School
gids

Kentalis Doetinchem

Samen sterk in communicatie

Voorwoord
Beste ouder of verzorger*,

Uw kind gaat naar een school van Kentalis. Of uw kind gaat naar een school in de buurt en
krijgt daar hulp en begeleiding van onze ambulant begeleiders. In deze algemene schoolgids
2022-2023 leest u meer over het onderwijs van Kentalis. Iedere school heeft ook een eigen
schoolgids. Beide zijn online te vinden op de schoolpagina. Aan het begin van het schooljaar
krijgt u een informatiekaart of schoolwijzer met belangrijke informatie, bijvoorbeeld de
schoolvakanties.

De scholen en de ambulante dienstverlening vallen onder Stichting Kentalis Onderwijs.

* Overal waar u ‘ouder’ of ‘ouders’ leest, bedoelen we ook verzorgers.
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Onze school
Inleiding
Onze school
Inleiding
Beste ouder/verzorger*,
Uw kind gaat naar een school van Kentalis. Of uw kind gaat naar een school in de buurt en krijgt daar hulp
en begeleiding van onze ambulant begeleiders.
In de algemene schoolgids 22-23 leest u meer over het onderwijs van Kentalis.

* Overal in de schoolgids waar ouders worden genoemd, worden ook verzorgers bedoeld.
Informatiekaart met praktische info
Naast deze schoolgids is er een informatiekalender met belangrijke informatie, zoals de
data van de schoolvakanties.
U ontvangt deze kalender via Social Schools aan het het begin van het schooljaar.
Mocht u een printversie willen ontvangen dan kunt u dit via de leerkracht van uw kind
opvragen of bij de administratie van onze locatie.

Onze visie
Kentalis ontwikkelt een eenduidige visie op onderwijs. We werken door middel van onze didactische
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werkvormen en ons aanbod aan:
kwalificatie (‘vaardig’). Dit gaat over het verwerven van kennis, vaardigheden en houding.
socialisatie (‘aardig’). Dit gaat over het deel worden van bestaande tradities en praktijken, je plek
vinden in de samenleving.
persoonsvorming (‘waardig’). Dit gaat over emancipatie en vrijheid en over de verantwoordelijkheid
die daarmee gepaard gaat.
Om leerlingen goed voor te bereiden op deelname aan de maatschappij stellen we de leerling, zijn levensloop
en zijn leefomgeving centraal. We werken nadrukkelijk en gelijkwaardig samen met leerlingen, ouders,
ketenpartners en waar dit van toegevoegde waarde is met onze partners van Kentalis zorg. Binnen de
samenwerking met al deze partijen erkennen we ieders rol en vinden we het essentieel dat iedereen de eigen
ervaring en expertise toevoegt. We geloven dat er vanuit de verschillende perspectieven een beter beeld
ontstaat over wie de leerling is en wat zijn of haar mogelijkheden zijn. Dit complete beeld helpt ons nog
beter onderwijs te realiseren voor de leerlingen.
Kentalis is niet gekoppeld aan een religieuze stroming of kerkelijke instelling. Er zijn binnen onze school
leerlingen uit verschillende culturen en/of met verschillende levensovertuigingen. Wij willen een
‘ontmoetingsschool’ zijn voor leerlingen die opgroeien in een multiculturele samenleving. We streven naar
een respectvolle manier van samen leven en samen leren.

Onze leerlingen
Kentalis Doetinchem is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar met een ernstige
Taalontwikkelingsstoornis (TOS). Onze leerlingen hebben meestal een gemiddeld (non verbaal) IQ, met
doorgaans een disharmonisch profiel. Het uitstroomniveau van onze leerlingen varieert van PRO (=
praktijkonderwijs) tot en met VMBO.
Passend onderwijs zorgt ervoor dat steeds meer leerlingen naar het regulier basisonderwijs gaan, al dan niet
met een ondersteuningsarrangement vanuit Kentalis. Dit draagt ertoe bij dat er binnen Kentalis Doetinchem
vooral leerlingen zitten met een ernstige TOS, waarbij steeds vaker een combinatie is te zien met andere
problematiek. Leerlingen hebben bijvoorbeeld naast hun TOS, ook ASS-problematiek, ADHD, Dyslexie en
dergelijke en/of een belaste gezins-/opvoedingssituatie. De school brengt jaarlijks in beeld wat het
percentage leerlingen met meervoudige problematiek is. Bij de start van dit schooljaar is dat 23%.

Schoolondersteuningsprofielen
Elke school is verplicht een schoolondersteuningsprofiel te hebben. In dit schoolondersteuningsprofiel
beschrijven we de speciale onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden binnen ons onderwijs, aanvullend
aan het regulier onderwijs. U vindt hier het ondersteuningsprofiel van Kentalis Doetinchem 2022-2023. Deze
is 3 jaar geldig.

Schoolplan
Als school zijn we constant in beweging. We blijven op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en blijven
onszelf steeds verbeteren om zo het beste uit ons onderwijs en onze leerlingen te halen. In het schoolplan
van Kentalis Doetinchem wordt beschreven welke doelen we op langere termijn willen halen, welke acties we
gaan uitzetten om deze doelen te behalen en op welke wijze de doelen worden geëvalueerd. In een
schoolplan wordt een planning gemaakt voor 4 jaar. Vanuit het schoolplan wordt elk jaar een jaarplan
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gemaakt met daarin de doelen waaraan de school werkt in één schooljaar. Verderop in deze schoolgids leest
u meer over welke doelen de school heeft gesteld voor het schooljaar 2022-2023 en ook wat de
opbrengsten zijn van de doelen waar wij het vorig schooljaar aan hebben gewerkt. Mocht u het hele
schoolplan willen inzien, dan kunt u deze opvragen bij onze directeur Andrea Hordijk.

Organisatie van de school
Kentalis Doetinchem is een school met een regionale functie. Onze leerlingen komen uit het gebied rondom
Doetinchem dat ongeveer ligt tussen 's-Heerenberg-Didam- Doesburg-Zutphen-Zieuwent-Dinxperlo. De
school is onderdeel van een ‘Onderwijs-Zorg Locatie’ wat betekent dat Kentalis Doetinchem zowel
Onderwijs als Zorg in één gebouw heeft ondergebracht. Op onze school starten we dit jaar met ongeveer 85
leerlingen, ingedeeld in groepen. De gemiddelde groepsgrootte binnen het speciaal onderwijs van Kentalis is
14 leerlingen. Dit betekent in de praktijk dat groepen soms iets groter en soms iets kleiner kunnen zijn dan
deze 14 leerlingen. Dit schooljaar hebben we de volgende groepen in de school: 1/2A, 1/2B, 3, 4, 5, 6, 7/8
Binnen het team werken veel verschillende disciplines met elk hun eigen deskundigheid nauw met elkaar
samen. Dit betekent dat ieder kind onder de verantwoording valt van een klein team dat dicht bij hem of
haar staat. Zo’n klein team bestaat doorgaans uit een leerkracht, een onderwijsassistent, een logopedist,
vakleerkrachten, een schoolmaatschappelijk werker en indien nodig een behandelaar vanuit zorg. Dit team
zorgt met elkaar en in afstemming met ouders, voor het onderwijs en/of de zorg die het best pas bij de
onderwijsbehoefte van uw kind. Deze kleine teams in de school worden weer ondersteund door de
gedragswetenschapper, intern begeleider, conciërge, administratief medewerkers en directeur. Een aantal
van deze disciplines maken deel uit van de Commissie voor Leerlingenzorg (CvL). De Commissie voor
Leerlingenzorg volgt en borgt de ontwikkeling van de leerlingen en de school.

Onderwijsteam
Zoals bij de organisatie van de school al stond beschreven werken er op Kentalis Doetinchem verschillende
vormen van zorg en onderwijs in één gebouw. Door groei van het aantal leerlingen en cliënten zal
halverwege dit schooljaar de vroegbehandelingsgroepen uitwijken naar een andere locatie in Wehl.
Intensieve Groeps Therapie (IGT), individuele therapie en onderwijs blijven in het pand aan de Vondelstraat
220 in Doetinchem. Het onderwijsteam bestaat uit 27 medewerkers.
De volgende functies zijn werkzaam binnen het onderwijsteam van Kentalis Doetinchem:
Directeur: stuurt het team aan en faciliteert de uitvoering van het schoolplan
Gedragswetenschapper: doet psychologisch onderzoek en ondersteunt, adviseert medewerkers bij het
uitvoeren van hun taak. De gedragswetenschapper maakt deel uit van de CvL.
Intern Begeleider: coördineert de leerlingenzorg en ondersteunt, adviseert medewerkers bij
hulpvragen op didactisch gebied onder andere met behulp van video-interactie. De Intern begeleider
maakt deel uit van de CvL.
Leerkracht: is verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep/klas
Logopedist: geeft individuele logopedie of in groepjes. De logopedist is ook in de klas aanwezig tijdens
verschillende taal/lees lessen. Eén van de logopedisten maakt deel uit van de CvL.
Vakleerkracht muziek: een muziekdocent van de muziekschool Doetinchem verzorgt de muzieklessen
voor alle groepen.
Vakleerkracht bewegingsonderwijs: verzorgt de lessen bewegingsonderwijs voor alle groepen.
Schoolmaatschappelijk werker: ondersteunt en begeleidt ouders bij vragen binnen de thuissituatie. De
schoolmaatschappelijk werker helpt ouders bij het zoeken en vinden van de juiste zorg.
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Onderwijsassistent: ondersteunt de leerkrachten bij hun lesgevende taken.
Leraarondersteuner: voert onder eindverantwoordelijkheid van de leerkracht lestaken uit en begeleidt
(groepen) leerlingen.
Administratief medewerker: verzorgt de administratie van de locatie en neemt de telefoon op.
Conciërge: is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het gebouw en materialen. Hieronder vallen
technische klussen en ook de aansturing van het schoonmaakteam.

Rondleiding en inschrijven op onze school
Kentalis Onderwijs gaat uit van de behoeften en mogelijkheden van elk kind. Als het nodig is krijgen zij op de
reguliere school extra ondersteuning van een Kentalis-medewerker. De speciale school blijft ook bestaan,
want sommige kinderen leren het best op een speciale school.
Om een kind aan te melden voor (voortgezet) speciaal onderwijs van Kentalis kunnen ouders of de school (na
toestemming van ouders) naar de website www.kentalis.nl. Hier vindt u een knop ‘aanmelden’. Wanneer een
kind is aangemeld krijgen ouders een vast contactpersoon bij Kentalis: de trajectbegeleider. Samen met de
leerling, ouders en de school brengt deze trajectbegeleider de ondersteuningsvraag in kaart. Soms kan het
zijn dat er naast gesprekken ook aanvullend onderzoek nodig is.
Op basis van alle informatie wordt een advies gegeven aan de Commissie van Onderzoek. In dit advies staat
welk arrangement het best bij de leerling past en hoelang het arrangement maximaal duurt. Uiteraard wordt
dit ook toegelicht. De Commissie van Onderzoek neemt uiteindelijk een besluit.
Bent u benieuwd naar onze school? We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen. We laten u
de school zien en vertellen over ons onderwijs en onze visie. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken
met de directeur.
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Onderwijsprogramma en activiteiten
Vakken
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we
een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons
aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt
hen voor op het vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijswijsaanbod aan dat past bij de wettelijke
voorschriften. Het onderwijsprogramma van onze school kent dus dezelfde vakken als een reguliere
basisschool. Wel krijgen de leerlingen de vakken in een ander tempo en op een andere manier aangeboden,
passend bij de specifieke onderwijsbehoefte van onze doelgroep. De communicatieve problematiek van de
leerlingen vraagt van ons, om het werken aan communicatieve vaardigheden te integreren in alle
vakgebieden. Wij richten ons hierbij op het taal-denken, het begrijpen, de informatieverwerking en de
oplossingsstrategieën die bij de leerling het best aansluiten. Wij ondersteunen de communicatie door gebruik
te maken van visualisering, gelaatgerichtheid, gebaren (NmG t/m groep 4) en denkstimulerende
gespreksmethodieken (DGM). Ons leerstofaanbod voor de basisvakken staat per vakgebied beschreven in
onze groepsplannen.
De lessen 'communicatieve vaardigheden' vormen een specifieke methodiek voor Kentalis Doetinchem.
Daarbij ondersteunt de logopedist de leerkracht en werken zij samen in de klas aan gespreks-, denk- en
discussietechnieken bij de leerlingen.

Huiswerk
Leerlingen hebben hun vrije tijd hard nodig. Toch vinden we het belangrijk dat leerlingen met huiswerk leren
omgaan. We proberen dit zo geleidelijk mogelijk op te bouwen. We streven er naar dat leerlingen op het
moment dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan hun huiswerk kunnen plannen. In alle groepen kan aan
ouders gevraagd worden de logopedie-oefeningen thuis te herhalen, of andere aangeleerde vaardigheden
thuis te oefenen.

Werkstukken, spreekbeurten en boekbesprekingen
Vanaf groep 6 maken leerlingen werkstukken en houden ze spreekbeurten en boekbesprekingen. Voor het
maken van werkstukken wordt er van af groep 6, onder begeleiding van de leerkracht, op school gewerkt
aan het opzoeken van informatie. Dit wordt daarna tot een werkstuk samengevoegd en gepresenteerd als
spreekbeurt voor de groep. Naarmate de zelfstandigheid en bekwaamheid van de kinderen toeneemt,
kunnen leerlingen steeds meer thuis het werkstuk uitwerken.
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Geïntegreerd aanbod groepen 1 en 2
In de groepen 1 en 2 komen vaak meerdere vakgebieden gelijktijdig en vanuit de voorbereidende fase aan
de orde. Dit heeft te maken met de werkvormen die kleuters nodig hebben om te kunnen leren, namelijk:
verschillende vormen van spelen (in speelhoeken, met buiten materiaal en met kleutergymmateriaal), werken
met ontwikkelingsmateriaal (constructie, lotto’s, puzzels en dergelijke), werken met arbeidsmateriaal
(prikken, knippen, plakken, vouwen enz.) en allerlei kringactiviteiten. Deze werkvormen bieden vele
mogelijkheden om verschillende vakgebieden te combineren. De aanpak in de groepen 1 en 2 is erop gericht
de communicatieve vaardigheden uit te breiden, de sociale vaardigheden en de weerbaarheid te verbeteren
en de sterke kanten van het kind zo veel mogelijk te benutten. In de groepen 1 en 2 werken we thematisch
en volgens de nieuwe vastgestelde kleutervisie van de school. Deze kleutervisie kunt u opvragen bij de
leerkrachten van groep 1-2.

Nederlandse taal
Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, vanwege onze doelgroep, veel aandacht in ons onderwijsprogramma.
We leren de leerlingen taal waarmee ze goed met anderen om leren gaan en om effectief kunnen
communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te
leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is ook belangrijk dat kinderen snel goed
kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken.
Onze leerlingen hebben bij binnenkomst vaak al een enorme achterstand opgelopen op het gebied van de
taalontwikkeling en daardoor ook op dit vakgebied. We zetten daarom structureel meer onderwijstijd in voor
dit vakgebied in alle groepen. Naast de inzet van een bewezen effectieve instructievorm (EDI) maken we ook
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gebruik van structurele inzet van logopedisten in de groep en volgen we de indicatoren van SIMEA. (SIMEA
is de landelijke overkoepelende organisatie voor cluster 2 zorg en onderwijs).

Rekenen/wiskunde
Rekenen is meer dan sommen uit een boek maken. Rekenen betekent ordening aanbrengen in de wereld om
je heen. Het is in eerste instantie vooral veel doen en daarover praten, zodat leerlingen het later beter kunnen
toepassen. Het taalgebruik is van groot belang, sommen zijn vaak verpakt in een verhaal. Wie het verhaal
niet snapt, kan de som dus niet maken. Ook voor rekenen is taalonderwijs op onze school dus belangrijk. Het
rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van
het geleerde. We bieden dagelijks een uur rekenonderwijs. We constateren dat rekenen in toenemende mate
taliger is geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren
zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen).

Oriëntatie op jezelf en de wereld/ Kunstzinnige oriëntatie
Wij willen onze leerlingen breed ontwikkelen. Bij ons op school worden onder andere de volgende vakken in
samenhang met Nederlandse taal aangeboden: aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur en techniek,
geestelijke stromingen, sociale redzaamheid en bevorderen van gezond gedrag. Maar ook de vakken als
muziek, drama en beeldende vorming zijn geïntegreerd in dit aanbod. We maken hierbij gebruik van de
methode Alles in 1. Bij Alles in 1 wordt er gebruik gemaakt van allerlei werkvormen waarbij leerlingen al
ontdekkend en al doende nieuwe kennis en vaardigheden leren die hen goed voorbereiden op de toekomst.
Vaardigheden op bijvoorbeeld het gebied van: hoe mensen met elkaar omgaan, welke rol zij daar zelf in
spelen, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren
zich daarnaast ook op de natuurlijke leefomgeving, op verschijnselen die zich daarin voordoen en op de
wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Alles in 1 gaat uit van
thema's. In 5 thema’s per jaar komen alle belangrijke doelen uit deze vakgebieden aan bod.

Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs biedt de leerlingen een brede introductie in bewegingscultuur. Het onderwijs op onze
school is zo ingericht dat leerlingen een kans krijgen om hun eigen mogelijkheden en grenzen te verkennen.
Daarbij moeten ze rekening houden met anderen. Het doel is dat de leerlingen succeservaringen opdoen om
een positieve bewegingsattitude te ontwikkelen. We willen de bewegingsmogelijkheden van leerlingen
bevorderen, door middel van veel en veelzijdig bewegen. Tevens willen we de kinderen breed introduceren in
de bewegingscultuur: sport, recreatie en buitenspel op school en thuis. De leerlingen leren tijdens de lessen
bewegingsonderwijs samenwerken en hun zelfredzaamheid wordt vergroot. Wanneer leerlingen, ondanks
extra hulp en instructie, de minimumdoelen niet halen, komen zijn in aanmerking voor extra zorg in de vorm
van MRT (Motorische Remedial Teaching). Wij hebben ook een signalerende functie ten aanzien van de
motorische ontwikkeling van leerlingen en ten aanzien van non-verbaal gedrag. Denk aan de ontwikkeling
van lichaamsgevoel, doseren van kracht, samenwerken, fysiek contact met de ander, spelinzicht en -overzicht
en omgaan met winst en verlies. Indien mogelijk of nodig verwijzen wij door naar een sportclub, “club extra”
of fysiotherapie.

De Engelse taal
Beheersing van de Engelse taal wordt steeds belangrijker, vanwege de toenemende internationalisering, de
groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. Engels is ook binnen cluster 2 een
verplicht vakgebied. Omdat met name de Engelse taal moeilijk is te leren voor leerlingen met een TOS,
hebben zij meer tijd nodig om zich deze taal eigen te maken. Daarom bieden wij Engels al aan vanaf groep
7

6.

Sociaal maatschappelijke ontwikkeling
Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerling heeft veel invloed op het totale functioneren. Onze
onderwijseenheid besteedt systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke competenties van de
leerlingen zodat zij later optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij. Leerlingen moeten goed voor
zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en
verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps-(leerling)
bespreking besproken met leerkracht, orthopedagoog, logopedist en IB-er. In deze gesprekken worden ook
mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. We hanteren daar
verschillende methodes/methodieken voor zoals Kanjertraining en de methode Relaties en Seksualiteit. Naast
deze methodes maken we ook gebruik van de Kentalis methode PE-tos (Psycho Educatie). Hiermee
proberen we onze leerlingen meer inzicht te geven in hun eigen beperkingen (TOS) en hoe zij daar het beste
mee om kunnen gaan.

Logopedie
Binnen Kentalis Doetinchem is logopedie onderdeel van het onderwijsaanbod. De logopedist ondersteunt de
leerkracht als taaldeskundige in het taalonderwijs. De logopedist, leerkracht en onderwijsassistent werken
nauw samen, aan de hand van de thema’s, in de groep bij het aanleren van communicatieve vaardigheden
aan leerlingen. Zij werken bijvoorbeeld aan het stimuleren van de communicatie, het uitbreiden van de
woordenschat, het bevorderen van de taalontwikkeling en het denken over taal. Hierdoor wordt er
stapsgewijs en methodisch in de groep aan communicatieve doelen gewerkt. Dagelijks vinden er
oefenmomenten plaats. Tenminste twee keer per week voeren de logopedisten en de leerkrachten samen
een groepsgesprek om de communicatieve vaardigheden te oefenen. Zowel de logopedist als de leerkracht
houden contact met ouders via de contactmap, social schools en/of de mail. Er wordt informatie uitgewisseld
en er kunnen oefeningen voor thuis afgesproken worden.
Naast de groepslogopedie krijgen de meeste leerlingen ook logopedie buiten de klas, veelal in kleine
groepjes. Indien nodig wordt logopedie individueel aangeboden. Dit is met name in de onderbouw van
toepassing. Eén keer per schooljaar wordt uw kind logopedisch getest. De behandeling van de afgelopen
periode wordt geëvalueerd en verwerkt in een verslag voor ouders en opgenomen in het OPP.

Overgangsnormen
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Activiteiten
Gedurende het schooljaar zijn er momenten waarop speciale activiteiten plaatsvinden. Meestal zijn dit
activiteiten die alleen voor de leerlingen worden georganiseerd, maar er zijn ook activiteiten die ook voor
ouders en/of andere genodigden worden georganiseerd. Zo zijn er de verschillende ouderavonden, die u in
de jaarkalender en het communicatieplan terugvindt. Daarnaast zijn er de Kinderboekenweek, het
schoolreisje, het kamp in de oudste groep(en), de themaweek, het bezoek van Sinterklaas, de
Kerstviering/Kerstmarkt, Paasviering enzovoort. Meer informatie hierover vindt u in de jaarkalender via Social
Schools waarop alle dagen en data van deze vieringen staan genoteerd.
Bij het realiseren van deze activiteiten speelt de ouderraad aan belangrijke rol. Zij ondersteunen vooral met de
nodige hand- en spandiensten.
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Schoolklimaat
Pedagogisch klimaat
Kentalis Doetinchem staat voor een schoolklimaat dat gebaseerd is op basis van respect:
Respect voor jezelf – Respect voor de ander – Respect voor de omgeving.
Daarnaast heeft ieder mens een natuurlijke behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Dit geldt ook
voor onze leerlingen. Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte van relatie (‘ik hoor erbij, anderen
waarderen mij’), competentie (‘ik geloof in mijn eigen kunnen’) en autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet
altijd alleen’), is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.
Daarom zorgen wij met het team voor een pedagogisch klimaat in de school waarin elke leerling zichzelf kan
en mag zijn, waarbinnen de leerling zich veilig voelt en waar aandacht is voor de zelfstandigheid van de
leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen.
Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te
ontwikkelen. In de groepen 1-2 en 3 maken we daarvoor gebruik van onder andere het planbord en
kiesbord en in de groepen 4 tot en met 8 de weektaken. Zij leren zo eigen keuzes te maken en
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkelingsproces. Het is vanzelfsprekend dat autonomie
en eigen verantwoordelijkheid niet betekent dat de leerlingen alles zelf mogen bepalen of dat leraren de
leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat “op maat”:
leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen dat ook.

Actief burgerschap en sociale integratie
Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen in de samenleving en een positieve
bijdrage leveren aan die samenleving. Het gaat daarbij om het oefenen van houding en vaardigheden met
betrekking tot democratie, participatie en identiteit. Sociale integratie wil zeggen dat burgers (ongeacht hun
etnische of culturele achtergrond) deelnemen aan de samenleving en bekend en betrokken zijn met de
specifieke kenmerken van de Nederlandse cultuur.
Bij het bieden van onderwijs en begeleiding aan leerlingen bij wie zich de communicatieve redzaamheid niet
zo vanzelfsprekend ontwikkelt als bij leeftijdgenoten, is uitdrukkelijke aandacht voor burgerschap en sociale
integratie noodzakelijk. De communicatieve beperking van onze leerlingen maakt dat omgangsregels veel
meer expliciet moeten worden aangeleerd, zodat ook zij zo optimaal mogelijk en als verantwoorde burgers
kunnen functioneren in onze maatschappij. Om dit vorm te kunnen geven besteedt onze school structureel
en systematisch aandacht aan burgerschapsvorming en sociale integratie. Respect voor mens en omgeving
nemen daarbij een centrale plaats in.
Onze school heeft een leerlijn ontwikkeld waarin de onderwerpen en doelen per jaargroep staan beschreven.
De middelen die we hierbij hanteren zijn heel divers. Om een aantal voorbeelden te noemen:
gespreksvormen, bezoeken aan bedrijven/organisaties/situaties die passen bij de onderwerpen/doelen,
Jeugdjournaal, Alles in 1, lessen debatteren, leerlingenraad en dergelijke. Ten slotte stimuleren wij onze
leerlingen om mee te doen met de samenleving door deel te nemen aan bijvoorbeeld zwemles of een
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sportclub. Indien het voor ouders financieel niet mogelijk is om hun kind zwemles te laten volgen of aan te
melden bij een club, kunnen zij een beroep doen op stichting leergeld (www.leergeld.nl).

Veiligheid
Onze school zorgt voor een veilig schoolklimaat. Hoe we dit doen hebben wij beschreven in ons sociaal
veiligheidsplan. Wanneer zich onverhoopt toch een incident voordoet, wordt dit zorgvuldig afgehandeld. We
melden een incident of (bijna) ongeval digitaal in een meldsysteem. Naar aanleiding van deze melding wordt
een incident geanalyseerd om na te gaan hoe we herhaling kunnen voorkomen en verlenen nazorg wanneer
nodig.
Jaarlijks monitoren we de veiligheid van onze leerlingen, zoals is vastgelegd in de ‘Ambities Kentalis
Onderwijs’. Vanaf vorig schooljaar monitoren we ook structureel de veiligheid op het gebied van relaties,
intimiteit en seksualiteit (RIS). Op basis van deze analyses treffen we zo nodig maatregelen tot verbetering.
We verantwoorden ons hierover in de schoolgids en bij de Inspectie van het Onderwijs.
Kentalis beschikt over een klachtenregeling en is aangesloten bij de Landelijke Commissie
Onderwijsgeschillen. In de algemene schoolgids (https://www.kentalis.nl/onze-scholen/algemeen/schoolgids)
vindt u alle informatie hierover.

Interne vertrouwenspersoon, pestcoördinator, en aandachtsfunctionaris RIS.
We hebben op school een veiligheidscoördinator. De veiligheidscoördinator is zowel interne
vertrouwenspersoon, als pestcoördinator als aandachtsfunctionaris RIS. Bij ons op school zijn dit: Kim
Lemmen (gedragswetenschapper) en Nienke Rupert (leraarondersteuner\).
Leerlingen kunnen direct contact met de vertrouwenspersoon zoeken, maar ook via een brievenbus bij de
ingang van de school een berichtje achterlaten.
Onze leerlingen kunnen alles met de veiligheidscoördinator bespreken, bijvoorbeeld als zij iets niet willen of
durven bespreken met hun leerkracht. Het kan gaan over ongewenst gedrag, maar het kan ook gaan over
andere vervelende gevoelens. Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat gevoelens van onvrede eerst besproken
worden met de direct betrokkenen, maar dit kan soms moeilijk zijn.
Voor ontruiming bij brand of calamiteiten is er een ontruimingsplan. De BHV’ers(bedrijfhulpverleners) zijn
verantwoordelijk voor het organiseren van ontruimingsoefeningen. De conciërge(Roel Wildenbeest\0 van de
school monitort de veiligheid van het schoolgebouw en is coordinator van de BHV groep.

Internetgebruik
We geven eigentijds onderwijs, waarmee de leerlingen goed worden voorbereid op de toekomst. We werken
daarbij aan vaardigheden zoals bijvoorbeeld: aanleren van computervaardigheden en media wijsheid,
debatteren en psycho-educatie. We noemen dit 21e-eeuwse vaardigheden. Voor het aanleren van
computervaardigheden en media wijsheid maken we onder andere gebruik van de methode Delta de Draak.
Leerkrachten zetten ICT gevarieerd in binnen de reguliere lessen, we merken dat dit meer motivatie en
hogere leeropbrengsten bij leerlingen teweegbrengt.
Aan het gebruik van het internet zijn echter ook bepaalde risico's verbonden (bijvoorbeeld digitaal pesten,
seksuele intimidatie en/of schending van privacy). De school besteedt aandacht aan veilig internetten. We
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adviseren u hier thuis ook op te letten zodat u weet waar uw kind mee bezig is als hij/zij op de
computer/tablet aan het werk is.
Op school werken leerlingen alleen op de computer en tablet onder toezicht van een leerkracht. Ouders
worden middels een ouderavond en/of in nieuwsbrieven geïnformeerd over veilig internetgebruik. Als
leerlingen een mobiele telefoon of spelcomputer meenemen naar school, wordt deze bewaard in hun tas of
in de klas. De school is echter niet verzekerd tegen diefstal, verlies of schade aan meegebrachte telefoons of
spelcomputers.
Alle groepen hebben een digitaal schoolbord. Daarnaast zijn er in iedere groep laptops of tablets aanwezig.
In de groepen 3 t/m 8 wordt de verwerking van de leerstof voor taal en rekenen ook gedaan met behulp van
het programma ‘Snappet’. Snappet biedt mogelijkheden om leerlingen zelfstandig aan hun (leer)doelen te
laten werken, op hun eigen niveau. Het computerprogramma Snappet past het aanbod automatisch aan,
afhankelijk van de goede of foute antwoorden van de leerlingen op de vragen. De leerkracht kan live, op de
eigen tablet, meekijken hoe de kinderen werken. Zo kan er direct extra instructie gegeven worden aan een
leerling of groepje leerlingen wanneer dit nodig is. De leerlingen krijgen direct feedback en hebben dus meer
inzicht in hun eigen leerproces. Deze digitale vorm van verwerken geeft zowel de leerling als de leerkracht
een directe terugkoppeling op het gemaakte werk.
Voor het team hebben we een I-coach in de school. De I-coach stimuleert onder andere het
computergebruik, gebruik van de tablets en inventariseert de wensen op het gebied van software en apps.
Daarnaast coacht de I-coach leerkrachten en onderwijsondersteuners in het werken met ICT materialen en is
aandachtsfunctionaris van de ICT leerlijn in de school.

Gedragsregels
Om een goed en veilig klimaat te creëren op school zijn er duidelijke regels en afspraken nodig. Er zijn regels
op pedagogisch en organisatorisch niveau. Bij Kentalis hanteren we bij overtreding van de gedragsregels op
alle scholen de herstelgerichte aanpak. Dit betekent dat, voor zover mogelijk, alle belanghebbenden
betrokken zijn bij het gezamenlijk vaststellen en benoemen van de schade, de behoeften en de
verplichtingen, met als doel genoegdoening en herstel van de relatie.
De afspraken die gelden op pedagogisch niveau zijn gelijk aan de afspraken die bij de Kanjertraining aan bod
komen. De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. Kanjerlessen gaan uit van
de positieve eigenheid van de leerling, dat het verlangen heeft om zich goed te gedragen. De Kanjertraining
is waardevol voor individuele leerlingen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat. De 6
Kanjerafspraken zijn:
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1. We helpen elkaar
2. We vertrouwen elkaar
3. We lachen elkaar niet uit
4. Niemand speelt de baas
5. Niemand doet zielig
6. We respecteren onszelf en anderen
We verwachten van onze leerlingen dat zij met respect omgaan met hun medeleerlingen en onze
medewerkers. Dat zij zich houden aan de algemeen geaccepteerde omgangsnormen. Dit geldt overigens ook
voor onze medewerkers en alle bezoekers van onze school. Dat betekent dat iedereen in het gebouw zich
houdt aan de afgesproken omgangsnormen en dat we elkaar daarop kunnen aanspreken.
Ook op organisatorisch niveau gelden er afspraken. We verwachten van al onze leerlingen, medewerkers en
bezoekers dat zij zich houden aan afspraken als: rustig lopen en zachtjes praten in de gang. Ook vinden we
het belangrijk dat leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor een nette en schone school. Ze hangen
bijvoorbeeld hun jas en tas netjes aan de kapstok en gooien afval weg in de daarvoor bedoelde
prullenbakken.
Naast de regels die voor de hele school gelden, zijn er nog ook nog klasgebonden regels. Deze afspraken
worden door de leerkracht in samenspraak met de leerlingen gemaakt.
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Zorg voor de leerlingen
Leerlingenzorg
Onze school heeft de leerlingenzorg beschreven in een zorgplan. Uw kind volgt in eerste instantie het
onderwijs volgens ons reguliere aanbod en werkwijze. Dit aanbod en de werkwijze is afgestemd op onze
doelgroep. Mocht uw kind onvoldoende tot ontwikkeling komen met dit aanbod zal de leerkracht, in overleg
met de Commissie voor Leerlingenzorg, extra zorg en ondersteuning inzetten, passend bij de
onderwijsbehoefte van uw kind.
De ontwikkelingen van uw kind worden zorgvuldig gevolgd. We hebben hiervoor vaste bespreekmomenten
per jaar. Hier worden de leerresultaten en de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling uitgebreid
besproken. Twee keer per schooljaar worden de leerresultaten van uw zoon of dochter door de Commissie
voor Leerlingenzorg (CvL) en de leerkracht besproken en vergeleken met het gestelde
ontwikkelingsperspectief. Daarnaast zijn er om de week CvL overleggen waarin leerkrachten de zorg omtrent
een leerling kan inbrengen. In de Commissie voor Leerlingenzorg zitten de directeur, de
gedragswetenschapper, de intern begeleider, de groepsleerkracht, een logopedist en school maatschappelijk
werker. En eens in de maand neemt ook de jeugdarts deel aan deze vergaderingen.
In de CvL wordt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling besproken en jaarlijks geëvalueerd.
De zorg voor leerlingen is een van de belangrijkste taken van de commissie. De CvL volgt de ontwikkeling van
de leerling, stelt vast wat de meest optimale begeleiding is en formuleert op basis van de verwachte
vaardigheidsgroei het uitstroomperspectief. De commissie adviseert over terug- en overplaatsing van
leerlingen naar een andere vorm van onderwijs.
In het algemene deel van de Kentalis Schoolgids vindt u meer informatie over onder andere de
leerlingenzorg, de ontwikkelingsperspectief plannen en de CvL.

Leerlingvolgsysteem
We vinden het belangrijk de ontwikkeling van leerlingen goed te volgen, om zo het onderwijs te kunnen
plannen. De ontwikkelingen van de leerlingen worden in een dossier bijgehouden. Vanzelfsprekend zijn de
gegevens vertrouwelijk. Op uw verzoek geven we u inzage in het dossier van uw kind.
We werken met het digitale systeem: Parnassys. In januari en juni worden de landelijk genormeerde
Citotoetsen afgenomen. U kunt zien hoe uw kind zich ontwikkelt in vergelijking met zijn/haar
leeftijdsgenoten. De Commissie voor Leerlingenzorg bekijkt jaarlijks of de toets en testgegevens
overeenkomen met het vastgestelde ontwikkelingsperspectief en stelt samen met de leerkracht en logopedist
op grond hiervan actiepunten op. Wijzigingen aanbrengen in het uitstroomperspectief gebeurt altijd in
overleg met ouders.

De Verwijsindex
Soms heeft een kind, een jongere of een gezin extra hulp nodig. Er zijn dan misschien meerdere professionals
die hulp bieden. Zij willen allemaal het beste voor het kind of de jongere. Daarom is het belangrijk dat alle
organisaties die met deze kinderen en jongeren werken elkaar goed kennen en samenwerken.
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Voor die samenwerking is elke gemeente in Nederland verplicht om aangesloten te zijn bij de Verwijsindex.
Dit is een digitaal systeem waarin professionals uit o.a. onderwijs, jeugdzorg en gezondheidszorg met elkaar
in contact kunnen komen. In de algemene schoolgids staat beschreven hoe dit in zijn werk gaat. In deze
schoolgids leggen we uit hoe dit werkt bij ons op school.

Hoe werkt de verwijsindex op onze school?
Wanneer er extra hulpverlening voor een leerling nodig is, heeft de leerkracht dit met u besproken en wordt
de hulpvraag vervolgens ingebracht in de Commissie voor Leerlingenzorg (CvL). Tijdens dit overleg bespreken
de commissieleden welke vorm van hulpverlening er past bij de hulpvraag en wordt er besproken of het
wenselijk is om een signaal via de verwijsindex achter te laten. Het doel daarvan is altijd samenwerking en
afstemming met andere professionals die betrokken zijn bij de leerling.
Aansluitend op het CVL-overleg wordt u als ouder/verzorger door de leerkracht geïnformeerd over het
resultaat van de bespreking en krijgt u een schriftelijke bevestiging.

Medische zorg
Voor het verlenen van eerste hulp of voor de aansturing tijdens noodsituaties zijn er dagelijks BHV’ers
(bedrijfshulpverleners) in het gebouw aanwezig.
Wanneer uw kind op school medicatie nodig heeft, kunt u hier afspraken over maken met de leerkracht van
uw kind. Hiervoor vult u het formulier medicijnverklaring in. Wij zorgen er op school altijd voor dat medicatie
buiten het bereik van de leerlingen ligt in een afgesloten medicijnkastje.

Schoolarts
Vanuit de GGD is Esther Koers als jeugdarts aan onze school verbonden. Deze jeugdarts onderzoekt elke
nieuwe leerling, elke leerling die in het schooljaar acht jaar wordt en elke leerling die in het schooljaar elf jaar
wordt. De jeugdarts neemt deel aan de Commissie voor Leerlingenzorg wanneer er extra zorgvragen zijn.
Naar aanleiding van deze besprekingen kan het voorkomen dat de jeugdarts u en uw kind extra uitnodigt
voor een onderzoek.
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Opbrengsten en uitstroom
Kwaliteitszorg
In de paragraaf over het schoolplan, heeft u al kunnen lezen hoe wij aan de kwaliteit van ons onderwijs
werken vanuit onze 4 jaarlijkse doelen uit het schoolplan en onze doelen uit het jaarplan. Om de kwaliteit
van ons onderwijs te waarborgen, wordt er regelmatig gekeken of we nog een goede koers varen met
elkaar. Bestaande afspraken en doelen worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. Om een goed beeld
te krijgen van de kwaliteit van ons onderwijs, werken we met WMK (Werken met Kwaliteit). WMK is een
kwaliteitsinstrument waarmee we, door middel van vragenlijsten, de kwaliteit van het onderwijs van Kentalis
Doetinchem kunnen meten en analyseren. WMK helpt ons de kwaliteit van onze school in kaart te brengen,
waardoor we goed weten aan welke verbeterpunten we willen of moeten werken.

Onderwijsresultaten
Om de kwaliteit van ons onderwijs en onze ondersteuning en begeleiding te onderzoeken, leggen we de
resultaten van de leerlingen gedurende hun gehele schoolloopbaan naast hun ontwikkelingsperspectief. Zo
zien we of alle doelen zijn gehaald. Hiervoor maken wij gebruik van toetsen die in januari (midden, ‘M’) of in
juni (eind, ‘E’) worden afgenomen.
Als het nodig is, passen we ons onderwijs aan. Op vaste momenten (M4, M6, M7) worden de vastgestelde
ontwikkelingsperspectieven binnen de Commissie van Leerlingenzorg geëvalueerd. Als ouders wordt u
gedurende de schoolloopbaan van uw kind steeds meegenomen in het functioneren van uw kind en hoe dit
zich verhoudt tot het verwachte uitstroomniveau van uw kind. Wijzigingen in het uitstroomperspectief
worden altijd met ouders besproken. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Halverwege groep 8 zal er
een advies worden gedaan ten aanzien van het vervolgonderwijs. En aan het eind van groep 8 checken we
dit advies aan de hand van de eindtoets voor groep 8.
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In het onderstaand overzicht Opbrengsten vindt u de opbrengsten van onze school. In dit geval gaat het om
het schooljaar 2021-2022. Hierdoor krijgt u goed zicht op de opbrengsten, de ingezette verbeteracties en de
resultaten van deze verbeteracties. De opbrengsten zijn in kaart gebracht aan de hand van de ambities van
Kentalis en/of de ambitie van onze locatie Kentalis Doetinchem.

TOS leergebiedspecifieke opbrengsten 2021-2022 (ambitie
Kentalis is 75%):
De laatste toetsafname heeft in juni 2022 plaatsgevonden. Voor de groepen 3 t/m 7 zijn de resultaten
gebaseerd op de resultaten van de CITO toetsen.
De opbrengsten van groep 8 zijn gegenereerd uit de Eindtoets Route 8 2022.
Technisch lezen
Resultaten: Groep 4:50% (7/14)

Groep 8:100% (10/10) Analyse en Acties 2022-2023

In groep 4 zien we dat de ambities op technisch lezen niet worden gehaald. De eerste periode van het
schooljaar staat nog in het teken van het aanvankelijk leesproces. Veel aandacht gaat nog uit naar het
accuraat decoderen en verhogen van leestempo. We zien in de laatste toetsresultaten dat kinderen op
individueel niveau over het algemeen wel gegroeid zijn in vaardigheidsniveau. De uitval is voornamelijk op
leestempo. Over het algemeen wordt wel nauwkeurig gelezen.
In groep 8 zien we dat de leerlingen het ambitieniveau ruim halen. We hebben schoolbreed per dag een half
uur stillezen ingevoerd. Daarnaast is er veel aandacht voor voorlezen. De bibliotheek is betrokken bij het
thematisch boekenaanbod bij de methode Alles-in-1. We zien vanaf groep 5, als het technisch leesproces
afgerond is, dat het Kentalis ambitieniveau ruim behaald wordt aan het einde van het schooljaar. Borgen
van de afspraken van de verschillende methodieken (o.a. Estafette, Veilig Leren Lezen en Alles-in-1).
In groep 3 zullen we in eerste helft van het schooljaar meer tijd investeren in het aanbieden van de kernen
t/m 6 (letterkennis automatiseren). Er zal meer tijd gegenereerd worden om te oefenen van het accuraat
decoderen en aandacht voor leestempo. Alle leerlingen in groep 3 starten met het programma Bouw! om de
eerste fase van het technisch leesproces te ondersteunen.
Masterplan geletterdheid verder implementeren met team en aanbevelingen opnemen in beleidsplan Taal. Er
zal ook een klassenbezoek plaatsvinden in de groepen 3 t/m 8 om de uitgangspunten van het Masterplan
Geletterdheid te borgen in de organisatie.
Estafette 3: Implementatie verder vormgeven en afspraken opnemen in Taalbeleidsplan.
Aandacht voor het vergroten van leesmotivatie: Het uitleensysteem van de bibliotheek West-Achterhoek
wordt actief gemaakt. Leerlingen kunnen met een bibliotheekpasje boeken lenen. Deze kunnen ook mee
naar huis. We krijgen op deze wijze ook meer inzicht in het leespatroon en interesse van de kinderen en
kunnen kinderen beter begeleiden bij het kiezen van een passend boek.
Begrijpend lezen
Resultaten: Groep 4: 50% (7/14) Groep 8;100% (10/10)

Analyse en Acties 2022-2023
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In groep 4 is bij alle leerlingen de Begrijpend Leestoets afgenomen. Voor veel leerlingen was dit de eerste
afname van deze toets. We halen het doel van Kentalis nog niet. Nog niet alle leerlingen beschikken over een
voldoende technisch leesniveau. Daarnaast is de (Nederlandse)woordenschat van veel leerlingen nog zeer
zwak. Dit is een forse belemmering voor het kunnen begrijpen van een leestekst.
Dit schooljaar hebben we voor het eerst gewerkt volgens de methode Alles-in-1. Begrijpend lezen wordt
thematisch aangeboden. In groep 4 wordt gebruik gemaakt van een voorloper. We zien een lichte
vooruitgang op de resultaten in vergelijking met de resultaten van juni vorig schooljaar. We verwachten dat
het thematisch aanbod van positieve invloed zal zijn op het vergroten van de woordenschat. Daarnaast wordt
meer tegemoet gekomen aan de behoefte van herhaling en samenhang binnen het aanbod.
Daarnaast is het team geinformeerd over het belang van een rijk taalaanbod in de school en hoe dit ingebed
kan worden in het dagelijks aanbod. Schoolbreed is een workshop van Anneke Smits gevolgd.
Bovenstaande interventies zullen de resultaten in het komend jaar positief beinvloeden, is de verwachting.
In groep 8 wordt het ambitieniveau gehaald. Ook hierbij zien we lichte stijging van de resultaten in
vergelijking tot eind vorig schooljaar. In het verbeterplan hebben we de verdere implementatie van de
methode Alles-in-1 opgenomen. Op basis hiervan zullen (hernieuwde) afspraken en aanpak worden
vastgelegd en gemonitord middels lesbezoeken ben een begeleid implementatie traject. De uitgangspunten
van “Rijke Taal” van Anneke Smits opnemen in het Taalbeleidsplan en implementeren in het thematisch
werken. De logopedisten hebben nascholing Meertaligheid en TOS gevolgd. We zullen aanbevelingen
opnemen in de afspraken binnen het Taalbeleidsplan. Daarnaast zullen zij aanbevelingen doen aan het team
voor het woordenschatonderwijs binnen de methode Alles-in-1. Deze worden opgenomen in het
Taalbeleidsplan. Aanbevelingen op gebied van begrijpend lezen vanuit Masterplan Geletterheid verwerken in
aanpak en afspraken.
Rekenen
Resultaten: Groep 4:0% (7/14)

Groep 8: 50% (5/10) Analyse en Acties 2022-2023

In groep 4 zien we dat onze leerlingen op de methodegebonden toetsen vanuit Snappet betere resultaten
laten zien dan op de CITO toets Rekenen. Methodisch worden er meer “kale” rekensommen aangeboden
om de rekenvaardigheden te oefenen. De vraagstelling in de Cito rekentoets is meer verhalend en vraagt van
onze leerlingen begrip van context en toepassen van de geleerde rekenvaardigheden. Voor leerlingen met
TOS is dit over het algemeen een complexe vaardigheid. Woordenschat, taalbegrip en verbanden leggen zijn
hierbij belangrijk, voor onze leerlingen niet vanzelfsprekend aanwezig.
Inoefening en herhaalde instructie is van belang. Daarnaast is het leesniveau en het ontwikkelen van
genoemde vaardigheden in groep 4 nog in een pril stadium. In groep 8 zien we dat het ambitieniveau
wordt gehaald door de helft van het aantal leerlingen. Ook hier valt op dat het rekenen binnen de methode
hogere resultaten laat zien. Het 1F -niveau wordt nog niet door alle leerlingen behaald.
Collega’s nascholen op de inzet van Snappet (intern). Er is een herhalingscursus gevolgd door leden van de
werkgroep. Zij zullen de bevindingen overdragen naar het team en opnemen in de afspraken rondom het
rekenonderwijs.
Programma ‘Passende perspectieven’ optimaal inzetten voor leerlingen met een eigen leerlijn. Het
implementeren van de Vertaalcirkel: strategie voor oplossen van verhaalsommen. Dit actiepunt is blijven
staan vanuit vorig schooljaar.Het implementeren van een aanvullende rekenmethode: Rekenroute, als
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remediërend en indien nodig vervangend aanbod voor rekenzwakke leerlingen.
Spelling
Resultaten: Groep 4: 50% (7/14)

Groep 8|: 100% (10/10)

Analyse en Acties 2022-2023

In groep 4 wordt het ambitieniveau nog niet gehaald. In groep 4 valt op dat het toepassen van de geleerde
categoriën voor veel kinderen nog lastig is. We zien dat ze dit in de methodegebonden toetsen, waarbij
afzonderlijke categoriën centraal staan, dit beter lukt. De transfer naar een andere context en de
verschillende categoriën door elkaar gebruiken lukt nog steeds onvoldoende.
Het team heeft voorlichting gehad over een ondersteunende methodiek: Taal in Blokjes. Deze methode
maakt gebruik van kleuren ter ondersteuning van de klanken in woorden. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt
van visuele ondersteuning en handelen. We zien dat kinderen baat hebben bij deze aanpak. In het komende
schooljaar gaan we deze methodiek schoolbreed, aanvullend aan de methode Staal inzetten. In groep 8
laten de leerlingen op de Eindtoets zien het 1F-niveau te hebben gehaald.
Masterplan Geletterdheid delen met team en aanbevelingen.
Inzet en implementatie aanvullende spellingmethode: Taal in Blokjes. Voor leerlingen die uitval laten zien
wordt Taal in Blokjes als extra aanbod ingezet naast de methode Staal. Schoolbreed wordt dit aankomend
schooljaar ingevoerd. Binnen de de logopedie zal dit aangeboden worden aan de zeer zwakke spellers.
Collegiale consultatie t.b.v. implementatie van Taal in Blokjes: door leden van werkgroep Spelling.
Leergebiedoverstijgende opbrengsten Leergebied overstijgende vaardigheden en sociale en
maatschappelijke competenties (SCOL) (ambitie is 75%)
Resultaten: Groep 4: 64% (9/14) Groep 8:80% (8/10)

Analyse en Acties 2022-202

In groep 4 wordt het ambitieniveau niet gehaald. 64% van de leerlingen laat een voldoende niveau zien. Op
3 onderdelen scoren ze nog onder de norm.
De SCOL geeft ons te weinig inzicht waar de aandachtspunten liggen. De ambities van Kentalis schoolbreed
worden gehaald. De grensscore op schoolniveau bij de voorjaarsmeting van mei 2022 is 3,63. Dit betekent
dat 75% van de leerlingen hoger scoort en 25% van de leerlingen lager dan 3,48.
Hiermee is de norm gebaseerd op de aangepaste schoolstandaard van 3,41 gehaald. Ook is de landelijke
norm van 3,59 gehaald.
De categorieën Presenteren en Ruzie oplossen scoren door de jaren heen en ook dit jaar het laagst. Er
bestaat een relatie tussen deze categorieën en de communicatieve problemen van de leerlingen. Er wordt
veel ingezet op inoefenen van communicatieve vaardigheden op school. Het hele klimaat is gericht op het
bevorderen van de communicatie.
Mogelijk zijn deze scores het maximaal haalbare voor onze populatie. Toch blijven we oefening in deze
onderwerpen aanbieden.
Zes van de acht categorieën komen iedere keer maar bij één van de groepen onder de norm uit. Er is relatief
weinig zorg bij deze categorieën: ervaringen delen, aardig doen, samen spelen en werken, een taak
uitvoeren, een keuze maken en opkomen voor jezelf.
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De schoolstandaard van 3,41 lijkt een werkbare standaard en wordt voorlopig gehandhaafd. Voor de
totaalscore is deze haalbaar en voor de scores op de categorieën blijft het een ambitieus doel.
Voor groep 4 is het lastig om doelen te stellen voor volgend jaar. Deze groep zal door een hoge uitstroom
naar ander onderwijs volgend schooljaar heel anders van samenstelling zijn. Er zal bekeken worden hoe de
onderdelen Presenteren en Ruzie oplossen meer gestimuleerd kunnen worden. Hiervoor zal het programma
rondom sociaal-emotionele ontwikkeling worden ingezet. Daarnaast kan vanuit het thematisch aanbod Allesin-1 en de periodieke presentatiemomenten aan ouders ook worden ingezet op het oefenen van diverse
manieren van presenteren.
De nieuw gestarte leerkrachten zijn geschoold in Kanjertraining. Volgend schooljaar zal een deel van het
team aan de vervolgcursus Kanjertraining deelnemen.
Maatregelen
In het komend schooljaar zal een aangepast aanbod sociaal-emotionele ontwikkeling samengesteld worden
met als basis de methode: Pe-tos. Hierin is het onderdeel psycho-educatie expliciet opgenomen voor alle
groepen. In samenhang met Kanjertraining zal er een passend aanbod worden ontwikkeld. Dit zal in
schooljaar 22-23 geimplementeerd worden. Op bovenschools niveau heeft Kentalis besloten dat alle scholen
in schooljaar 22-23 de methode Pe-tos moeten implementeren. - Ook zal de uitgestelde workshop
betreffende Executieve Functies opnieuw aan team aangeboden worden. Vervolgens zal bekeken worden
binnen de werkgroep SEO of extra aanbod wenselijk/noodzakelijk is en hoe dit vormgegeven kan worden. Aanpassen van de inhoud van de groepsplannen; doelen daar waar nodig aanpassen en daarbij lijn brengen
in aanbod leerstof (Pe-tos, Kanjertraining, RIS)
Sociale Veiligheid (ambitie is meer dan 90%)
Kinderen voelen zich in grote mate veilig op verschillende plekken op school. Resultaten: De gemiddelde
score is: 88%
Ondanks de nieuwe ambitie van Kentalis blijven wij ook onze eigen ambitie hanteren. Onze ervaring leert dat
ook een score van 90% niet realistisch om bij onze doelgroep te verwachten, zij interpreteren de vragen
soms te letterlijk of anders dan bedoeld. Kentalis Doetinchem heeft de volgende ambitie geformuleerd:
100% van de leerlingen is veilig en 80% bevestigt dit in de vragenlijsten Op de WC 81% en in de
kleedkamer van de gymzaal voelen leerlingen zich het minst veilig 78%. Op deze laatste score halen we ook
niet onze eigen norm.
Enkele kinderen geven aan zich niet altijd veilig te voelen in de school. Het valt op dat dit vooral plekken zijn
waar geen constante toezicht van de leerkracht is.
De vraag is hoe we deze onveilige gevoelens weg kunnen nemen. - Beter toezicht houden. - Weerbaarheid
van leerlingen verhogen.
Hoe leerkrachten omgaan met de leerlingen en hoe leuk klasgenoten worden gevonden scoort even hoog:
94%. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het percentage “heel leuk” en “heel fijn” over de
leerkrachten hoger is dan leerlingen over hun klasgenoten vinden. Hoe leuk leerlingen het op school vinden
of in de klas, daar liggen de scores dichtbij elkaar: 84% op school en 88% in de klas
Het best scoren we op “wordt er wel eens iets van jou kapot gemaakt door een ander” 100% zegt dat dit
niet gebeurt op school. We hebben mooie opbrengsten op de onderdelen “we praten over hoe we horen
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om te gaan met elkaar” 88% en “de leerkrachten pakken het pesten goed aan” 91%. 94% van de
leerlingen weet naar wie hij/zij toe kan als hij/zij wordt gepast. (2 lln niet). Op het plein en in de taxi wordt de
aantasting van de veiligheid het hoogst ervaren: respectievelijk 72% en 66% voelt zich daar niet aangetast in
de veiligheid. Deze laatste score is tevens de laagste score op dit onderdeel. Tot slot hebben we ook een lage
score op het gebied van schelden: slechts 69% voelt op dit gebied geen aantasting van de veiligheid.
Aandachtpunten vanuit de vragenlijst: - Aandacht voor communicatie met de chauffeurs (vooral na
berichten van ouders) en de kinderen goed de taxi inleiden. - Het lagere percentage voor het zich veilig
voelen op het plein is voor het team wat verrassend. Er zijn namelijk zo goed als geen incidenten. Als er
situaties zijn, dan is dit vaak rond dezelfde leerlingen, op dit moment vooral rond één leerling. - Wat
betreft het schelden; dit zal nader bekeken moeten worden. Het is op dit moment niet duidelijk op welke
manier en waar dit zich voor doet.
Maatregelen:
Zorgdragen voor voldoende bezetting pleinwacht en actieve houding pleinwachten. In het pleinwachtschema
verwerken. - Bewaken aantal kinderen dat tegelijk in toiletruimte is. Opnieuw bespreken in de groepen
schoolafspraken bij start schooljaar. - Huidige acties handhaven: in gesprek met chauffeur als er door
ouders meldingen komen en ouders dit niet zelf opgelost krijgen, én kinderen zo goed mogelijk de taxi
inleiden. Taxiwacht handhaven. - Leerkrachten gaan in de klas en op het plein meer letten op taalgebruik
en met name schelden. Leerlingen worden aangesproken als het zich voordoet en het wordt klassikaal
besproken indien nodig. - Start schooljaar met de “gouden weken”. Expliciet aandacht en aandacht voor
groepsvorming vanuit specifiek aanbod Kanjertraining. - Voeren van Kindgesprekken bij de start van het
schooljaar. Voeren van gesprekken met leerlingen om gezamenlijke en persoonlijke doelen en ambities van
kinderen te bespreken vast te leggen in brede zin: didactisch, sociaal-emotioneel, spraak-taal, leren leren. Dit
is ingezet in schooljaar 21-22. Evalueren en aanpassingen doorvoeren.

Tevredenheids- en ervaringenonderzoeken
In 2019 en 2020 zijn de leerlingenvragenlijst en de oudervragenlijst afgenomen Deze vragenlijsten gaan over
de ervaringen die de leerlingen en de ouders/verzorgers hebben met Kentalis Doetinchem op verschillende
onderdelen.
Hieronder staan de gemiddelde opbrengsten per onderdeel, waarbij de cijfers de volgende betekenis hebben:
Een score tot 2,50 onvoldoende
Een score tussen 2,50 en 3,00 zwak (matig)
Een score tussen 3,00 en 3,25 voldoende
Een score tussen 3,25 en 3,50 ruim voldoende
Een score tussen 3,50 en 3,75 goed
Een score tussen 3,75 en 4,00 uitstekend
Leerlingen 2019

Ouders 2020

Lesgeven en lestijd

3,86

Onderwijsproces

3,83

Wat leer ik

3,77

Leerlingenzorg

3,75

Resultaten

3,71

Resultaten

3,73

Omgaan met elkaar

3,76

Imago

3,89
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Afstemmen

3,66

Informatie en communicatie

3,80

Sfeer op school

3,55

Schoolklimaat

3,80

Mijn mening doet ertoe

3,78

Gelijkwaardig

3,80

Cijfer voor de school

9,1

Cijfer voor de school

8,7

Analyse: Zowel leerlingen als ouders scoren voldoende’ en ‘goed '. De scores van ouders en leerlingen
liggen dicht bij elkaar. Twee jaar geleden hadden we een hogere respons van ouders. Dit schooljaar hadden
we een respons van 23% van ouders wat de betrouwbaarheid van de uitkomst niet ten goede komt.
Maatregel: over twee jaar de vragenlijst voor ouders weer uitzetten tijdens een ouderavond en ouders daarbij
op school in de gelegenheid stellen om de vragenlijst op school in te vullen.
Medewerkers tevredenheidsonderzoek: In 2020 is het medewerkers tevredenheidsonderzoek
afgenomen. De scores zijn omgezet naar cijfers van 1 tot 10. De gemiddelde scores van het team van Kentalis
Doetinchem zijn naast de gemiddelde scores van alle Kentalis scholen in heel Nederland gezet. Zo kunt u zien
hoe onze school scoort ten opzichte van de andere scholen van Kentalis.
Medewerkers 2020

Team

Kentalis

Tevredenheid van het team over: de werkzaamheden en taken op
school

8,2

7,6

Tevredenheid van het team over: de eigen ervaren energie/vitaliteit

8,4

7,3

Tevredenheid van het team over: de eigen ontwikkeling

7,4

6,9

Tevredenheid van het team over : het (samen) werken in/met het
team

6,9

6,5

Tevredenheid van het team over: de afdelingsdirecteur

7,7

7,0

Tevredenheid van het team over: werkgeverschap van Kentalis

7,1

7,0

Tevredenheid van het team over: het werken bij Kentalis

8,5

8,4

Tevredenheid van het team over: Kentalis als organisatie

6,4

6,5

Tevredenheid van het team over: de ervaren sociale veiligheid

6,6

6,8

Tevredenheid van het team over: bevlogenheid van Kentalis

8,9

8,1

Eigen bevlogenheid team

7,3

6,6

Eigen betrokkenheid team

9,1

8,5

Analyse: Kentalis Doetinchem scoort op 2 onderdelen na, op alle onderdelen gemiddeld hoger dan de
gemiddelde scores van alle andere scholen van Kentalis. Wat opvalt is dat de drie gemiddeld laagste scores
van onze school ook gemiddeld lage scores zijn bij alle andere scholen van Kentalis.
Maatregel: N.v.t..
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Audit of inspectie
Op 21 maart is er een audit uitgevoerd op onze school. Het auditteam heeft gekeken naar de kwaliteit van
het onderwijs op verschillende gebieden.
We zijn erg blij om u te kunnen melden dat de auditoren erg tevreden zijn over de kwaliteit van het
onderwijs op onze school, we hebben erg veel complimenten gekregen.
Het auditteam geeft de school de hoogste scores voor; de zorgvuldige procedure bij de overgang naar het
voortgezet onderwijs, onze ambities, doelen, het verantwoording afleggen en evalueren van het
schoolklimaat (3x een goed en 1x bijna goed).
Er zijn geen onvoldoendes.
Verbeterpunten ziet het auditteam vooral in het nog concreter beschrijven van het OPP en de differientatie in
het aanbod tijdens de les.

Overgang naar een andere school
Einduitstroom Na het afronden van groep 8, stromen onze leerlingen uit naar andere scholen. Onze
leerlingen stromen op verschillende niveaus en naar verschillende soorten onderwijs uit. De meeste leerlingen
stromen jaarlijks uit naar het regulier voortgezet onderwijs.
Tussentijdse uitstroom Het is natuurlijk ook mogelijk dat uw kind tussentijds uitstroomt. Wanneer blijkt dat
uw kind niet meer bij ons op de juiste plek is, zal dit met u besproken worden. Het kan zijn dat uw kind zich
zo goed ontwikkeld heeft dat een intensieve setting niet meer noodzakelijk is. Of dat uw kind andere
onderwijsbehoeftes heeft dan wij kunnen bieden.
Vervolgsucces Om op de hoogte te zijn of de leerlingen in de vervolgvoorziening naar verwachting
functioneren, worden bij de vervolgvoorziening gedurende het eerste en het tweede jaar na de verwijzing
gegevens opgevraagd. Ook deze gegevens worden geanalyseerd en we bekijken welke aanpassingen nodig
zijn in ons aanbod van onderwijs en zorg.

Informatie over eind uitstroom
Einduitstroom groep 8: 10 leerlingen
Uitstroom regulier VMBO: 4 leerlingen Uitstroom VSO cluster 2: 3 leerlingen Uitstroom cluster 4: 1 leerling
Uitstroom Praktijkonderwijs:1 leerling Uitstroom PRO/VMBO: 1 leerling
Dit is 9,17 % van de totaal 109 leerlingen op het eind van schooljaar '21-'22.

Informatie over tussentijdse uitstroom
Tussentijdse uitstroom
Totaal tussentijdse uitstroom: 13 leerlingen
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Tussentijdse uitstroom naar BAO: 6 leerlingen Tussentijdse uitstroom naar SBO: 3 leerlingen Tussentijdse
uitstroom naar SO cluster 4: 3 leerlingen Tussentijdse uitstroom naar overig:1 leerling (buitenland,
basisonderwijs)
Analyse Een groot deel van de leerlingen dat tussentijds uitstroomt, gaat naar het reguliere basisonderwijs.
Het percentage ligt eind dit schooljaar op 13.13 % van de 99 leerlingen die in de groep 1 t/m 7 zitten.
Maatregelen
Gezien de bovenstaande gegevens is er geen reden voor bijstelling van ons beleid. Ouders sluiten jaarlijks aan
bij de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief. Daarnaast sluiten ouders en leerlingen aan bij de
voortgangsgesprekken. Samen wordt steeds geëvalueerd wat de best passende onderwijsplek is.

Informatie over vervolgsucces
Van alle leerlingen die onze school verlaten houden wij gedurende twee jaar bij of zij nog op de bestemming
zitten waarvoor is gekozen bij het verlaten van de school. Dit heet bestendiging. Als er sprake is van een
wijziging, onderzoeken we de oorzaak daarvan. We stellen een hoge ambitie voor de bestendiging. Van
leerlingen die in 2019-2020 uitstroomden geldt voor onze school dat:
Plaatsbestendiging van leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2019-2020
Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2020 nog op hetzelfde
uitstroombestemmingsniveau bevindt

100%

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2020 niet meer op hetzelfde
uitstroombestemmingsniveau bevindt

0

Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2020 nog op
hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

0

Ambitie 1: 75% van de uitgestroomde leerlingen functioneert na 2 jaar naar verwachting in vervolgsetting
(zoals geformuleerd in het ontwikkelingsperspectiefplan).
Analyse Bovenstaande resultaten betekenen dat onze school een goede inschatting maakt van het
ontwikkelperspectief van de leerlingen.
Maatregelen Alle leerlingen en ouders krijgen bij uitstroom te horen dat we de leerlingen willen blijven
volgen en vragen we hen hieraan mee te werken.

Maatregelen
x
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Ouders en school
Informatie en contacten ouders
In de eerste drie weken van het schooljaar worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor een startgesprek.
Tijdens dit startgesprek bespreekt de leerkracht hoe, waar, wanneer en hoe vaak er contact is met elkaar en
welke onderwerpen besproken worden. Deze afspraken worden genoteerd in het communicatieplan tussen
leerkracht en ouders/verzorgers.
Daarnaast worden er drie keer per jaar oudergesprekken georganiseerd (te vinden in de jaarplanner). Alle
ouders worden uitgenodigd om de ontwikkeling van hun kind te bespreken en afspraken te maken voor de
periode die volgt. Tijdens deze gesprekken staat de spraak-/taalontwikkeling en het ontwikkelingsperspectief
van uw kind centraal. Omdat het ontwikkelingsperspectief, verwachte uitstroombestemming en de doelen
regelmatig worden geëvalueerd en de verwachting van ouders daarbij een belangrijk bespreekpunt is,
verwachten wij dat ouders aanwezig zullen zijn bij deze gesprekken. Mochten ouders niet in de gelegenheid
zijn hierbij aanwezig te zijn, worden ouders alternatieve momenten aangeboden. Door kinderen steeds
eerder te betrekken bij de gesprekken over hun ontwikkeling, willen we hen eigenaar maken van hun eigen
leerproces. Vanaf groep 6 worden kinderen gevraagd bij de gesprekken aanwezig te zijn.

Schoolapp: Social Schools
Social schools is een programma, waarin u online contact hebt met de leerkrachten en ouders van de school.
Dit is allemaal binnen een beveiligde omgeving. U kunt gebruik maken van Social schools via de webpagina
of een app op uw telefoon, Ipad of tablet. Alle communicatie zoals ouderinfo, weekbrieven, nieuwsbrieven
en dergelijke worden allemaal via Social schools verstuurd.
In Social Schools kan tekst, foto en film worden gezet. Iedereen met toegang kan dit doen: Kentalis en u als
ouders. Hierdoor krijgt u een goed beeld over wat uw kind doet bij ons op school. Ook kunt u met behulp
van Social Schools bijvoorbeeld aan het eind van de dag met uw kind naar de informatie kijken en samen de
dag opnieuw beleven. U heeft de mogelijkheid om zelf berichten, foto’s etc. te plaatsen en te reageren op
de geplaatste informatie.
We hebben twee manieren waarop we Sociaal Schools gebruiken:
Een individuele pagina waarin alleen de informatie over uw kind gedeeld wordt. Een pagina waarbij
alleen u, de door u aangewezen mensen en de Kentalis-medewerkers toegang hebben.
Een groepspagina waarin de informatie over uw kind maar ook over de gehele groep en de
klasgenoten gedeeld kan worden. Informatie die de gehele groep aangaat. De andere ouders hebben
toegang tot deze pagina.
Verder zijn er de volgende opties:
U kunt uw kind ziek melden via Social Schools.
Oudergesprekken worden gepland via de app, u kunt hierbij zelf uw voorkeurstijd kiezen.
Er is een agenda, waarin de actuele gebeurtenissen van de school staan.

25

Schoolverlaters
x

Vrijwillige ouderbijdrage
Elk schooljaar organiseren we verschillende activiteiten, buiten en binnen de school, bijvoorbeeld
schoolreisjes, schoolkamp, educatieve uitstapjes, Sinterklaas, Kerstmis, koningsspelen, themaweek,
enzovoort.
Voor deze activiteiteten heeft Kentalis per 01-08-2022 besloten geen vrijwillige ouderbijdrage meer te
vragen.
Voor schoolkamp van de groepen 7/8 wordt uw bijdrage gevraagd.

Het vragen van deze bijdrage mag nooit tot uitsluiting van een activiteit leiden.

Lokale medezeggenschap op locatie
Locatiemedezeggenschapsraad Kentalis Doetinchem:
We vinden uw mening belangrijk. Daarom kunnen ouders meepraten en meebeslissen. Iedere Kentalis-school
heeft een locatiemedezeggenschapsraad (LMR). Deze raad vertegenwoordigt de belangen van ouders,
kinderen en medewerkers. Bij beleidsbeslissingen vragen wij de LMR om advies of instemming. Tijdens
openbare vergaderingen, waar beleidsonderwerpen aan de orde komen, kan de raad ook onderwerpen
aandragen, advies inwinnen bij de achterban en om extra informatie vragen.
Lid worden?
Wilt u deelnemen aan de LMR of heeft u ideeën, vragen of klachten? Dan kunt u terecht bij een van de
ouderleden van de raad. De raad buigt zich vooral over vragen die voor meerdere ouders belangrijk zijn. Het
kan voorkomen dat het LMR-lid u doorverwijst naar de leerkracht of directeur, bijvoorbeeld als het gaat om
een lessituatie of resultaten.
Dit zijn de leden van de locatie medezeggenschap raad:
Anne Avezaath(oudergeleding)
Vacante plek voor oudergeleding
Chris van den Hooff (logopedist onderwijs, secretaris)
Leonie Ernst(leerkracht)
De locatiemedezeggenschapsraad kiest uit haar midden een voorzitter en eventueel een secretaris.
Andrea Hordijk is als directeur adviserend lid van de LMR en wordt uitgenodigd om als gesprekspartner deel
te nemen aan een vergadering.
Landelijke medezeggenschapsraad:
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Stichting Kentalis Onderwijs is één instelling. Daarom heeft Kentalis één medezeggenschapsraad, de
landelijke MR. De MR praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor heel Kentalis Onderwijs.
Daarnaast heeft elke Kentalis-school zijn eigen medezeggenschapsraad, de locatie-medezeggenschapsraad
(LMR). In de algemene schoolgids staat uitgebreid beschreven hoe de medezeggenschap binnen Kentalis is
georganiseerd.

Interne vertrouwenspersoon en pestcoördinator
x

Ouderraad en leerlingenraad
Ouders in de ouderraad houden zich bezig met het organiseren van (leuke) activiteiten, maar ook met
(beleids)zaken die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. In de praktijk ondersteunt de ouderraad
het personeel van een school bij de uitvoering van activiteiten.
De leden van de OR zijn:
Vacante plek ouder
Vacante plek ouder
Contactpersonen vanuit personeel
Inge Gijsberts
Ursula van der Burgt
De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van onze leerlingen. Alle ouders met een kind op school
mogen lid worden van de ouderraad. Lid worden? Laat dit weten aan één van de leden van de ouderraad of
bij de groepsleerkracht van uw kind.
De inspraak van leerlingen willen wij tot zijn recht laten komen in een leerlingenraad. Leerlingen vanaf groep
4 zijn al goed in staat om hun gedachten en ideeën te verwoorden en hun wensen kenbaar te maken.
Leerlingen van groep 4 t/m 8 kiezen zelf leerlingen als vertegenwoordiger in de leerlingenraad. De
doelstelling is om leerlingen kennis te laten maken met inspraak. Dit past bij onze visie op actief burgerschap.
De leerlingen leren door te vergaderen hun mening te geven, voorstellen te doen, keuzes te maken,
afspraken met elkaar te maken en met elkaar zich aan die afspraken te houden. De leerlingenraad werkt ook
samen met de ouderraad en locatiemedezeggenschapsraad. Over sommige zaken formuleren zij een
gezamenlijk advies naar het team.
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Praktische informatie
Schooltijden
Onderwijstijden groepen 1-2
Start ochtend

Einde middag

Totaal

Maandag

08.45 uur

15.00 uur

5,5

Dinsdag

08.45 uur

15.00 uur

5,5

Woensdag

08.45 uur

12.30 uur

3,75

Donderdag

08.45 uur

15.00 uur

5,5

Vrijdag

08.45 uur

12.30 uur

3,75

Totaal

24.00

Onderwijstijden groepen 3 tot en met 8
Start ochtend

Einde middag

Totaal

Maandag

08.45 uur

15.00 uur

5,5

Dinsdag

08.45 uur

15.00 uur

5,5

Woensdag

08.45 uur

12.30 uur

3,75

Donderdag

08.45 uur

15.00 uur

5,5

Vrijdag

08.45 uur

15.00 uur

5,5

Totaal

25,75
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Alle leerlingen blijven tussen de middag over en eten hun boterham samen met de juf of meester.

Vakantie en activiteitenrooster
We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van
vakanties. Dit schooljaar maken de groepen 1 en 2 in totaal 908,25 lesuren en de groepen 3 t/m 8 maken
dit schooljaar 969,5 lesuren.
Vakantierooster
Vakanties

Van - tot

Herfstvakantie

24-10-2022 t/m 28-10-2022

Kerstvakantie

26-12-2022 t/m 06-01-2023

Voorjaarsvakantie

20-02-2023 t/m 24-02-2023

Goede Vrijdag en Pasen

07-04-2023 t/m 10-04-2023

Meivakantie (inclusief Koningsdag)

24-04-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaart

18-05-2023 en 19-05-2023

2e Pinksterdag

29-05-2023

Zomervakantie

10-07-2023 t/m 18-08-2023

Lesvrije dagen
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Alle leerlingen vrij

23 september ‘22
21 oktober ‘22
06 december ‘22
30 januari '23
6 februari ‘23
15 maart ’23
14 juni ‘23

Ziek melden
Wanneer uw kind ziek is wilt u ons dit dan melden voor 8.45 uur via 026-3525950 of stuur een berichtje via
de Social Schools App. Gaat uw kind met de taxi naar school? Meld uw kind dan ook ziek bij de vervoerder.
Wanneer uw kind, zonder bericht van u om 9.00 uur nog niet op school is, dan nemen we voor de veiligheid
contact met u op.
Wij registreren altijd de aanwezigheid van uw kind op school. Bij ongeoorloofd verzuim, zullen wij hierover
met u in gesprek gaan. Op onze website vindt u in het algemene deel van de schoolgids de wettelijke regels
ten aanzien van verzuim.

Wegbrengen en ophalen
Wanneer u uw kind zelf naar school brengt en ook weer ophaalt, wilt u er dan rekening mee houden dat
onze lessen om 8.45 uur beginnen. Uw kind is al vanaf 8.30 uur welkom op school. De kleuters starten dan
met een inloop in de klas en leerlingen vanaf groep 3 spelen tot 8.45 uur nog even buiten.
Bij het ophalen van uw kind na schooltijd, is het de bedoeling dat u buiten bij de poort blijft wachten. Dit om
overzicht in de gangen en onrust in de klassen te voorkomen. De leerkracht komt om 15:00 uur met uw
kind naar buiten. Indien nodig kan er dan nog een kort contactmoment zijn.
Kinderen die met de fiets naar school komen, zetten hun fiets in de fietsenstalling.
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Begrippen en afkortingen
x
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