Schoolgids
2019 – 2020

O.B.S. De Duykeldam
De Lange Streek 30
8255 AR Swifterbant
Telefoon:0321-321417
directie.duykeldam@Ante.nl

Geachte ouders/verzorgers,
Dit is de schoolgids van obs“ De Duykeldam”. Met deze schoolgids willen we in de
informatiebehoefte van ouders voorzien, die nog voor een schoolkeuze staan. Daarnaast is de
gids er natuurlijk voor de ouders van onze leerlingen.
Naast de informatie in deze gids, houden wij u natuurlijk ook dit schooljaar weer op de hoogte
via onze nieuwsbrief.
Een kind blijft over het algemeen voor een periode van acht jaar op de basisschool. Uw kind
wordt dus acht jaar toevertrouwd aan de zorg van de mensen die er werken. U als ouder en wij
als schoolteam willen het beste voor uw kind. Samenwerking, dialoog en afstemming tussen
ouders en school vinden wij erg belangrijk. Hierdoor biedt de school veiligheid en geborgenheid
voor elke leerling.
Obs “De Duykeldam” is een basisschool, die de kinderen door Daltononderwijs de mogelijkheid
biedt zich maximaal te ontplooien. Tevens worden de kinderen voorbereid op onze
samenleving. Wij leren onze kinderen om hun eigen verantwoordelijkheid te dragen, zelfstandig
te werken en eigen keuzes te maken. Dit alles op het moment dat ze er aan toe zijn. Daarnaast
besteden wij aandacht aan het leren samenwerken en het reflecteren op eigen functioneren.
Samen met u als ouders/verzorgers willen wij er een succesvol jaar van maken. Natuurlijk bent
u altijd van harte welkom op school.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, “de deur staat altijd open”.
Namens het team,
Jan van Dorsser (directeur)
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1. Onze school
1.1 Geschiedenis
De Duykeldam is de eerste school van Swifterbant, opgericht 24 augustus 1965.
De naam Duykeldam komt uit de zestiende eeuw en was de betiteling van een dam, welke
strand of voorland van dijken tegen afslag moest beschermen. Men onderscheid De
Duykeldammen, welke van aarde waren samengesteld, die van rijshout, die van hout en de
dammen, welke met Vilvoordse steen werden bekleed, aldus staat te lezen in het advies van de
landdrost aan de leden van de adviescommissie.
De school is gestart als drie-klassige lagere school met een aparte kleuterschool, “Het
Hummelhonk”.
Al snel groeide de school uit tot een volwaardige zes-klassige school. Met de invoering van de
wet op het basisonderwijs werd: “Het Hummelhonk” gekoppeld aan “De Duykeldam”.
Er ontstond één openbare basisschool met als naam: “De Duykeldam”.
Sinds 2010 hebben wij het predicaat Daltonschool, wat we in november 2015 met succes voor 5
jaar hebben mogen verlengen.
In het schooljaar 2015-2016 bestond de school 50 jaar. Deze unieke gebeurtenis hebben we
gevierd met een feestweek voor de kinderen en een reünie voor oud leerlingen en leerkrachten.
Het is een super geslaagde week geworden waar we met veel plezier aan terug denken.
De Duykeldam maakt sinds 2018 deel uit van de stichting Ante basisscholen. 12 openbare
basisscholen uit de gemeente Dronten en Zeewolde.
Visie (hoe wij het doen bij Ante basisscholen).
De begeleidingsbehoefte van kinderen om te kunnen ontwikkelen verandert dagelijks. Dit vraagt
om talentvolle leerkrachten.
Oog voor persoonlijke groei van onze leerkrachten motiveert, zorgt voor kwaliteit en maakt dat
onze organisatie zich vooraan in de lijn ontwikkelt. Hoge onderwijskwaliteit op het gebied van
taal en rekenen is de basis. Door onze kinderen vernieuwend, betekenisvol en talentgericht
onderwijs te bieden, leren zij vanuit deze basis hun talenten in te zetten en te ontwikkelen met
als doel klaar te zijn voor de volgende fase in hun leven.
Missie (hoe wij het zien bij Ante basisscholen).
Wij sturen op de ontwikkeling van kinderen en collega’s in een uitdagende onderwijsomgeving.
Ons onderwijs richt zich op het omgaan met veranderende omstandigheden in leven en leren.
Wij bieden onze kinderen een basis om zich flexibel en onafhankelijk te kunnen ontwikkelen.
Daarom stimuleren wij onze leerkrachten hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen tot
expertise die stichting breed wordt benut.
Correspondentie adres: Stichting Antebasisscholen
De Drieslag 30
8253 JZ Dronten

Directeur bestuurder
Geurt Morren
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten
tel:0321-385425

Directeur
Obs De Duykeldam
Jan van Dorsser
De Lange Streek 30
8255 AR Swifterbant
0321-321417
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De Duykeldam openbare basisschool voor Daltononderwijs

Meer hierover kunt u lezen op de website van de Daltonvereniging:
http://www.dalton.nl/
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1.2 Kunst
Voor de school staat het kunstwerk ‘De Zonnebloem’, gemaakt
door kunstenares Marie van Eyl-Eitink.
Op een paaltje,
ondersteund door twee losstaande paaltjes ernaast, prijkt een
bronzen plastiek van een uitwaaierende vorm; er zit een gat in
het midden, dat is omringd door aan twee kanten verschillende
onregelmatigheden in het brons, die de krans om het bloemhart
en de bobbels aan de achterkant voorstellen.
Sinds 1975 hangen in de gang van de school twee kunstwerken van kunstenaar Cor
Vreydenberg. Het ene kunstwerk is een schilderij n.a.v. een bodemvondst van een schip vlakbij
natuurpark Lelystad. In dit schip werd als ballast baksteen vervoerd. Van deze baksteen is het
muurtje opgetrokken, waar het schilderij en de foto hangen. De schoolbel hangt aan een
authentiek stuk hout van het schip.

De heer Vreydenberg heeft tevens van betonijzer een kunstwerk gemaakt, dat aanrollende
golven overgaand in duikelende kinderen voorstelt.
Tijdens het schoolproject “Kunst” in april 2005 is een prachtig kunstwerk gemaakt door al onze
kinderen. Het hangt in onze aula. Het is een vierluik gemaakt van waterverf op houtboard dat
“Onderwaterwereld” als titel heeft.
De Duykeldam is sinds juni 2010 een Daltonschool . We zijn een openbare basisschool, dit
betekent dat de school open staat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of
levensbeschouwelijke achtergrond.
Wij dragen dit uit door:
• Pluriformiteit: er is ruimte voor de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke
meningen die er in onze samenleving bestaan.
• Emancipatie en tolerantie: de principiële gelijkwaardigheid van meningen wordt
gegarandeerd.
• Algemene toegankelijkheid: de openbare school weigert geen leerlingen op grond van
ras of overtuiging.
• Godsdienstig- en vormingsonderwijs: de openbare school dient gelegenheid te geven
voor het volgen van godsdienstonderwijs en/of levensbeschouwelijk onderwijs.
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2. Algemeen
2.1 Ligging van de school
Onze school ligt aan De Lange Streek 30 in Swifterbant.
We beschikken momenteel over 7 groepslokalen, 1 speellokaal, 1 samenwerklokaal, 1
stiltelokaal en een aula.
De gymzaal voor de groepen 3 t/m 8 bevindt zich naast het zwembad aan de Noordhoren.
2.2 Schoolgrootte
Bij de start van het schooljaar 2019-2020 telt de school 7 groepen en ca.132 leerlingen.
2.3 Schoolorganisatie
De school werkt in alle groepen met het systeem van gedifferentieerde effectieve instructie en
verwerking.
Iedere dag wordt er een korte klassikale effectieve instructie gegeven (gevolgd door een
instructie in groepjes en/of individueel). Vervolgens staat de (Dalton) verwerking van de vakken
gepland.
De kinderen werken en plannen (Dalton) waar mogelijk, op eigen niveau en in eigen tempo.
Wij streven steeds meer naar onderwijs op maat en houden zo goed mogelijk rekening met de
verschillen tussen de kinderen. Om goed te kunnen leren en werken op onze school is het
belangrijk dat de kinderen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking op de juiste
manier toepassen. Het is ook om die reden, dat wij ons ontwikkeld hebben naar een “Dalton”
onderwijskundig concept.
Voor iedere leerling krijgen wij van het ministerie geld. Dit wordt bepaald door een gewicht. De
gewichten verdeling wordt bepaald n.a.v. de opleiding van ouders. Aspecten die ook een rol
spelen zijn de afkomst van ouders en de spreektaal thuis.
Ook dit schooljaar hebben we de eindtoets (IEP) weer ruim voldoende gehaald. De score was
81.5. Veel kinderen hebben het maximale eruit gehaald.
De uitstroom van de 24 leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs (einde schooljaar 2018/2019):
Er gaan 2 leerlingen naar het VWO
Er gaan 5 leerlingen naar de HAVO
Er gaan 12 leerlingen naar het MAVO/TL
Er gaan 3 leerlingen naar het VMBO KBL
Er gaan 2 leerlingen maar het VMBO BBL
Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
Alle middelbare scholen sturen een aantal
jaren lang de rapportcijfers van onze oudleerlingen naar onze basisschool. Dit zijn
voor ons interessante gegevens, aangezien
we op deze manier kunnen zien of onze
advisering de juiste was. Gelukkig blijkt
steeds weer dat onze leerlingen aan de
verwachtingen voldoen. De uitstroom was
de laatste jaren wisselend en verdeeld over
meerdere scholen van voortgezet onderwijs.
Cijfers zeggen trouwens lang niet alles over de kwaliteit van het onderwijs, want de resultaten
van de leerlingen hangen uiteraard mede af van de achtergrond van de leerlingen en hun
aanwezige talenten.
De Duykeldam als het gaat om een veilig leerklimaat
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Het Daltononderwijs
Wij zullen u ook dit schooljaar d.m.v. onze klassenavonden, nieuwsbrief, facebook en website
informeren over wat Daltononderwijs inhoudt en wat de onderwijskundige ontwikkelingen zijn.
Momenteel is een aantal aspecten van Daltononderwijs uitgewerkt. Het gaat hier om het werken
met dag- en weektaken, het “maatjeswerk” en het omgaan met uitgestelde aandacht. Een korte
samenvatting vindt u op pagina 12 en 13. Maandelijks overleggen wij met elkaar over de wijze
waarop wij ons Daltononderwijs gestalte geven. We brengen elkaar steeds weer op nieuwe
ideeën. U vindt meer informatie op onze website www.duykeldam.nl , in ons Dalton boek en op
de website van de Nederlandse Daltonvereniging: www.dalton.nl.
Studenten
We hebben in verschillende groepen studenten van de PABO en MBO-opleidingen (onderwijs –
en klassenassistenten).
2.4 Afspraken, schoolregels
Eén van de uitgangspunten van onze school is, dat alle kinderen met plezier naar school gaan.
Enkele malen per jaar worden de afspraken in het team besproken en worden deze zo nodig
weer bijgesteld. Zo zorgen we er voor dat de algemene regels voor alle kinderen, uiteraard
aangepast aan de leeftijd, hetzelfde zijn.
2.5 Ziekmelding
Ziekmelding dient ‘s morgens voor schooltijd te gebeuren. Wij stellen het op prijs als u zelf belt.
Bij afwezigheid van kinderen zonder opgaaf van reden neemt de school aan het begin van de
dag contact op met de betreffende ouders/ verzorgers. Er kan bijvoorbeeld iets gebeurd zijn
onderweg naar school en bovendien proberen wij op deze manier ongeoorloofd schoolverzuim
te voorkomen.
2.6 Schooltijden
groepen 1 t/m 4:
maandag, dinsdag, donderdag
woensdag
vrijdag
groepen 5 t/m 8:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
woensdag

08.30 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 15.00 uur
08.30 uur tot 12.30 uur
08.30 uur tot 12.00 uur
08.30 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 15.00 uur
08.30 uur tot 12.30 uur

Om 08.20 en 12.55 uur gaan de deuren open. De kinderen mogen dan naar binnen.
Wilt u er op toezien dat uw kind niet te laat, maar ook zeker niet te vroeg op school is.
Als kinderen 10 minuten vóór aanvang op school zijn, hebben ze nog tijd om met hun vriendjes
en vriendinnetjes te spelen.
2.7 Pauze
Tijdens de middagpauze, het overblijven, houden we de verdeling (kleuters op het kleuterplein)
van het plein aan. Tussen de middag kunnen de kinderen die niet overblijven vanaf 12.50 uur
op het schoolplein terecht. Vanaf 12.55 uur mogen de kinderen naar binnen.
In alle groepen krijgen de kinderen ’s ochtends de gelegenheid om iets te eten en te drinken.
U kunt uw kind iets meegeven, zoals een boterham, wat fruit en wat te drinken. Wij stimuleren
ouders groenten en fruit (op dinsdag en donderdag) mee te geven
De Duykeldam als het gaat om een veilig leerklimaat
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2.8 Veiligheid
De school heeft brandblussers, branddekens en
EHBO materiaal. Jaarlijks wordt het gebouw door de
gemeente en instanties op veiligheidsaspecten
bekeken. Periodiek wordt er met kinderen en
personeel een ontruiming geoefend.
Het afgelopen jaar hebben alle leerkrachten een bhvdiploma behaald.
Speeltoestellen op het plein en gymnastiektoestellen
in de speelzaal en de gymnastiekzaal (Noordhoren)
worden
door
de
gemeente
op
veiligheid
gecontroleerd.
3. Bijzondere kenmerken en visie van de school
3.1 Visie
Obs De Duykeldam is sinds juni 2010 een Daltonschool, welk zich onderscheidt door de
adaptieve manier van werken, omdat verschillen tussen kinderen een principieel
uitgangspunt is voor het didactisch handelen.
Centraal daarin zijn de basisbehoeften van het kind: autonomie, relatie en competentie.
Vanuit deze visie willen wij de aankomende vier jaar Dalton door ontwikkelen.
Op onze school wordt Daltononderwijs gegeven, omdat we als team een visie hebben op de
maatschappij, op hoe je als (volwassen) mens in die maatschappij zou moeten functioneren.
3.2 Daltononderwijs
Daltononderwijs kan worden samengevat in de volgende vijf kenmerken:
1. Vrijheid/verantwoordelijkheid.
Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn met elkaar verbonden. Het Daltononderwijs ziet een
kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn
keuzes ook zelf de verantwoordelijkheid draagt.
2. Zelfstandigheid.
Zelfstandigheid kan alleen ontplooien als kinderen verantwoordelijkheid wordt geboden.
3. Samenwerken.
Overal in het leven zal blijken dat een mens ondanks zijn vrijheid en zelfstandigheid,
niet zonder zijn medemens kan. Een medemens, die de grens van de persoonlijke
vrijheid mede bepaalt. De grens van de individuele vrijheid wordt altijd gevormd door de
vrijheid van de ander. Daarom is het kunnen samenwerken een belangrijke vaardigheid
voor het goed kunnen functioneren als mens.
4. Effectiviteit
Het gaat om rendement op het terrein van onderwijsopbrengsten en op het terrein van
persoonlijkheidsontwikkeling. In de daltonvisie gaan we ervan uit, dat het werken aan
deze persoonlijkheidsontwikkeling in belangrijke mate bijdraagt aan het behalen van
ambitieuze leerdoelen; het maximale uit leerlingen halen uitgaande van ieders talent.
Efficiency/doelmatigheid
Onderwijsleertijd, middelen en instructie zo efficiënt mogelijk en op maat inzetten;
zelfstandig werken als het kan, samenwerken als dat wenselijk is. Een Daltonschool leert
haar leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leer- en
ontwikkelingsproces, rekening houdend met individuele verschillen en persoonlijke
leerdoelen. Daarvoor is het noodzakelijk, dat een leerling leert reflecteren op zijn eigen
leerproces en leerresultaten en op zijn eigen persoonlijkheidsontwikkeling.
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5. Reflectie
Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een
Daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent werkend op een Daltonschool, 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.

Samenwerken
Overal in het leven zal blijken dat een mens ondanks zijn vrijheid en zelfstandigheid niet zonder
zijn medemens kan. Een medemens om te steunen en om steun van te krijgen. De grens van
de individuele vrijheid wordt altijd gevormd door de vrijheid van de ander. Daarom is het kunnen
samenwerken een belangrijke vaardigheid voor het goed kunnen functioneren als mens.
Deze thema's worden door alle Dalton basisscholen onderschreven, maar de uitwerking
verschilt. Op school leren we de kinderen om deze vaardigheden te ontwikkelen en kunnen ze
ermee experimenteren, zodat ze goed voorbereid zijn op hun leven en hun functioneren in het
voortgezet onderwijs en de maatschappij.
Kenmerken van onze school in trefwoorden:
1. De basis van ons handelen is gericht op het creëren van een goed pedagogisch klimaat.
2. In de dagelijkse activiteiten wordt het respecteren van elkaar uitgedragen.
3. Er wordt uitgegaan van verschillen tussen leerlingen. Het betreft hier niet alleen
verschillen in cognitieve vaardigheden, maar ook in werkhouding en creativiteit.
4. Vrijheid betekent dat de leerkracht een deel van de verantwoordelijkheid voor het leren
bij het kind legt. Essentieel hierbij is het feedback geven aan kinderen en ouders.
5. Er wordt les gegeven vanuit concrete leefsituaties.
De Duykeldam als het gaat om een veilig leerklimaat
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6. Kinderen leren allerlei informatiebronnen te hanteren en te beoordelen.
7. Er wordt gestreefd naar een grote variatie in werkvormen en materialen.
De genoemde onderwerpen zijn in ons Daltonboek uitgewerkt en beschreven en deze ligt op
school ter inzage en wordt op de website geplaatst.
Het team
De Dalton leerkracht functioneert in een team en werkt samen. Door collegiale consultatie,
feedbackgesprekken en diverse teambijeenkomsten wordt aan de ontwikkeling van het team en
de school vorm gegeven. Onze Dalton coördinator (Geralien Kuiper) volgt bijeenkomsten van
de Daltonvereniging waarin de nieuwste ontwikkelingen aan bod komen. Zij deelt dit met het
team en legt klassenbezoeken af, geeft feedback aan collega’s en houdt de doorgaande lijn in
de gaten.
De leerkracht
Het Daltononderwijs van een school laat zich
voor een deel vastleggen in afspraken.
Het belangrijkste is en blijft altijd de leerkracht.
Deze heeft "Dalton tussen de oren zitten".
Een houding die zich kenmerkt door het
stimuleren van de leerling zelf na te laten
denken.
De professionele houding van de leerkracht,
gekoppeld aan zijn eigen persoonlijke
benadering
is
het
hart
van
het
(Dalton)onderwijs.
Ouders
Ouders hebben een belangrijke rol binnen de school. Ze ondersteunen het Daltonconcept
binnen onze school. Ze dragen een belangrijk steentje bij, door onze school te profileren als een
school met een fijne sfeer en een prettig onderwijssysteem, aansluitend op de
onderwijsbehoeftes van leerlingen. Een onderwijssysteem dat voor (bijna) elk kind passend is.
Wij werken graag met de ouders samen als educatief partner. Minimaal drie keer per jaar
hebben we gesprekken met ouders over hun kind. De ouders worden dan op de hoogte
gebracht van de voorderingen en/of de wederzijdse verwachtingen worden besproken. We
maken dan afspraken voor de volgende maanden.
3.3 Missie
De Duykeldam als het gaat om een veilig leerklimaat!
Op obs De Duykeldam zijn leerlingen, leerkrachten en ouders gezamenlijk (actief) betrokken bij
de dagelijkse gevarieerde manieren van werken en leren in een veilig schoolklimaat.
Ouders kiezen voor een school niet alleen uit maatschappelijk bewustzijn. Sfeer en het
schoolconcept spelen een belangrijke rol, maar vooral; “wat past het beste bij mijn kind”. Wij
investeren in de kwaliteit van ons onderwijs en willen onze kinderen naast een veilige, vooral
ook een uitdagende leeromgeving bieden. De verschillen tussen de leerlingen zien we als een
kans om van en met elkaar te leren.
3.4 Identiteit en profilering
De “zorgplicht” en “zorgarrangementen” hebben in WSNS Dronten (Weer Samen Naar School,
vanuit Samen Werkings Verband Dronten) gestalte gekregen. Alle basisscholen nemen daar
aan deel. Beleidskeuzes die we maken, hebben consequenties voor de deelnemende scholen
in het samenwerkingsverband.
De Duykeldam als het gaat om een veilig leerklimaat
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Alle scholen in Nederland zijn sinds augustus 2014 verplicht een SOP (School Ondersteunings
Profiel) te kunnen laten zien en hiernaar te handelen. Binnen dit profiel laten wij zien hoe wij
passend onderwijs kunnen bieden voor bijna alle kinderen. De onderwijsbehoefte van het
individuele kind staat centraal.
Het regeerakkoord passend onderwijs is operationeel sinds augustus 2014. Omdat het SWV
Dronten te klein is werken wij samen met Lelystad.
De scholen van Ante worden gestimuleerd zich onderscheidend en kwalitatief te profileren. Dit
om een gevarieerd aanbod en hoogwaardige onderwijsvoorzieningen te creëren.
Onze school wil zich profileren als: een brede Daltonschool.
Ons School Ondersteunings Profiel sluit daarbij aan.
Alle scholen in Dronten moeten VVE aanbieden. Ook wij verzorgen hierbij passend onderwijs.
VVE staat voor Voor -en Vroegschoolse Educatie).
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is bedoeld voor kinderen van circa 2,5 tot 6 jaar met
een (risico op) ontwikkelingsachterstand. Doel is ervoor te zorgen dat deze kinderen ‘gewoon
mee kunnen komen’ in het onderwijs. De Gemeente Dronten is rond 2001 begonnen met de
ontwikkeling van een VVE-programma. In de loop der jaren is het programma steeds verder
uitgebreid en verfijnd en zijn de uitvoerders steeds verder geschoold. Dit kalenderjaar wordt met
behulp van een werkgroep het gehele VVE-programma aangepast naar de huidige normen.
3.5 Leerstofaanbod
Kwaliteit
Kwaliteit staat op “De Duykeldam” hoog in het vaandel. We doen we er ook alles aan om het
goede onderwijs op peil te houden. Op onze school streven we naar adaptief (passend) onderwijs.
Dit betekent dat verschillen tussen leerlingen als uitgangspunt van het leer - en
ontwikkelingsproces worden genomen. Het is niet alleen de leerstof die bepalend is voor de
ontwikkeling die uw kind doormaakt op onze school ook de ontwikkeling binnen het sociaalemotioneel gebied is een belangrijke factor.
Er zijn algemene einddoelen waaraan in principe alle leerlingen moeten voldoen, daar waar nodig
stellen wij deze doelen naar boven of beneden bij in het belang van het kind.
Dit willen we bereiken door:
• te werken met zorgvuldig gekozen Dalton methodes;
• goed geschoold personeel;
• het volgen van de resultaten van de leerlingen met daarbij behorend de analyses en
evaluaties;
• waar nodig het bieden van individuele hulp in de groep.
Hoewel we de leerlingen zo individueel mogelijk begeleiden in hun ontwikkeling, worden de
kinderen wel in groepen bij elkaar geplaatst.
We letten daarbij o.a. op:
• kinderen zo weinig mogelijk van groepssamenstelling te laten veranderen. Ons
uitgangspunt is dat ‘vriendjes en vriendinnetjes’ zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst worden;
• het ontwikkelingsniveau van de leerlingen;
• het aantal leerkrachten en groepen dat toegewezen wordt aan de school.
3.6 Didactisch handelen
Wij richten ons volledig op gedifferentieerde instructie, verwerking en afstemming van de
onderwijsbehoefte en opbrengst gericht werken.
Tijdens de twee wekelijkse werkoverleggen worden specifieke zaken vanaf de werkvloer
geëvalueerd en bijgesteld.
Tijdens het teamoverleg worden de bouwzaken besproken om de doorgaande lijn te borgen.
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Er is een Daltoncoördinator die de gehele Daltoncyclus coördineert.
3.7 Vakgebieden
Voortdurend wordt er kritisch naar de methodes van de school gekeken en waar nodig worden
deze vervangen. Het afgelopen schooljaar hebben wij een nieuwe begrijpend leesmethode
aangeschaft. Hieronder een overzicht van vakgebieden gerelateerd aan de gebruikte methodes
en de kerndoelen.
Taal/leesonderwijs
• We gebruiken de nieuwste versie van Taal en Spelling in Beeld voor de groepen 4 t/m 8.
De methode besteedt in elk leerjaar ruime aandacht aan de 4 taaldomeinen
woordenschat, spreken/luisteren, schrijven (stellen) en taalbeschouwing. Hiermee wordt
voldaan aan de kerndoelen. De methode heeft een structurele en terugkerende opbouw
en geeft de mogelijkheden tot differentiatie (in niveau en tempo), verdieping (plustaken)
en remediering (extra instructie en herhaling).
• Spelling doen we volgens de methodiek Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS).
• Het aanvankelijk lees- en taalonderwijs in groep 3 wordt aangeboden uit Veilig Leren
Lezen. Door deze gestructureerde methode met het zien, horen en het uitspreken van
klanken en letters leren kinderen automatiseren van letters tot woorden.
Door differentiatie in een maan (kinderen die starten met lezen) - en een zonversie
(kinderen die al vlot lezen) in groep 3 biedt dit voor alle kinderen passende
mogelijkheden.
• In groep 4 t/m 8 werken we bij technisch lezen in niveaugroepen, het
“groepsdoorbrekend lezen”.
Zo kunnen alle kinderen op hun eigen niveau oefenen.
• Nieuwsbegrip is onze nieuwe methode voor begrijpend studerend lezen in groep 1 t/m8.
De methode is gestructureerd en biedt verschillende niveaus.
• In de groepen1/2 werken we met de geïntegreerde, gedifferentieerde taal- en
rekenmethode Kleuterplein.
• Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen en wordt er
doelgericht aan de tussendoelen gewerkt er is een doorgaande lijn naar alle vakken en
methodes van groep 3.
Rekenen
Voor rekenen maken we in groep 3 t/m 8 gebruik van de methode Alles Telt 2 (vernieuwd begin
schooljaar 2013-2014). Alles Telt is een realistische rekenmethode. Naast de leerkrachtgebonden
lessen wordt er een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van leerlingen. Tijdens deze
lessen worden de leerkrachten in de gelegenheid gesteld extra begeleiding te geven aan kinderen
die rekenen lastig vinden.
Leerlingen zijn bezig met:
• verbanden leggen tussen rekenen/wiskunde en de dagelijkse leefwereld;
• ontdekken en begrijpen van eenvoudige wiskundetaal;
• resultaten controleren en wijzigen;
• uitleggen (mondeling/schriftelijk) van onderzoeks- en redeneerstrategieën.
Leerlingen die uitvallen krijgen extra remediëring, structurele uitval wordt onderzocht.
Leerlingen die meer aan kunnen, maken de methode gebonden toetsen, maar doen niet met
alle instructie en verwerkingsopdrachten mee. Zij maken wel de bloktoets en krijgen passende
opdrachten.
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Engels
Het onderwijs in de Engelse taal is erop gericht, dat de
leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 kennis maken met het vak
Engels door de methode “Just do it”. Het communicatieve
aspect van Engels komt aan de orde. Het belangrijkste in
deze methode is dat leerlingen een boodschap in het Engels
leren verstaan en kunnen overbrengen. De dialogen en
gesprekken zijn geplaatst in alledaagse situaties en kunnen
daardoor gemakkelijk door de leerlingen herkend worden.
Ook leren de leerlingen de schrijfwijze van eenvoudige
woorden.
Wereld oriëntatie
Oriëntatie op jezelf en de wereld.
In groep 1 en 2 wordt hoofdzakelijk thematisch gewerkt. Uitgangspunt daarbij is de eigen
belevingswereld, de ervaring en de waarnemingen die bij voorkeur niet uitsluitend kijken
betekenen maar ook voelen, tillen, ruiken, bewegen, aanraken, betasten, luisteren.
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde is meer dan topografie: de ligging van landen en steden op de kaart. Binnen
onze methode Blink worden vanaf groep 4 allerlei verschillende aspecten van aardrijkskunde
aan de orde gesteld. Het doel is kinderen inzicht te geven in de wereld om hen heen.
Geschiedenis
Het geschiedenisonderwijs is erop gericht dat de leerlingen besef krijgen van continuïteit en
verandering in het leven en zich enige historische basisvaardigheden eigen maken.
Binnen onze methode Blink wordt thematisch/chronologisch de geschiedenis aan de orde gesteld.
Een zo goed mogelijk tijdsbesef willen wij onze leerlingen vanaf groep 4 mee geven.
De leerstof wordt aangeboden in thema’s. Vanuit een verhaal wordt er gekeken welke plaats dit
inneemt op de tijdbalk.
Het digibord waar o.a. filmpjes op staan wordt gebruikt ter ondersteuning om de lessen levendig
te maken.
Natuurkunde en Techniek
Het natuuronderwijs is erop gericht de leerlingen vertrouwd te maken met en
verantwoordelijkheid te laten krijgen voor techniek, dit vanuit de nieuwsgierige en
onderzoekende houding van het kind (proces en product). Verder richt het natuuronderwijs zich
erop leerlingen plezier te laten beleven aan het verkennen van de natuur en zorg te hebben
voor een gezond leefmilieu.
Bij onze methode Blink komen in thema’s allerlei onderwerpen naar voren, die te maken hebben
met planten, dieren, mensen en milieu. Ook natuurkundige begrippen zoals stroom, lucht, weer
enz. worden besproken.
Verkeer
In november 2011 hebben wij het Verkeersveiligheid Label behaald (november 2017 verlengd)
met de volgende voorwaarden:
• Er is een verkeersouder om de ouderbetrokkenheid te stimuleren.
• Er is een doorgaande lijn v.w.b. lessen en deze worden structureel in alle groepen
gegeven.
• De ouders informeren over de verkeersactiviteiten en regels in en rond de school.
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Het verkeersonderwijs op De Duykeldam kent naast de theoretische invalshoek ook een
praktische. Het is belangrijk dat schoolgaande kinderen zich veilig bewegen in het verkeer. We
realiseren ons dat goed verkeersonderwijs niet alleen in het klaslokaal gegeven wordt, maar dat
vooral praktische oefeningen leiden tot een veiliger manier van bewegen in het verkeer. In het
verkeersplan staan de jaarlijkse activiteiten die uitgevoerd worden, waaronder het
verkeersexamen van groep 7.
Vanuit VVN gebruiken wij het materiaal:
• groepen 1 t/m 3:
Rondje verkeer (VVN)
• groep 4:
Stap Vooruit (VVN)
• groep 5 en 6:
Op voeten en fietsen (VVN)
• groep 7 en 8:
Jeugd verkeerskrant (VVN)
Schrijven
Voor het vakgebied schrijven gebruiken we de methode Handschrift.
De leerlingen ontwikkelen en onderhouden een persoonlijk en leesbaar handschrift.
Handschrift besteedt veel aandacht aan de schrijfvoorwaarden en aspecten als houding en
beweging bij links- en rechtshandige kinderen.
Al vanaf groep 1 wordt met allerlei spelletjes de grote en kleine motoriek geoefend.
Na een periode van voorbereiding beginnen we medio groep 3 met het oefenen en het schrijven
van de schrijfletters. De methode wordt t/m groep 7 gebruikt.
Tekenen
Het onderwijs in tekenen en handvaardigheid is erop gericht, dat de leerlingen kennis, inzicht en
vaardigheden verwerven waarmee waarnemingen en ervaringen op persoonlijke wijze kunnen
worden vorm gegeven in beeldende werkstukken en waarbinnen leerlingen zelf ontdekkend en
ontwerpend bezig zijn.
In alle groepen wordt tekenles gegeven met verschillende onderwerpen, technieken en ideeën
o.a. uit de methode “Tekenen is meer”.
Handvaardigheid
Een van de belangrijkste onderdelen van handvaardigheid is om kinderen hun eigen ideeën uit
te laten werken met behulp van een groot aantal verschillende materialen en technieken.
Zo maken de kinderen hun eigen kunst - en werkstukken.
In de groepen 1 en 2 is handvaardigheid opgenomen in de wekelijkse opdrachten die de
kinderen in de groep maken.
In de groepen 3 en 4 worden verschillende technieken en ideeën aangeboden.
In de groepen 5 t/m 8 is op vrijdagmiddag het circuit. In verschillende blokken komen vele
technieken o.a. klei, hout, metaal, maar ook andere zaken zoals koken aan bod.
Bij handvaardigheid doen we een beroep op de ouders om mee te helpen.
Culturele en kunstzinnige vorming
Elk jaar gaan alle groepen naar een culturele voorstelling. In
samenwerking met het CKV (Centrum voor Kunstzinnige
Vorming) in Dronten worden toneel -, muziek, of dansgroepen
gecontracteerd die in de loop van het schooljaar een voorstelling
geven voor de kinderen. De voorstellingen worden veelal in de
Meerpaal in Dronten gegeven. Ook komen docenten van CKV
bij ons om leerkrachten en leerlingen te begeleiden bij een
cultureel thema.
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Muziek
Muziek is erop gericht, dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om muziek
te beluisteren, te beoefenen en om met elkaar plezier te beleven en er op te bewegen.
We gebruiken de volgende materialen: muziek en lied op cd’s, verschillende liedboeken, diverse
muziekinstrumenten en schooltelevisielessen.
We hebben de digibordmethode “Eigenwijs”.
Maandvieringen
Gemiddeld één keer per maand wordt er op onze school een maandviering gehouden. Tijdens
deze vieringen mogen 2 groepen (klassen) voor alle andere kinderen een toneelstuk opvoeren,
een liedje zingen, een gedicht voordragen, een mop vertellen, een raadsel opgeven, een dansje
doen enz. Iedereen is welkom bij de maandviering. We starten om 11.10 uur. Voor de data
verwijzen we u naar de nieuwsbrief, website en de kalender die u aan het begin van het
schooljaar ontvangt. Daarnaast maken we ook minimaal twee voorstellingen met leerlingen uit
verschillende groepen.
Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs is erop gericht kennis en inzicht te verwerven om bewegingsvaardigheden
te vergroten en om te gaan met elementen als spanning, verlies en winst. Ook is het belangrijk
voor de verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
De methode die we als leidraad gebruiken is “Basis lessen Bewegingsonderwijs”.
Deze methode geeft een opbouw voor zowel spel- als gym onderdelen.
In de groepen 1 en 2 ligt de nadruk op spel en ontwikkeling van de motoriek.
De groepen 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal aan de Noordhoren.
Gymkleding: de kinderen sporten in shirt en sportbroek en op gym- of sportschoenen, die niet
buiten gebruikt mogen worden.
Ter voorkoming van voetwratten is het verstandig niet op blote voeten te lopen (sportschoenen
verplicht). Na de gymles kunnen handen, voeten en gezicht worden gewassen.
Godsdienst / Humanistisch Vormingsonderwijs
Voor kinderen in de groepen 4, 5, 6, 7 bestaat de mogelijkheid om Godsdienst lessen (GVO) of
lessen Humanistisch vorming (HVO) te volgen. Deze lessen worden op woensdagochtend door
twee externe leerkrachten gegeven, zij zijn aangesloten bij het Dienstencentrum GVO/HVO.
De lessen zijn niet verplicht.
Humanistisch Vormingsonderwijs
In het openbaar onderwijs is aandacht voor verschillen in levensbeschouwing. In het wekelijkse
lesuur humanistisch vormingsonderwijs kan een kind zich bezinnen op gevoelens en gedachten
over goed/kwaad, waar/onwaar en mooi/lelijk. Het wordt gestimuleerd een eigen keuze te
maken. Doordat het kind bewust wordt hoe het zijn waarden kiest, kan het beter omgaan met
mensen die verschillende opvattingen hebben. De onderwerpen in de lessen passen in de
belevingswereld van de kinderen. Samen werken de kinderen onderwerpen uit met behulp van
spel, gesprek en andere creatieve werkvormen.
Godsdienstonderwijs
Het godsdienstig vormingsonderwijs sluit aan bij het karakter van de openbare school en is
meer dan het vertellen van Bijbelverhalen. Er is aandacht voor wat er bij de kinderen zelf leeft:
Door alle media komt er immers veel van het wereldgebeuren op hen af.
Angst, hoop, anders zijn, oorlog en vrede, er niet bij horen, zijn voorbeelden van – zeker ook
voor kinderen – relevante onderwerpen, die op hun niveau besproken worden. Er wordt
gestreefd naar een open sfeer tijdens de lessen. Een Bijbelverhaal wordt gekoppeld aan een
onderwerp. Dit zal hen helpen bij het begrijpen van onze westerse cultuur, die door de eeuwen
heen met de bijbel verweven is. De verhalen in de lessen worden verwerkt door middel van
gesprekken en creatieve werkvormen zoals werkbladen maken, tekenen, drama en zingen.
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ICT- onderwijs
Computeronderwijs is geen apart vak binnen de school, maar de computer speelt wel een
steeds belangrijkere rol in de samenleving. Mede daarom zijn er binnen De Duykeldam
investeringen gedaan om het werken met de computer te bevorderen. De school beschikt over
ruim 15 vaste computers, 30 chromebooks en 7 Ipads verdeeld over alle groepen.
Alle groepen hebben een digibord waarmee de lessen ondersteund kunnen worden.
Door de leerlingen in de bovenbouw worden regelmatig spreekbeurten gehouden m.b.v. Power
Point.
Op onze school wordt de ICT taak vervuld door Sonja Boerma. Zij regelt het onderhoud voor de
computers en de software en begeleidt collega’s. Onze website is www.duykeldam.nl .
3.8 Pedagogisch klimaat en schoolklimaat
Anti pestprotocol en Kanjertraining
Binnen de school kunnen zich situaties voordoen,
waarin kinderen zich kwetsbaar opstellen binnen de
groep, of tijdens het spelen op het plein. Dit kan
leiden tot gevoelens van ontevredenheid, jaloezie of
zelfs genegeerd voelen. Dergelijke situaties kunnen
leiden tot pestgedrag. Er wordt een slachtoffer
gezocht en gevonden. Er worden nog wat
meelopers geworven en de basis voor een pest situatie, met alle negatieve gevolgen van dien
is gelegd. Pestgedrag is een niet te ontkennen fenomeen, dat de laatste jaren uit de taboesfeer
is gehaald.
Met behulp van ons anti-pestprotocol willen wij het pestgedrag niet alleen aanpakken, nadat
een pestsituatie is gesignaleerd, maar ook pestgedrag voorkomen. Ook staan onze regels hierin
beschreven. Het protocol staat op de website.
Bevordering van gezond gedrag en sociale redzaamheid.
Het onderwijs in sociale redzaamheid is erop gericht, dat de leerlingen kennis, inzicht en
vaardigheden verwerven als consument en in groepsprocessen. Daarnaast vinden we het
belangrijk, dat kinderen weten hoe ze gezond kunnen leven, zich oriënteren op de maatschappij
en leren omgaan met anderen.
Kanjertraining.
In februari 2015 hebben wij met het hele team de nascholing van de Kanjertraining gevolgd. Dit
omdat wij een doorlopende lijn in het omgaan met regels, afspraken en pesten willen creëren
voor alle kinderen.
Onderstaande thema’s vinden wij belangrijk om kinderen mee te geven:
• iets aardigs zeggen en met een compliment om kunnen gaan;
• een ander durven vertrouwen en te vertrouwen zijn;
• samenwerken;
• kritiek durven en kunnen geven en ontvangen;
• leren stoppen met treiteren;
• uit de slachtofferrol stappen.
Op de website www.kanjertraining.nl vindt u alle informatie.
Bevordering van actief burgerschap en integratie.
Een van onze doelstellingen is het bevorderen van de identiteitsontwikkeling van kinderen.
Door leren van en met elkaar kunnen kinderen later een goede plaats in de veranderende
multiculturele samenleving innemen. Bevorderen van sociale basiswaarden (vrijheid van
meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip anderen, verdraagzaamheid, autonomie) zijn hierbij
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belangrijke onderdelen. De bovenstaande onderwerpen worden toegepast in de vak- en
vormingsgebieden. Ons onderwijs is gericht op actief burgerschap en sociale integratie, waarin
we de kinderen kennis laten nemen van verschillende achtergronden en culturen van hun
leeftijdsgenoten. Dit gaat het beste in een omgeving waar de leerlingen zich veilig voelen. We
zetten ons in op het versterken en verbeteren van het klassen- en schoolklimaat.
3.9 Kleuterweetjes
Ophalen
Wij vragen u als ouder om op het kleuterplein te staan als u uw kind ophaalt. Uw kleuter en de
leerkracht hebben dan overzicht en kunnen u vinden. De kinderen mogen niet over het hek en
op het muurtje klimmen. Wij spreken met de kinderen af, dat als u er niet bent, zij terug komen
bij ons. Wilt u dit zelf s.v.p. ook met uw kind bespreken?
Eten en drinken
Bij binnenkomst de tas, met eten en drinken in de kast/bak in de klas zetten/leggen. Wilt u alles
voorzien van naam (ook de jas, vest, bodywarmers)?
Circuit
Als de kleuters ’s morgens binnenkomen, gaan zij op een vaste plek zitten. Daar ligt een
uitgelegde opdracht klaar, waar ze mee kunnen beginnen. Dit circuit loopt van dinsdag t/m
maandag, de activiteiten schuiven door.
Dag kleuren
Iedere dag heeft een eigen kleur, we noemen
de naam van de dag erbij : de “rode” maandag
• Maandag:
rood
• Dinsdag:
blauw
• Woensdag:
oranje
• Donderdag:
groen
• Vrijdag:
geel
• Zaterdag en Zondag:
wit
Gymschoenen
Wilt u uw kind gymschoenen zonder veters meegeven. Graag voorzien van naam. De schoenen
blijven op school.
Speelgoedmiddag
Elke eerste donderdag van de maand is het “speelgoedmiddag”. De kleuters mogen dan
speelgoed van thuis meenemen, liever geen “vecht”-, “klein”- en/of “lawaai” speelgoed.
Tijdens de andere dagen is het niet de bedoeling dat uw kind iets meeneemt, behalve bij een
bijzondere gebeurtenis of als hij/zij jarig is.
Cadeautjes maken
De kleuters mogen een cadeautje maken voor een bijzondere gebeurtenis zoals de verjaardag
van familie, geboorte of bruiloft. Wilt u dit s.v.p. in voorkomende gevallen op tijd doorgeven?
In het blauwe informatieboekje, dat u krijgt bij de inschrijving kunt u nog gedetailleerder
kleuterweetjes vinden.
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4. Leerlingbegeleiding en Zorg (ondersteuning)
4.1 Zorg/ondersteuning op De Duykeldam
Op De Duykeldam wordt het onderwijs zodanig ingericht dat ieder kind een ononderbroken
leer- en ontwikkelingsproces kan doorlopen. Het proces wordt afgestemd op de voortgang in
de ontwikkeling van het kind.
Leerlingbegeleiding
Leerlingbegeleiding is gericht op het handelen van de leerkracht om een stilstand en
achterstand binnen het leren te voorkomen. Dat vergt nauwe samenwerking, zowel met de
partners op het gebied van onderwijs, als met de ouders van het betreffende kind.
Elke school heeft 4x per jaar een ondersteuningsteamoverleg. Hier worden in een vroeg
stadium leerlingen besproken met een extra zorgvraag.
Vanuit het Samenwerkingsverband Passendonderwijs Lelystad/ Dronten kan de school
gebruik maken verschillende zorgarrangementen die preventief ondersteuning bieden voor
leerlingen, zoals JRK (jong risico kind) en ambulante begeleiding. De arrangementen die
ondersteuning aan de leerkracht bieden zijn ambulante begeleiding voor een hele groep, NT-2
begeleiding (Nederlands Tweede taal), Trajectbegeleiding en Speciale Leerlingbegeleiding
voor groep 2 en 3.
Intern Begeleider
Binnen de school is een Intern Begeleider aangesteld. De leerkracht die met deze taak belast
is, draagt de verantwoording voor de doorgaande coördinatie van de zorg voor kinderen met
leer - en/of gedragsproblemen en zij is verantwoordelijk voor de continuïteit van de
leerlingenzorg. Zij legt de contacten met hulpverlenende instanties en is ook de
contactpersoon naar ouders toe. Zij verzorgt de planning van de toetsen, de leerling - en
groepsbesprekingen en coaching van de groepsleerkrachten. Zij bewaakt tevens de
afspraken. Martine de Vries is onze Intern Begeleider
Groepsplannen.
In de groep werken we met groepsplannen, dit is het clusteren van leerlingen op grond van
vaardigheden en resultaten. Individuele plannen zijn er ook voor leerlingen. Deze plannen
(OPP) worden gemaakt voor spelling, rekenen en lezen. In deze plannen wordt beschreven
welke leerling op welk niveau les krijgt: basisgroep, de instructiegroep of de plusgroep. Op
schoolniveau betekent dit dat er groepsbesprekingen gehouden worden. N.a.v. de bespreking
maakt de leerkracht een nieuw groepsplan.
Groepsbespreking
Met alle groepen worden er 3 x per jaar groepsbesprekingen gehouden. Tijdens deze
besprekingen geeft de leerkracht aan welke onderwijsbehoefte een leerling heeft. Voor de
vakken worden hiervoor methode gebonden toetsen en Cito toetsen als uitgangspunt
gebruikt. Wanneer de onderwijsbehoefte is vastgesteld, stelt de leerkracht een groepsplan op.
In een groep geeft de leerkracht op 3 niveaus les, op basis-, instructie-en/ of een plusniveau.
Daarnaast kan er nog een leerling zijn die met een individueel handelingsplan werkt vanwege
een eigen leerlijn. De besprekingen zijn voor de rapportage momenten.
Leerlingbespreking
Drie tot vier maal per jaar is er een leerlingbespreking waarin de (nieuwe) kinderen besproken
worden, waar nog geen duidelijk beeld is over de onderwijsbehoefte. Dit gebeurt op verzoek
van de leerkracht middels intervisie met collega’s. Het Ondersteuningsteamoverleg volgt
daarna en daar worden de (nieuwe) kinderen multidisciplinair besproken.
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Ondersteuningsteam
Leerkrachten bespreken zorg van een leerling altijd eerst met ouders. Wanneer er meer
expertise nodig is, kan een leerling worden aangemeld voor het ondersteuningsteam. Ouders
wordt hiervoor altijd om toestemming gevraagd. Op De Duykeldam bestaat het
ondersteuningsteam uit de zorgcoördinator, een gedragsdeskundige en de IB-er. Andere
externen kunnen op aanvraag uitgenodigd worden. Ouders worden door IB-er/ leerkracht op
de hoogte gebracht van de uitkomst van deze bespreking. Ook ouders kunnen uitgenodigd
worden voor het overleg. Vanuit dit overleg kan het zijn dat een leerling doorverwezen wordt
naar andere externen of dat de leerling besproken wordt in het zorg adviesteam. Daar kunnen
meer verschillende disciplines aanschuiven .
Individuele leerlijn
Wanneer we praten over een individuele leerlijn dan hebben we het over leerlingen die met
een eigen leerlijn gaan werken. Hierbij laten we het doel niveau eind groep 8 los en bekijken
we elk half jaar opnieuw wat het doel is voor deze leerling. Dit wordt vorm gegeven in een
ontwikkelingsperspectief (OPP).
Leerlingen die de leerstof met het grootste gemak doorlopen, worden eveneens tot
zorgleerlingen gerekend. Na toetsing kan worden besloten om een kind in de eigen groep op
plusniveau te laten werken of in een hogere groep te plaatsen. Vanaf groep 7 kan de leerling
ook deelnemen aan de talentenklas.
Talentenklas (A kwadraat)
De talentenklas binnen onze Anteorganisatie heeft de volgende doelstellingen:
• De kinderen ontwikkelen een zelfbeeld passend bij hun
mogelijkheden.
• De kinderen leren “leren”, d.w.z. ze leren planmatig werken, ze
gebruiken passende leerstrategieën en leren doorzetten.
• De kinderen gebruiken hun kennis en vaardigheden voor het
analyseren van problemen en komen tot oplossingen voor
deze problemen.
• De kinderen worden uitgedaagd hun talenten op verschillende
manieren in te zetten.
• De kinderen maken kennis met vakgebieden die niet in het
programma van het basisonderwijs zijn opgenomen.
• De kinderen ontmoeten en leren samenwerken met ontwikkelingsgelijken.
De belangrijkste kenmerken voor de doelgroep zijn:
• Er is op de LVS CITO toets voor een langere periode sprake van een hoge A- score op
de volgende vakgebieden: rekenen, begrijpend lezen en spelling.
• Bij het doortoetsen heeft de leerling een didactische voorsprong van tenminste 1 jaar
op de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen en spelling. Dat betekent dat de leerling
op deze toetsen nog steeds een A-score behaalt.
• De leerling voldoet aan leerling-kenmerken van hoogbegaafde leerlingen
• Er kan sprake zijn van een versnelling in de basisschoolperiode.
• De leerling functioneert op het niveau van VWO/gymnasium.
4.2 Leerlingvolgsysteem
We hanteren het CITO leerlingvolgsysteem. Dit volgsysteem stelt ons in staat een objectief
beeld te krijgen van de vorderingen op het gebied van lezen, taal en rekenen. Vanaf groep 3
t/m 8 worden er in januari en juni toetsen afgenomen.
Hiermee wordt een doorgaande lijn gecreëerd in de cognitieve ontwikkeling van de leerling.
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In het eindgesprek van groep 7 wordt gesproken over Cito E 7 resultaten, de werkhouding,
inzet, studievaardigheden en de verwachting over de uitstroom richting Voortgezet Onderwijs.
In groep 8 volgt de CITO-eindtoets. Bij het vaststellen van het advies voor het voortgezet
onderwijs wordt terdege rekening gehouden met de toetsen gedurende de eerdere jaren en
de werkhouding.
Van de eindtoets groep 8 ontvangen de ouders een uitgeprinte uitslag van het CITO.
De eindtoets wordt tevens als kwaliteitsinstrument gebruikt: waar zijn we goed in en wat
kunnen we nog verbeteren.
In de kleuterklas hanteren ze hun eigen volgssyteem.
Op sociaal-emotioneel gebied houden we de ontwikkeling van het kind bij door 2x per jaar een
SCOL lijst (Sociale Competentie Observatie Lijst) in te vullen. Dit doen we bij de groepen 1
t/m 8.
4.3 Doublures
Groepen 1 en 2
Voor leerlingen uit de groepen 1 en 2 behoort een jaar ‘kleuterverlenging’ tot de
mogelijkheden. Wij kijken hiervoor naar 3 ontwikkelingsgebieden: cognitief, motorisch en
sociaal emotioneel. We hebben een protocol overgang groep 1, 2 en 3.
Groep 3
Na de Cito toets en herfstsignalering van lezen kan de leerkracht haar zorg uitspreken over de
ontwikkeling van een leerling. Dit gebeurt in de leerling- en groepsbesprekingen. Ouders
worden op de hoogte gebracht van de zorg. Tijdens de periode erna volgt er extra instructie
en begeleiding. De toetsen in juni en de daarop volgende leerling bespreking zijn
medebepalend voor een eventuele doublure.
Groep 4
Leerlingen die op 2 van de 3 vakgebieden rekenen, spelling, lezen achterstand vertonen,
krijgen extra instructie en begeleiding. Gedurende het schooljaar wordt de leerling
nauwlettend gevolgd. Ouders worden op de hoogte gebracht. Aan het einde van groep 4
wordt bekeken of de leerling voor het automatiseren van de basisstof een extra jaar nodig
heeft of dat een eigen leerlijn wordt overwogen.
Groepen 5 t/m 8
Vanaf het moment dat een leerling in groep 5 geplaatst is, behoort een doublure in principe
niet meer tot de mogelijkheden binnen de school.
Advies voortgezet onderwijs
De basisschool bepaalt in februari het schooladvies. Het advies van de basisschool is
gebaseerd op de ervaringen in de totale schoolperiode. Vóór 1 maart heeft de leerkracht
hierover een adviesgesprek met leerling en ouders en daarna wordt het definitieve advies
doorgegeven aan het voortgezet onderwijs.
De leerkracht van groep 8 baseert het schooladvies op:
•
de resultaten van de toetsen, die zijn afgenomen in de basisschoolperiode;
•
bespreking met de leerkracht van groep 8 en met de intern begeleider.
Na 1 maart heeft de groepsleerkracht een gesprek met de coördinatoren van het voortgezet
onderwijs.
In april wordt de eindtoets afgenomen.
Er vindt opnieuw een gesprek plaats met ouders en leerling als de score van de eindtoets
een andere richting aangeeft dan het reeds gegeven advies:
•
Vanuit de basisschool kan na dit gesprek het advies in incidentele gevallen
eventueel naar boven worden bijgesteld;
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•
Het advies wordt op dat moment niet meer naar beneden bijgesteld.
Eventuele wijzigingen in het advies worden door de leerkracht aangepast en doorgegeven
aan het voortgezet onderwijs.
4.4 1-zorgroute passendonderwijs Lelystad/Dronten
Op alle basisscholen in de gemeente Dronten wordt gewerkt volgens de 1-zorgroute.
De 1-zorgroute biedt de leerkracht praktische handvatten bij het handelingsgericht werken.
Hiermee kan de leerkracht het onderwijs beter afstemmen op de onderwijsbehoefte van
leerlingen en het biedt de scholen de mogelijkheid het handelingsgericht werken een vaste
plek in de zorgstructuur van de school te geven.
Het centrale uitgangspunt is datgene wat leerlingen nodig hebben om succeservaringen op te
doen om een volgend doel te bereiken. Het curatief handelen (hulp achteraf) wordt vervangen
door pro-actief handelen, vooraf kijken wat een leerling nodig heeft, denken en werken vanuit
mogelijkheden i.p.v. problemen.
Binnen het SWV Dronten/Lelystad streven we ernaar zo vroeg mogelijk te signaleren en is er
gekozen voor een nauwe samenwerking met IJsselgroep (schoolbegeleidingsdienst), BJZ
(Bureau Jeugd Zorg), GGD, schoolmaatschappelijk werk en SBO (speciale basisschool).
Scholen ontwikkelen onderwijs zorgprofielen. Dit gebeurt door het opstellen en uitvoeren van
groepsplannen. Op de website www.passendonderwijslelystaddronten.nl vindt u alle
informatie.

Binnen Antebasisscholen zien we de ouders als educatief partner.
Dat wil zeggen, dat we er veel waarde aan hechten om de ouders bij de schoolontwikkeling
van het kind te betrekken. Zodra het kind speciale onderwijsbehoeften heeft, wordt dit met de
ouders besproken en zullen zij expliciet bij het zorgtraject betrokken worden.
4.5 Schoolbegeleidingsdienst “IJsselgroep”
Voor advies en hulp aan kinderen met leer- en/of gedragsproblemen kan de school gebruik
maken van de schoolbegeleidingsdienst (IJsselgroep). Onze school-en leerling begeleidster is
Susanne de Hoop. Zij is orthopedagoge en neemt deel aan het ondersteuningsteamoverleg.
4.6 Schoolarts / GGD Flevoland
In het onderzoeksprogramma voor de scholen zijn twee contactmomenten opgenomen. Dit
zijn preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO). De onderzoeken vinden plaats in groep 2
(algeheel onderzoek) en groep 7 (rug screening) en worden uitgevoerd door de
verpleegkundige van de GGD.
De kinderen van deze groepen en hun ouders worden voor deze onderzoeken uitgenodigd.
De onderzoeken vinden zoveel mogelijk op school plaats onder schooltijd.
De jeugdarts wordt ingeschakeld indien ouders, leerkracht of verpleegkundige hier aanleiding
toe zien. Op de website van de GGD www.ggdflevoland.nl vindt u veel informatie.
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Als er iets op school gebeurt wat u of uw kind ongewenst en/of onplezierig vindt, kunt u
terecht bij onze contactpersoon Ongewenste Omgangsvormen: voor de leerkrachten is dit
Majel Herberigs. Zij praat er met u over en neemt zo nodig contact op met de directeur en/of
GGD Flevoland. Het is ook mogelijk zelf direct contact op te nemen met de GGD Flevoland. U
kunt dan vragen naar de coördinator Ongewenste Omgangsvormen telefoon 0320-276211.
De GGD Lelystad afdeling jeugd is ook te bereiken onder dit nummer.
In de Gemeente Dronten is Bureau Jeugd en Gezin met verschillende ketenpartners
opgericht. Met al uw vragen kunt bij dit loket terecht.
Als ouder of verzorger heeft u vragen over de opvoeding. U kunt dan altijd terecht bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG geeft kosteloos advies over het opgroeien en
opvoeden van kinderen in alle leeftijden. Onze school werkt nauw samen met het CJG om
ouders en kinderen met vragen zo snel mogelijk te helpen.
U kunt het CJG bereiken via:
• www.cjgdronten.nl
• tel. 0321-388 910 (24 u/dag, 7 dagen per week);
• CJG app voor iPhone en iPad;
4.7. Schoollogopedie
De logopedie op school wordt verzorgd door de Hulpverleningsdienst Flevoland, afdeling
GGD.
Dit betekent dat alle kinderen in groep 2 gescreend worden en in sommige gevallen kan er
ook logopedische hulp worden geboden.
5. Resultaten van ons onderwijs
5.1 Vorderingen
De resultaten van alle leerlingen worden twee maal per jaar getoetst. Hiervoor gebruiken we de
landelijk erkende toetsen van CITO, die ons een beeld geven van de individuele leerling
vergeleken met zijn/haar klasgenootjes, maar ook met het landelijk gemiddelde.
Naar aanleiding van de toets resultaten worden de groepsplannen geëvalueerd en aangepast.
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Kwaliteitsinstrumenten
De volgende middelen staan ter beschikking om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en te
verbeteren:
- Inspectierapporten;
- SOP (School Ondersteunings Profiel);
- Cito tussentoetsen (groep 3 t/m 8);
- Iep eindtoets (groep 8);
- SCOL toets sociaal-emotionele vaardigheden (groep 1 t/m 8);
- De indicatorenlijst van Dalton met conclusies en stappenplan.
Iedere leerkracht houdt de ontwikkelingen van de leerlingen bij. Bij jonge kinderen gebeurt dit
d.m.v. observatielijsten en toets-uitslagen en bij de oudere kinderen aan de hand van hun
dagelijks werk, toets-uitslagen van de methodes en Cito.
Op deze manier is het dus mogelijk om in de hogere leerjaren de resultaten van voorgaande
jaren terug te zoeken, de doorgaande lijn te creëren en te verbeteren. Ieder schooljaar krijgen
de groepen 1 t/m 8 twee maal per jaar een rapport en in november een vorderingenkaart mee
waarop de resultaten van de basisvakken staan vermeld.
In november (op uitnodiging van de leerkracht) en in februari (voor alle ouders) is er over de
resultaten een oudergesprek. In juni zijn de eindgesprekken (voor alle ouders).
De adviesgesprekken (verwijzing VO) van groep 8 vinden in februari plaats. De eindtoets in
2019 is boven het landelijke gemiddelde gescoord.
Aan het begin van het schooljaar in de zesde week vindt het startgesprek plaats. Alle ouders
worden hier verwacht.
5.2 Onderwijskundig rapport
Wanneer een kind naar een andere basisschool of naar het speciaal onderwijs gaat, dan wordt
alle relevante informatie uit het leerlingendossier (Parnassys) toegevoegd aan het
onderwijskundig rapport.
De betreffende gegevens gaan mee naar de andere school om een zo goed mogelijke
aansluiting te garanderen.
6. Plannen voor verbetering van ons onderwijs
6.1 Bereikte doelen/activiteiten in het schooljaar 2018-2019
• We hebben een nieuwe wereldoriëntatie (Blink) methode gekocht.
• Het systematisch volgen (analyseren van de voortgang in de ontwikkeling) van de
kinderen verder verbeterd;
o Nieuw rapport ingevoerd / portfolio ontwikkeld;
• Scholing gehad rondom begrijpend lezen en een nieuwe methode aangeschaft
(nieuwsbegrip). Tevens gestart met de implementatie van deze methode.
• Nieuw volgsysteem kleuters ontwikkeld en ingevoerd.
• Implementatie van de gemaakte rekenafspraken.
• Het werken met ik-doelen aangepast en versterkt als onderdeel van ons Daltonconcept.
• Kijkwijzers ontwikkeld voor begrijpend lezen, rekenen, spelling en schrijven. Deze
“kijkwijzers” zijn een hulpmiddel om de verschillende vakken te observeren, evalueren en
te borgen.
• Op het gebied van ict hebben we de inzet van onze Chromebooks verbeterd. Dit
betekent dat structureel dagelijks minimaals 7 Chromebooks in groep 5 t/m 8 in gebruik
zijn. Daarnaast verloopt er steeds meer communicatie digitaal.
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6.2 Activiteiten/doelen ter verbetering van ons onderwijs in het schooljaar 2019- 2020
Speciale aandacht voor:
• Verder werken aan professionele samenwerking en cultuur met o.a.
o Bij elkaar in de groep kijken;
o Meer samenwerking in tweetallen;
o Verdere afstemming van de “uitvoering” in de groepen;
o Daltoncoördinator bezoekt de groepen en voert feedbackgesprekken met
leerkrachten;
• Oriëntatie op een nieuwe taalmethode; (groep 4 t/m 8)
• Oriëntatie op een nieuwe taal/leesmethode voor groep 3
• We hebben werkgroepen waarbij verschillende leerkrachten kartrekker zijn met
ondersteuning van de directie;
o Begrijpend lezen
o Rekenen
o Taal (woordenschat)
o Wereldoriëntatie (invoeren nieuwe methode)
• Verbeteren en aanvullen van ons Dalton onderwijs. O.l.v. de daltoncoördinator.
o Daltoncoördinator bezoekt de groepen en voert feedbackgesprekken met
leerkrachten;
• Woordenschatonderwijs een duidelijkere plek geven in ons taalaanbod (groep 1 t/m 8)
• Invoeren van “kijkwijzers” voor de gebieden spelling, begrijpend lezen, rekenen, schrijven
en Dalton. Dit hiermee verwachten wij een éénduidige borging te laten plaats vinden.
7. Aanname, verwijzing en verwijdering
Omdat we het erg belangrijk vinden, dat het kind onderwijs krijgt aangeboden dat aansluit bij de
onderwijsbehoeften, zullen we bij de kennismaking ook steeds vaststellen of de school kans ziet
om tegemoet te komen aan deze onderwijsbehoeften .
Van belang is: de behoeften van het kind en de mogelijkheden die de school, resp. de
leerkracht kan bieden.
Mocht blijken, dat de school de gevraagde onderwijsbehoeften niet kan waarmaken, zal de
school dit ook uitspreken naar de ouders. Daarbij is het uitdrukkelijk zo, dat de school kan
aangeven, waarom het in die situatie niet kan beantwoorden aan de vraag van het kind.
Vervolgens zal de school gaan bekijken op welke school wel tegemoet gekomen kan worden
aan de onderwijsbehoeften van het kind.
De Stichting Antebasisscholen heet kinderen in alle leeftijdsgroepen welkom.
Hoewel wij proberen om ieder kind dat aangemeld wordt te plaatsen kan het zijn dat we in een
enkel geval moeten doorverwijzen naar een andere school.
Hieronder wordt de procedure beschreven die bij de aanmelding van een leerling op onze
scholen wordt gevolgd.
De procedure kan op sommige momenten afhankelijk zijn van het tijdstip waarop de
nieuwe leerling wordt aangemeld. We maken hierbij onderscheid tussen:
• leerlingen die starten in het basisonderwijs in groep 1, de onder instromers;
•
leerlingen die overstappen van een andere basisschool, de zij instromer
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-Aanmeldprocedure
De procedure die doorlopen wordt voor aanmelding van een nieuwe leerling bestaat
uit de volgende stappen:
1. Aanmelding;
2. Behandeling aanmelding;
3. Uitslag aanmelding.
- Aanmelding
Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van 3 jaar worden aangemeld. Aanmelden kan met een
volledig ingevuld contact formulier via de website en/of een telefonische afspraak.
De aanmelding geeft niet direct een garantie op plaatsing.
Bij het aannemen van leerlingen kijken we altijd naar de mogelijkheden die onze
school biedt en of de ouders onze visie aanhangen. We streven naar een leerlingenpopulatie
die een afspiegeling is van de buurt.
-Behandeling aanmelding
Wanneer het contact formulier binnen is bij de directie van de school, wordt de ouder/verzorger
uitgenodigd voor een intakegesprek met de directie van de school. Na het intakegesprek neemt
de intern begeleider, contact op met de school van herkomst en/of instantie.
De resultaten van het intake gesprek en relevante informatie afkomstig van hiervoor
genoemd contact, worden met de aanstaande leerkracht van de leerling overlegd.
Hierbij wordt gekeken naar de belangen van het kind, de groep, de leerkracht en de
mogelijkheden op schoolniveau.
Bij de behandeling wordt rekening gehouden met de volgende bijzondere omstandigheden:
• de nieuwe leerling heeft al broertjes of zusjes bij ons op school
Als broertjes/zusjes bij ons bekend zijn (d.w.z. dat ze genoemd zijn op het
aanmeldingsformulier van de oudste en via een apart aanmeldingsformulier), is
inschrijving verzekerd, op voorwaarde dat de school kan voldoen aan de
onderwijsbehoeften van het desbetreffende kind.
• de nieuwe leerling heeft een specifieke leer- of gedragsbeperking.
Ook kinderen die specifieke leer- en gedragsaanpassingen nodig hebben, zijn in principe
welkom op onze school. Net als kinderen met een lichamelijke handicap.
Daarbij kijken we zeer zorgvuldig of wij datgene kunnen bieden wat de betreffende leerling aan
zorg/ondersteuning nodig heeft en we kijken tevens naar de draagkracht van school.
Hierbij spelen de aantallen en de samenstellingen van de groepen een rol.
Daarbij wegen ook de belangen van het kind, de medeleerlingen en de groepsleerkracht mee.
Bovendien kijken we of er voldoende specifieke kennis, ervaring en accommodatie op school
voorhanden zijn.
De directie bepaalt hier de haalbaarheid. De directie heeft een inspanningsverplichting om alles
op alles zetten om de aangemelde leerling een goede schoolcarrière te bieden.
Wij plaatsen ook “zij instromers”:
▪ als de ouders en de directies van beide scholen positief zijn over de overstap;
▪ als er in de gewenste groep plaats is.
Wij gaan altijd met zorg na of de overstap een verantwoorde keus is.
We houden daarbij rekening met de belangen van het kind, de groep, de leerkracht
en de mogelijkheden op schoolniveau. Na een gesprek met de ouders legt onze directie contact
met de huidige school. Als de directies het eens zijn over de overstap, wordt uw kind op de
school van herkomst uitgeschreven en schrijven wij uw kind in. Voor een goede overdracht
vragen wij de school van herkomst altijd om een onderwijskundig rapport.
In een gezamenlijk opgesteld protocol tussen de drie scholen in Swifterbant staat welke stappen
er worden genomen als ouders hun (zorg) kind willen aanmelden bij de buurtschool.
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-Uitslag aanmelding
De behandeling van de aanmelding kan leiden tot drie mogelijke uitslagen, te weten:
▪ inschrijving
▪ doorverwijzing naar een andere school
▪ afzien van plaatsing
-Inschrijving
Als er geen beperkende omstandigheden zijn krijgt de ouder/verzorger van ons bericht dat het
betreffende kind staat ingeschreven. Een inschrijving is echter pas definitief als de toezegging
tot plaatsing door beide partijen, de school en de ouders, is bevestigd.
Daarom wordt de ouders gevraagd deze inschrijving te bevestigen door aan te geven dat er van
deze plaats gebruik gemaakt gaat worden. Zodra de inschrijving definitief is dient de
ouder/verzorger zelf ervoor te zorgen dat het betreffende kind niet meer vermeld staat op
aanmeld- of wachtlijsten van andere scholen.
Ingeschreven leerlingen kunnen voorafgaande aan hun komst 2 dagdelen “meedraaien”.
U wordt hiervoor door de leerkracht van uw kind uitgenodigd.
-Doorverwijzing
Als plaatsing niet mogelijk is, zijn wij genoodzaakt de
ouder/verzorger door te verwijzen naar een andere basisschool
in de buurt. De motivatie van dit besluit wordt door de directie
aan de ouders kenbaar gemaakt.
-Afzien van plaatsing
De ouder/verzorger wordt bij het afzien van aanmelding of
inschrijving geacht de directie van de school zo spoedig
mogelijk op de hoogte te brengen.
-Verwijdering
In het anti- pestprotocol is een (wettelijk) hoofdstuk toegevoegd.
-Schorsen voorafgaand aan verwijdering
De leerling kan voorafgaand aan een besluit tot verwijdering voor korte tijd worden geschorst.
NB. Het middel schorsing is als zodanig niet in de WPO opgenomen. Voor het basisonderwijs
geldt echter de volgende rechtsregel: wie tot het meerdere (lees: verwijdering van een leerling)
bevoegd is, is ook bevoegd tot het mindere (schorsing). Dit betekent dat zowel voor een
verwijdering als voor een schorsing dezelfde procedures en zorgvuldigheid vereist zijn.
-Wat vooraf gaat aan verwijdering
• Overleg vindt plaats met de inspecteur/ leerplichtambtenaar (het betrekken
van de insp./ leerplicht is niet als zodanig in de WPO opgenomen. Dit is echter wel
gebruikelijk).
• Ouders kunnen de inspecteur/ leerplichtambtenaar vragen te bemiddelen;
De ouders/verzorgers worden in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord over het
voornemen tot verwijdering en de redenen daarvoor.
• De betrokken groepsleraar wordt gehoord (artikel 40 lid 5 WPO); het bevoegd gezag zal
zich gedurende acht weken inspannen om een andere school te zoeken (artikel 40 lid 5
WPO). NB. Deze zoektocht is een inspanningsverplichting. De inspanning moet
aantoonbaar zijn. Zodra een andere school bereid is gevonden om de verwijderde
leerling op te nemen of na 8 weken, vervalt de inspanningsverplichting.
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-Het besluit tot verwijdering
Er komt een schriftelijk, gemotiveerd besluit van het daartoe bevoegde orgaan van de school;
daarin is aangegeven dat en op welke wijze bezwaar aangetekend kan worden.
-Bezwaar tegen besluit tot verwijdering
Indien bezwaar is gemaakt tegen het besluit, dan dient het bevoegd
gezag binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift te beslissen (art. 40 lid 6 WPO).
-Heroverweging op bezwaar
In het kader van de heroverweging op bezwaar dient de leerling/de ouders te worden gehoord;
in deze fase kan de leerling de toegang tot de school ontzegd worden.
-Informeren van inspecteur en leerplichtambtenaar
De inspecteur en de leerplichtambtenaar worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het
definitieve besluit tot verwijdering (NB. Het betrekken van de leerplicht / insp. is niet als zodanig
in de WPO opgenomen).
8. Contacten met ouders
8.1 Algemeen
U kunt altijd op school terecht voor informatie over uw kind(eren). Mocht u wat uitgebreider
willen spreken, dan is het prettig als u even een afspraak maakt.
Hoewel u het hele jaar door de leerkrachten kunt spreken, hebben we een aantal vaste
momenten:
• Een klassenavond voor iedere groep aan het begin van het schooljaar. Op deze avond
wordt u als ouder/verzorger van de betreffende groep uitgenodigd en ontvangt u
informatie over wat u en uw kind in de loop van het schooljaar kunnen verwachten en
hoe om te gaan met eventueel huiswerk.
• Een startgesprek in de 6e week, waarbij wederzijdse verwachtingen uitspreken en extra
informatie geven over het programma;
• Twee rapportbesprekingen. Hier krijgt u 10 minuten de tijd om het rapport van uw kind te
bespreken. Wanneer er meer tijd nodig is, kunt u of de leerkracht een aparte afspraak
maken.
• Schriftelijk houden wij u tweewekelijks middels de digitale nieuwsbrief op de hoogte.
• Driemaal per jaar verschijnt de schoolkrant geschreven en getekend door kinderen.
• Vijf keer per jaar zijn er koffieochtenden. Ouders en directie wisselen ideeën over zaken
die de van school belang zijn.
• Op onze website: www.duykeldam.nl staat alle
relevante informatie.
• U kunt ons ook volgen op facebook.
obsdeDuykeldam.
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8.2 Ouderhulp
Ouderhulp is op een school onmisbaar.
De hulp is van allerlei aard zoals:
• bezoeken van de bibliotheek
• sportevenementen
• vervoer naar (excursie enz.)
• schoolkamp
• schoolreis
• coachen bij sportwedstrijden
• handenarbeid (circuit);
• musical van groep 8;
• schoonmaakweek
• praktijkexamen verkeer
• allerlei feesten en activiteiten.
Klassenouders
Op de klassenavond worden op vrijwillige basis ook klassenouders voor het lopende jaar
gevraagd. Het doel van klassenouders is het bevorderen van de ouderparticipatie en het
ontlasten van de groepsleerkracht. Klassenouders coördineren hulp (via mail) in de groep of
verzorgen deze hulp zelf.
Educatief partnerschap
Onder educatief partnerschap verstaan we: een wederzijdse betrokkenheid van ouders en
school teneinde optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van
kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan we met elkaar in gesprek en werken zoveel mogelijk
samen op. Een goede samenwerking is het halve werk. Mei 2017 hebben we het certificaat
goed educatief partner verdiend.
8.3 Ouderraad
Het doel van de ouderraad (OR) is het contact tussen ouders en school goed te onderhouden.
De ouderraad vraagt u jaarlijks een financiële bijdrage te leveren. Dankzij deze bijdrage kunnen
de volgende activiteiten georganiseerd worden: sinterklaas- en kerstfeest, verkleedfeest,
inloopavonden, thema-avonden, schooltoneel, sportdag, afscheid groep 8 en het schoolreisje.
Het geld komt dus volledig ten goede aan uw kind.
De vrijwillige ouderbijdrage voor 2019/2020 bedraagt € 50,- per kind.
Dit bedrag is afgesproken tijdens een zakelijke ouderavond en akkoord bevonden. Dit bedrag is
inclusief schoolreis! De afspraak is gemaakt dat als er geen ouderbijdrage wordt betaald uw
kind geen gebruik kan maken van festiviteiten en het meegaan op schoolreisje en schoolkamp.
Voor groep 7 en 8 ligt het bedrag iets hoger i.v.m. het schoolkamp
U kunt de ouderbijdrage in 2 termijnen overmaken op rekeningnummer NL04INGB0000552266
t.n.v. OBS De Duykeldam, Swifterbant.
De 1e termijn ontvangen wij graag voor oktober 2019. De 2e termijn ontvangen wij graag voor
april 2020.
Indien uw kind halverwege het schooljaar instroomt, kunt u de helft van de ouderbijdrage
overmaken op het vermelde gironummer. Mocht uw kind halverwege het schooljaar uitstromen,
dan ontvangt u na een door u ingestuurd schriftelijk verzoek aan de penningmeester, o.v.v. de
naam van uw kind, de groep en een bank-/gironummer, de helft van de ouderbijdrage retour.
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Ouderraadsleden:
Klaas Schoone
Emily Veenman
Patricia Dijkveld - Stol
Chantal Sijtsma
Jennyson Trinidad
Jeanine van de Steeg
Susan Pol
Anke Bolier

Voorzitter
Secretaris
penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Teamlid

De ouderraad heeft diverse ouderwerkgroepen, zoals:
• Ouderwerkgroep Sport: Deze groep helpt met alles rond de sportactiviteiten van de school.
• Verkeersouder: Voor vragen, opmerkingen op het gebied van verkeersveiligheid rond de
school kunt u bij haar/hem terecht. Kees van der Vliet is de verkeersouder
• Avondvierdaagse commissie. Deze groep regelt voor school de deelname aan de A4d.
De OR vergadert regelmatig. De data staan vermeld in de nieuwsbrief en op de website.
8.4 Medezeggenschapsraad
Leden van de medezeggenschapsraad (MR) hebben een zittingsduur van telkens twee jaar en
worden gekozen door ouders en door personeelsleden.
De raad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Hoeveel leden de MR telt is
afhankelijk van het aantal leerlingen. De MR van De Duykeldam hebben over vele zaken een
adviesrecht richting bestuur en bij vele belangrijke zaken hebben zij instemmingsrecht.
Wettelijk mag de directeur geen deel uitmaken van de MR.
Gezien het feit dat de oudergeleding van de MR de ouders vertegenwoordigt stellen zij het op
prijs dat u met opmerkingen en/of vragen contact met hen opneemt, zodat er in de MRvergadering over gesproken kan worden.
De MR vergadert 1x in de zes weken. De data van deze openbare vergaderingen staan vermeld
in de kalender.
Alle medezeggenschapsraden, die onder ons bestuur vallen, hebben één gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). De GMR voert rechtstreeks overleg met het bestuur.
Onze MR wordt in de GMR vertegenwoordigd door Sander Siebring en personeel bij toerbeurt.
Het mail-adres van de MR is mrduykeldam@Antebasisscholen.nl
Telefoonnummer van de voorzitter MR: 06-51026012
MR-leden:
Namens de ouders:
Wendy van de Wiel
Sander Siebring
Namens het personeel:
Greet Claassen
Marion van den Bos

Penningmeester
Voorzitter/GMR

Secretaris
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8.5 Overblijfregeling/tussen schoolse opvang.
Per 01-01-2011 is de Tussen Schoolse Opvang (overblijven) ondergebracht bij Kinderopvang
Dronten. Kinderopvang Dronten ziet toe op de financiën, de organisatie en de veiligheid van
het overblijven op school en de scholing van de overblijfkrachten.
Marc en Ferdane zijn de coördinatoren en aanspreekpunten namens de Kinderopvang en
iedere dag vanaf half 12 tot half 2 aanwezig.
Er is op school een aparte brochure verkrijgbaar met daarin alle informatie over het overblijven,
zoals: abonnement soorten, de tarieven, de regels en een aanmeldformulier.
Vragen kunt u stellen via overblijfduykeldam@hotmail.com
8.6 Voorschoolse en buitenschoolse opvang.
Momenteel kan een school(bestuur) er voor kiezen de voor en –naschoolse opvang in de
school zelf te organiseren of door een professionele organisatie buiten de school.
Ons bestuur heeft er voor gekozen om voor alle openbare scholen deze opvang te laten
verzorgen door “Kinderopvang Dronten” met vestigingen in Dronten, Swifterbant en
Biddinghuizen.
Ouders die een kind aanmelden bij deze organisatie krijgen voorrang op een eventuele
wachtlijst, als hun kind is of wordt aangemeld op een openbare basisschool.
Meer informatie vindt u op de website: www.kinderopvangdronten.nl
9.Algemene informatie
9.1 Schoolreizen
De groepen 1 t/m 6 gaan op dezelfde dag op
schoolreis. Groep 7 en 8 gaan resp. 2 en 3
dagen op kamp. Het vervoer naar en van het
kamp wordt verzorgd door de ouders van die
groepen. De bestemmingen worden in de loop
van het schooljaar bekend gemaakt.
Betaling van het schoolreisje en het
schoolkamp is opgenomen in de jaarlijkse
ouderbijdrage.
9.2 Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering op school dekt medische kosten die ontstaan uit activiteiten tijdens
de lessen, buitenschoolse activiteiten en het overblijven. Materiële schade moet u zien te
verhalen via de aansprakelijkheidsverzekering van de (ouders/verzorgers) van de veroorzaker.
9.3 Fruit en traktaties
Wilt u de kleuters het fruit zo meegeven dat het makkelijk gegeten kan worden. De bekers en
bakjes graag voorzien van naam. De kinderen mogen trakteren in de klas als zij jarig zijn en
gaan bij de meesters en juffen langs met een traktatie.
9.4 Merken van kleding en andere materialen
Wij verzoeken u dringend de kleding (jassen, laarzen, gymschoenen) en andere materialen
(broodtrommels, bekers, tassen enz.), die uw kind mee naar school neemt te merken met de
naam van uw kind. Als er toch iets op school blijft liggen kunnen wij zien wie het is vergeten. Bij
de hoofdingang staat een mand met gevonden voorwerpen.
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9.5 Buitenschoolse activiteiten
De school doet mee aan vele buitenschoolse activiteiten, mits er vanuit de kinderen
belangstelling en voldoende ouderhulp is. We denken daarbij aan excursies, sportactiviteiten en
de toneelvoorstellingen Bij de meeste activiteiten is een leerkracht van school aanwezig. De
avondvierdaagse is hierop een uitzondering. Er wordt wel onder de vlag van school
meegelopen, maar de organisatie en het toezicht liggen bij de ouderraad.
9.6 Afspraken
U kunt, het beste na schooltijd, bij de leerkrachten terecht met uw vragen en/of opmerkingen.
Voor een uitgebreider gesprek kunt u een afspraak maken. De directeur is veelal overdag
bereikbaar, zodat u een afspraak met hem kunt maken. Mocht u de intern begeleider willen
spreken, dan kan dat ook.
Wij nemen altijd de tijd voor u!
9.7 Sponsoring
De school wil echter onafhankelijk blijven, welke vorm van sponsoring er ook geboden wordt.
9.8 Enkele afspraken (verwachtingen)
• Stuurt u uw kinderen niet te vroeg naar school. Tien minuten voor schooltijd is op tijd..
• Bij regen mogen de kinderen eerder naar binnen.
• Ouders van de kinderen mogen nog even mee de klas in. U
kunt dan eventueel nog korte noodzakelijke mededelingen aan
de leerkracht kwijt.
• De schooltijd begint om 8.30 uur en om 13.00 uur. Inloop
vanaf 08.20 uur en 12.55 uur.
• Ouders dienen hun auto op een toegestane parkeerplaats te
parkeren, en te stoppen voor uitstappen daar waar het geen
overlast of gevaar oplevert.
• Ouders, die kinderen ophalen, worden verzocht op het
schoolplein te wachten.
• Geen huisdieren mee de school in nemen en op het plein
graag aangelijnd bij u houden.
• Er mag in en rondom de school niet worden gerookt.
• Niet fietsen op het schoolplein en de fietsen in de rekken plaatsen. De kinderen doen er
verstandig aan hun fiets op slot te zetten, de fietsen staan er op eigen risico.
9.9 Luizencontrole
Bij ons op school worden de kinderen na iedere vakantie gecontroleerd op luizen. Van te voren
wordt dat bekend gemaakt op de deuren van de groepen. Toestemming van ouders of
verzorgers is noodzakelijk. Door de frequente controles, blijft het aantal gevallen van luizen
minimaal. De ouders die de kinderen op luizen controleren, hebben allemaal instructie gekregen
van een schoolverpleegkundige van de GGD-Flevoland.
Als er luizen of neten (eitjes) zijn aangetroffen geven zij dit door aan de leerkrachten. Deze
nemen contact op met U of verzorgers. Indien nodig krijgen de ouders uitleg hoe te handelen.
Alle kinderen van de groep krijgen een briefje mee naar huis zodat de ouders het thuis ook in de
gaten kunnen houden. De groep wordt enige tijd later nog een keer extra gecontroleerd.
Ter voorkoming van het overlopen van luizen via de jassen aan de kapstokken, gebruiken wij
door de hele school luizenzakken, waar de jas in gestopt wordt.
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10. Klachtenprocedure Openbaar Basisonderwijs Dronten
Indien bij de ouders klachten leven over de school als geheel, de directie of de leerkracht(en),
dan zijn er verschillende mogelijkheden deze te uiten:
• via de desbetreffende leerkracht;
• via de directie;
• via de MR;
• via de OR.
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding of de beoordeling van leerlingen, de
toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie,
discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten.
Binnen het basisonderwijs kunnen zich situaties voordoen waar u als ouders klachten over
heeft. Het beleid van het bevoegd gezag is erop gericht klachten serieus te nemen en
problemen op te lossen en wel op de plaats waar ze thuis horen.
Heeft u een klacht over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel
dan dient u als volgt te handelen:
• Gebeurtenissen met een leerling (bijvoorbeeld pesten, huiswerk, strafwerk): bespreken met
de groepsleerkracht, komen leerkracht en ouder niet tot een oplossing dan bespreken met
de directeur. In vervolg hierop kan, indien nodig, een gesprek worden gevoerd tussen ouder,
leerkracht en directeur.
• Klachten over leerkracht(en) (bijvoorbeeld reacties van leerkrachten naar ouders en/of
kinderen, rapporten): bespreken met de groepsleerkracht. Komen leerkracht en ouder niet
tot een oplossing dan bespreken met de directeur. In vervolg hierop kan, indien nodig, een
gesprek worden gevoerd tussen ouder, leerkracht en directeur.
• Klachten over het school- en/of onderwijsbeleid (bijvoorbeeld ouderbijdrage, schoonmaak of
pleinwacht) worden besproken met de directeur. Afhankelijk van de klacht wordt deze
vervolgens besproken in de teamvergadering en/of de Medezeggenschapsraad.
• Geen oplossing van de klacht: bespreken met bevoegd gezag.
• Klachten anders dan bovengenoemd (bijvoorbeeld over leerplicht, huisvesting): bespreken
met bevoegd gezag. Een klacht dient bij het bevoegd gezag schriftelijk te worden ingediend.
Indien nodig zal op verzoek van bevoegd gezag om een mondelinge toelichting van de
klacht worden verzocht. Het bevoegd gezag dient binnen 14 dagen op de klacht te reageren.
Wij gaan er vanuit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten of schoolleiding op een juiste wijze
worden afgehandeld. Indien dat echter niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Deze
regeling ligt ter inzage op school. Antebasisscholen is aangesloten bij de Landelijke Klachten
Commissie (LKC) De organisatie komt voort uit o.a. de Vereniging voor Openbare Scholen
(VOS)
De functie van contactpersoon van ongewenste omgangsvormen wordt vervuld door de GGD
Flevoland, telefoonnummer 0320-276211. Elke school heeft een eigen contactpersoon die
zaken, neergelegd bij de vertrouwenspersoon van de GGD, bespreekt.
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10.1 Inspectie van het onderwijs.
Informatie verkrijgt u via:
- info@owinsp.nl
- www.onderwijsinspectie.nl
10.2 Vereniging Openbaar Onderwijs.
Deze belangenvereniging voor ouders in het Openbaar onderwijs heeft een gratis advies- en
informatienummer voor ouders over onderwijs: 0800-5010.

11. Vakanties en studiedagen
11.1 vakantie
Maandag
Maandag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Maandag
Maandag

21 oktober
23 december
17 februari
10 april
27 april
21 mei
1 juni
6 juli

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

vr.
vr.
vr.
ma.
vr.
vr.

25 oktober
03 januari
21 februari
13 april
08 mei
22 mei

t/m

vr.

14 augustus

Herfstvakantie.
Kerstvakantie.
Voorjaarsvakantie.
Pasen.
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie.

11.2 Studiedagen
Om een goede ontwikkeling en voortgang van het onderwijs te bewerkstelligen, houden wij van
tijd tot tijd studiedagen. Hieronder staan de studiedagen voor komend schooljaar.
Vrijdag
Maandag
Maandag
Woensdag
Dinsdag

18 oktober
18 november
27 januari
11 maart
2 juni

11.3 Compensatieverlof en ziekte
Sommige leerkrachten zijn af en toe afwezig vanwege Compensatieverlof (voorheen ADV of
BAPO). Het verlof van de leerkrachten is geregeld volgens een intern opgesteld rooster. We
proberen de vervanging zo te regelen, dat er niet meer dan twee verschillende leerkrachten
voor de groep komen te staan.
Een aantal leerkrachten heeft een deeltijdbaan. Tijdens ziekte van een leerkracht probeert de
duo-collega te vervangen. Als dit niet lukt, zal er een (inval)leerkracht voor de groep komen.
Soms komt het voor dat er geen invaller beschikbaar is. In eerste instantie zullen de kinderen
dan op school opgevangen worden (verdeeld over de groepen). Na 2 dagen opvang op school
mogen, wettelijk gezien, de kinderen naar huis gestuurd worden. Indien het kind niet naar huis
kan, wordt het op school opgevangen.
Opvang op school is niet mogelijk tijdens vakanties en tijdens studiedagen die ruim van tevoren
bekend zijn gemaakt.
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12. Leerplicht
Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij niet zonder opgaaf van redenen
mogen verzuimen. Om dit te voorkomen zijn de volgende maatregelen getroffen:
• Is er voor schooltijd geen ziek /afwezigheid melding op school binnen gekomen, dan neemt
de school contact op met de ouders.
• Ouders die i.v.m. hun werk onder schooltijd met hun kinderen op vakantie gaan
overhandigen een werkgeversverklaring en vragen het verlof aan bij de directeur.
• Ouders die zich niet aan de regels houden worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.
13. Aanvraag buitengewoon verlof
Buitengewoon verlof kan in de volgende gevallen worden aangevraagd:
• Vakantie die, wegens het werk van de ouders, niet binnen de schoolvakanties opgenomen
kan worden.
• Ziekte van de ouders tijdens de schoolvakantie (doktersverklaring toevoegen).
• Familieomstandigheden (zoals bijvoorbeeld verhuizing, overlijden).
• Huwelijks- of ambtsjubileum (12½, 25, 40, 50 of 60 jaar) van de naaste familie van het kind.
• Overige bijzondere gevallen in overleg met de school.
• Aanvragen voor buitengewoon verlof dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directie,
voorzien van een motivatie.
Extra verlofdagen om de vakantiedrukte voor te zijn kunnen niet worden toegestaan!
14. Personeel en groepsindeling

Groep

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1/2 Zeehonden
1/2
Pinquins
3/4

Marion van den
Bos
Anke Bolier

Marion

Marion

Marloes

Anke

Anke

Marion en
Marloes deVries
Anke

Greet Claassen

Greet

Greet

Greet

Greet

5

Nadja Tukker

Nadja

Nadja

Nadja

Nadja

6

Emilie

Emilie

Emilie

Emilie

7

Emilie van
Arendonk
Sonja Boerma

Sonja

Sonja

Geralien

Geralien

8

Egbertha Stolk

Egbertha

Geralien
Kuiper

Egbertha

Egbertha
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Overige teamleden
Jan van Dorsser

Functie/taak
Directeur

Alle dagen

Martine de Vries

Intern begeleider

Twee dagen per week

Lara Schout

Leerkracht GVO

woensdag

Joke van Mierlo

Leerkracht HVO

woensdag

Openbare Daltonschool De Duykeldam
De Lange Streek 30
8255 AR Swifterbant
telefoon: 0321-321417
mail: directie.duykeldam@Ante.nl
website: www.duykeldam.nl
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