feedback aan leerlingen die het goed doen.
Wij vragen medewerking van de ouders wat betreft ons gezonde beleid. Dit doen wij tijdens het intake gesprek.
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Bijlage 1:
Medewerkers
vacant

Directeur

Alie van der Weide

Intern begeleider, aandacht functionaris

Lotte van Nierop

Leerkracht groep 4, BHV, IB

vacant

Vakleerkracht gymnastiek groep 1 t/m 8

Anneke Menzing

Leerkracht groepen 2 en 5/6, BHV, schoolcontactpersoon en vertrouwenspersoon

Marjoleine van Schaik

Leerkracht groep 1

Danielle Meijer

Leerkracht groep 2

Tim Broeksema

Leerkracht groep 3

Janneke Koops

Leerkracht groep 3, BHV, MR

Daan Eyckelhof

Leerkracht groep 4, ICT

Anita Kalkdijk

Leerkracht groep 4

Melissa de Jong

Leerkracht groep 5/6, talentbegeleider, MR

Marlies van Os

Leerkracht groep 7/8

Jos Klein Robbenhaar

Conciërge en BHV

Marijke Pakkert

Secretarieel medewerkster (financiën)

Medezeggenschapsraad
Merijn Boot

Vertegenwoordiger namens ouders

Nienke Boerefijn

Vertegenwoordiger namens ouders

Melissa de Jong

Vertegenwoordiger namens personeel

Daan Eyckelhof

Vertegenwoordiger namens personeel

Oudercommissie
Karin Bakker

Voorzitter

Miranda Jaspers

Penningmeester
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