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Voorwoord
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 of onze app Parro.
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,
Carolien Glastra (directeur)
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
De Duykeldam
De Lange Streek 30
8255AR Swifterbant
 0321-321417
 http://www.duykeldam.nl
 directie.duykeldam@ante.nl
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Schoolbestuur
Ante, Stichting voor openbare - en samenwerkingsscholen
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 1.885
 http://www.ante.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Jan van Dorsser

directie.duykeldam@ante.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 24-03.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

131

2019-2020

Omdat we het erg belangrijk vinden, dat het kind het 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 kan bieden.
Mocht blijken dat de school de gevraagde onderwijsbehoeften niet kan bieden, 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 procedure die doorlopen wordt voor een aanmelding van een nieuwe leerling bestaat uit de
volgende stappen:
1.
2.
3.

Aanmelding;
Behandeling aanmelding;
Uitslag aanmelding.

Kinderen kunnen vanaf drie jaar worden aangemeld. Aanmelden kan met een volledig ingevuld
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aanmeldformulier. De aanmelding geeft niet direct een garantie op plaatsing.
Voor meer informatie over het aanmelden van leerlingen verwijzen wij graag ons
schoolondersteuningsprofiel.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Zelfstandigheid

Verantwoordelijkheid

Samenwerken

Reflectie

Effectiviteit

Missie en visie
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.

Prioriteiten
Elk jaar scherpen wij ons onderwijs aan. De speerpunten voor dit schooljaar zijn:
• Woordenschat: Dit jaar wordt de methode "Praten met Pim" ingevoerd in de groepen 1/2,
daarnaast wordt er een doorgaande lijn opgezet voor woordenschat in de groepen 3 t/m 8.
• Begrijpend lezen: De methode "Nieuwsbegrip" is vorig jaar ingevoerd en dit jaar staat de borging
hiervan centraal.
• Klassenmanagement: Alle leerkrachten hebben de Dalton-opleiding doorlopen. Gedurende het
jaar blijven de Dalton-principes centraal staan. Één van de thema's is 'loslaten'.
• Taal / lezen: Er worden dit schooljaar zowel een nieuwe leesmethode voor groep 3 als een
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•
•

taalmethode voor groep 4 t/m 8 aangeschaft.
Rekenen: Afgelopen jaar is de methodiek "Met sprongen vooruit" geïmplementeerd. Dit staat
ook dit jaar nog centraal.
Wereldoriëntatie: Dit schooljaar wordt de nieuwe methode "Blinck" ingevoerd.

Identiteit
Als openbare school staat De Duykeldam open voor alle kinderen, ongeacht geloof, geslacht, afkomst
enz. Onze school is bij uitstek de plaats waar kinderen met verschillende achtergronden elkaar kunnen
ontmoeten. Zij kunnen elkaars normen en waarden delen of er op zijn minst kennis van nemen.
Kwaliteiten als burgerschapszin en integratie komen bij ons maximaal tot hun recht.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Op De Duykeldam is er veel aandacht voor de begeleiding van individuele kinderen. Naast de
groepsleerkrachten zijn er twee onderwijsassistenten werkzaam op de school.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
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).

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het
taalgebruik

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Op deze pagina kunt u lezen hoe de onderwijstijd op De Duykeldam ingezet wordt.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
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Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

7 u 30 min

7 u 30 min

4 uur

4 uur

1 uur

1 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

Taal
Rekenen
Sociaal-emotionele
ontwikkeling
Creatieve vorming
Bewegingsonderwijs en
motorische ontwikkeling

In de kleutergroepen vindt het onderwijs onder andere plaats tijdens de speel- en werkles en in de
kring. In de kring worden nieuwe activiteiten vanuit een thema aangeboden. Tijdens de speel- en
werkles oefenen de kinderen onder andere deze vaardigheden en heeft de leerkracht tijd en ruimte om
kinderen extra te begeleiden.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 u 20 min

4 u 20 min

5 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

7 uur

7 uur

8 uur

8 uur

8 uur

8 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal

Dit schooljaar wordt er een nieuwe methode voor taal aangeschaft voor de groepen 4 t/m 8. Daarnaast
wordt er ook een nieuwe leesmethode voor groep 3 aangeschaft.
Voor het vak wereldoriëntatie maken we gebruik van de geheel vernieuwde methode "Blink", hierbij
worden de vakken geschiedenis, natuur en aardrijkskunde geïntegreerd aangeboden.
De Duykeldam is een Kanjerschool, wat inhoudt dat alle leerkrachten de opleiding tot Kanjertrainer
hebben doorlopen. Wekelijks staat de Kanjertraining op het lesrooster.

7

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
Speellokaal
Samenwerklokaal
Stiltelokaal
Aula (met podium)
Wij beschikken over een ruim gebouw met veel verschillende ruimtes waar kinderen kunnen werken of
extra begeleiding kunnen krijgen. Het gebouw wordt in de komende jaren nog verder vernieuwd.
•
•
•
•

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in de buurt van de school, Kinderopvang Dronten. We gebruiken daarbij Praten met
Pim.
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Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de peuterspeelzaal en school. De inhoud van het onderwijs
wordt afgestemd en en er vindt een uitgebreide overdacht plaats over leerlingen die van de
peuterspeelzaal overstappen naar school.
Vier jarigen die met een taalachterstand op school komen worden extra geholpen door een NT2leerkracht. Vooraf is er nauw contact met de peuterspeelzaal om door middel van een overdracht er
zorg voor te dragen dat een vier jarige kleuter goed kan starten. Verder hebben wij regelmatig contact
met de peuterspeelzaal over leerlingen met een taalachterstand.
De ontwikkeling van kleuters wordt gevolgd door middel van een volgmodel van www.observatietool.nl
.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
De basisondersteuning van De Duykeldam bevat vier aspecten:
•
•
•
•

basiskwaliteit
preventieve en licht curatieve interventies
onderwijsondersteuningsstructuur
planmatig werken.

In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten zijn afspraken gemaakt waaraan
de basisondersteuning moet voldoen. Van alle scholen wordt verwacht dat zij voldoen aan de
basisondersteuning en dat besturen hier op toe zien. Het niveau van de basisondersteuning van elke
school wordt beschreven in het schoolondersteuningsprofiel van de school.
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 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 vier keer per jaar basisteamoverleg. Hier worden in een vroeg stadium leerlingen
besproken met een extra zorgaanvraag.
Vanuit het Samenwerkingsverband Passendonderwijs Lelystad/Dronten kan de school gebruik maken
van verschillende zorgarrangementen die preventief ondersteuning bieden voor leerlingen. De
arrangementen die ondersteuning aan de leerkrach bieden zijn ambulante begeleiding voor een hele
groep, NT-2 (Nederlands Tweede taal), trajectbegeleiding en speciale leerlingbegeleiding voor groep 2
en 3.
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, instructiegroep of plusgroep. Op schoolniveau betekent dit dat er
groepsbesprekingen worden gehouden. Naar aanleiding van de bespreking maakt de leerkracht een
nieuw groepsplan.
Groepsbespreking
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Met alle groepen worden er drie keer 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 drie niveaus les. Op basis-, instructie en 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 basisteamoverleg volgt daarna en daar worden de (nieuwe)
kinderen multidisciplinair besproken.
Basisteam Leerkrachten bespreken zorg van een leerling altijd eerst met ouders. Wanneer er meer
expertise nodig is, kan een leerling worden aangemeld voor het basisteam. Ouders wordt hiervoor altijd
om toestemming gevraagd. Op De Duykeldam bestaat het basisteam uit de zorgcoördinator, een
gedragsdeskundige en de IB-er. Andere externen kunnen op aanvraag uitgenodigd worden. Ouders
worden door de 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 leerlingen ook deelnemen aan de
talentenklas.
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.
In het eindgesprek van groep 7 wordt gesproken over Cito E7 resultaten, de werkhouding, inzet,
studievaardigheden en de verwachting 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 IEP.
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 volgsysteem.
Op sociaal-emotioneel gebied houden we de ontwikkeling van het kind bij door 2x per jaar een SCOL
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lijst (Sociale Competenties Observatie Lijst) in te vullen. Dit doen we bij de groepen 1 t/m 8.
Doublures
Voor 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 leerlingbespreking 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 scholjaar 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 afgegeven advies:
•
•

Vanuit de basisschool kan na dit gesprek het advies in incidentele gevallen eventueel naar boven
worden bijgesteld;
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.
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 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
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handelen, vooraf kijken wat een leerling nodig heeft, denken en werken vanuit mogelijkheden in plaats
van 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), Bureau Jeugdzorg, GGD,
schoolmaatschappelijkwerk en speciaal basisonderwijs. Scholen ontwikkelen onderwijs zorgprofielen.
Dit gebeurt door het opstellen en uitvoeren van groepsplannen. Op de website
www.passendonderwijslelystaddronten.nl vindt u alle informatie.
Binnen Stichting Ante 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.
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 leerlingbegleidster is Susanne de Hoop. Zij
is orthopedagoge en neemt deel aan het basisteamoverleg.
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.
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 Sonja Boersma. 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 GGD Flevoland. U kunt dan vragen naar de coördinator
Ongewenste Omgangsvormen.
In de gemeente Dronten is Bureau Jeugd en Gezin met verschillende ketenpartners opgericht. Met al
uw vragen kunt u bij dit loket terecht.
Als ouder of verzorger heeft u vragen over de opvoeding. U kunt 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.
Schoollogopedie
De logopedie wordt op school verzorgd door de Hulpverleningsdienst Flevoland, afdeling GGD. Dit
betekent dat alle kinderen in groep 2 worden gescreend en in sommige gevallen kan er ook
logopedische hulp worden geboden.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

4

Onderwijsassistent

14

NT-2 specialist

1

Dyslexie-specialist

1

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Op De Duykeldam gebruiken we de Kanjertraining.
Wij vinden het belangrijk om voor kinderen vanaf dag 1 een veilige plek te creëren, want een kind dat
zich veilig voelt, komt makkelijker tot leren. Daarom krijgen alle kinderen op De Duykeldam vanaf
groep 1 de Kanjertraining. Pestgedrag wordt zo voor een groot deel ingedamd, maar kinderen leren ook
om complimentjes uit te delen, iemand een helpende hand te bieden en belangstelling naar de mensen
om hen heen te tonen.
Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd om deze training te geven. De weerbaarheidslessen passen we
dagelijks toe tijdens de les. De lessen zijn een aanvulling op hoe wij de leerlingen elke dag leren met
elkaar om te gaan. Daarbij vormen respect, vertrouwen, het versterken van sociale vaardigheden, het
aanreiken van verschillende oplossingsstrategieën, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag
en bewustwording van eigenheid de kern. Het pestprogramma is onderdeel van het veiligheidsplan.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
1 maal in de twee jaar worden de kinderen in de bovenbouw bevraagd door middel van een enquête van
WMKPO. Ook ouders krijgen de mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen. Wij gebruiken deze
gegevens om ons onderwijs te evalueren en eventueel bij te stellen. Het veiligheidsplan is op de website
te vinden.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Geralien Kuiper. U kunt de anti-pestcoördinator
bereiken via geralien.kuiper@ante.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Sonja Boerma. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via sonja.boerma@ante.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

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. In overleg kan dit vaker.
Onze school heeft het volgende keurmerk/label: Certificaat Samenwerken met ouders Primair
Onderwijs (EDventure)

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
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 informatieavond 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 lesweek, 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.
Vier 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 allerelevante informatie.
U kunt ons ook volgen op Facebook: www.facebook.com/duykeldam
Wij gebruiken ook de app Parro voor communicatie met ouders.

Klachtenregeling
Voor de klachtenregeling verwijzen wij u graag naar het veiligheidsplan op onze website:
www.duykeldam.nl

Ouderinspraak
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Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Koffieochtenden (4 keer per jaar voor alle ouders)
Mailadres mr: mr.duykeldam@ante.nl
Mailadres or: or.duykeldam@ante.nl

•
•
•
•
•

Ouderhulp is op een school onmisbaar. De hulp is van allerlei aard zoals:
Bezoeken van de bibliotheek.
Sportevenementen.
Vervoer naar excursies e.d.
Schoolkamp.
Schoolreis.
Coachen bij sportwedstrijden.
Handvaardigheid.
Musical van groep 8.
Praktijkexamen werkeer.
Allerlei feesten en activiteiten.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00
Daarvan bekostigen we:
•

Playbackshow

•

Sint Maarten

•

Verkleedfeest

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Het schoolkamp voor groep 7 (1 nacht) en groep 8 (2 nachten).

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school heeft een verzekering voor bestuursaansprakelijkheid, ongevallen, aansprakelijkheid voor
bedrijven en reisverzekering. Deze verzekering is ondergebracht bij Marsh Nederland.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
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Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Buitengewoon verlof kan in de volgende gevallen worden aangevraagd:
•
•
•
•
•

Vakantie die, wegens het werk van de ouders, niet binnen de schoolvakanties opgenomenkan
worden.
Ziekte van de ouders tijdens de schoolvakantie (doktersverklaring toevoegen).
Familieomstandigheden (zoals bijvoorbeeld verhuizing, overlijden).
Huwelijks- of ambtsjubileum (12,5, 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.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

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 toetsresultaten worden de groepsplannen geëvalueerd en aangepast.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Op deze pagina vindt u de resultaten van de Eindtoets. Tot 2016 gebruikten wij de Cito Eindtoets. Vanaf
schooljaar 2016-2017 zijn wij overgestapt naar de IEP Eindtoets.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in
eerdere jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Al in een vroeg stadium en in ieder geval in groep 7 wordt er met ouders en kinderen gesproken over de
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verwijziging naar het voortgezet onderwijs. Wij vinden het belangrijk om dit proces zorgvuldig te
doorlopen en monitoren hoe de onderwijsloopbaan van onze kinderen in de toekomst verloopt.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

16,7%

vmbo-k

20,8%

vmbo-(g)t

41,7%

havo

12,5%

vwo

8,3%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Samenwerken

Veiligheid

Reflecteren

De Duykeldam is een Kanjerschool, dit betekent dat alle leerkrachten de opleiding Kanjertraining
hebben gevolgd. De Kanjertraining is een doorgaande lijn in het omgaan met regels, afspraken en
pesten voor alle kinderen.
Onderstaande thema's vinden wij belangrijk om mee te geven aan de kinderen:
•
•
•
•
•
•

Iets aardigs zeggen en met een compliment om kunnen gaan.
Een ander durven te vertrouwen en te vertrouwen zijn.
Samenwerken.
Kritiek durven en kunnen geven en ontvangen.
Leren stoppen met treiteren.
Uit de slachtofferrol stappen.
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Meer informatie vindt u op www.kanjertraining.nl

Werkwijze Sociale opbrengsten
De Duykeldam heeft sociale veiligheid hoog in het vaandel staan. In alle groepen wordt de
Kanjertraining wekelijks aangeboden. Jaarlijks worden alle ouders en leerlingen van de bovenbouw
middels een digitale vragenlijst gevraagd naar de sociale veiligheid binnen de school. Daarnaast vullen
leerkrachten jaarlijks het meetinstrument SCOL in.
Zowel kinderen als ouders van De Duykeldam geven aan dat zij zich zeer veilig voelen op De
Duykeldam en waarderen dit maar liefst met een 9!

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Binnen De Duykeldam is er veel oog voor (het verbeteren van) de kwaliteit van ons onderwijs. De intern
begeleider en directeur hebben hierin een belangrijke rol en zij gaan regelmatig op klassenbezoek. Ook
wordt er door leerkrachten onderling geleerd binnen het bouwoverleg en door collegiale
consulatie. Afspraken over de wijze waarop lesgegeven word, worden beschreven in
borgingsdocumenten en concreet gemaakt door middel van kijkwijzers.
Kwaliteitsinstrumenten
De volgende middelen staan ter beschikking om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en te
verbeteren:
•
•
•
•
•
•
•

Inspectierapporten;
Het school ondersteuning profiel;
Cito tussentoetsen (groep 3 t/m 8);
IEP eindtoets (groep 8);
SCOL toets sociaal emotionele vaardigheden (groep 1 t/m 8);
Observatiesysteem kleuters;
De indicatorenlijst van Dalton met conclusies en stappenplan.

Iedere leerkracht houdt de ontwikkelingen van de leerlingen bij. Bij jonge kinderen gebeurt dit door
middel van 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 waar op de resultaten van de
basisvakken staan vermeld.
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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 (verwijziging
VO) van groep 8 vinden in februari plaats. De eindtoets in 2019 is boven het landelijk gemiddelde
gescoord.
Aan het begin van het schooljaar in de zesde lesweek vindt het startgesprek plaats. Alle ouders worden
hier verwacht.
Onderwijskundig rapport
Wanneer een kind naar een andere basisschool of naar het speciaal onderwijs gaat, dan wordt alle
relevantie informatie uit het leerlingdossier (ParnasSys) toegevoegd aan het onderwijskundig rapport.
De betreffende gegevens gaan mee naar de andere school om een zo goed mogelijke aansluiting te
garanderen.
Plannen voor verbetering van ons onderwijs
Bereikte doelen/activiteiten in het schooljaar 2018/2019:
•
•
•
•
•
•
•

•

We hebben een nieuwe wereldoriëntatiemethode (Blink) aangeschaft.
Het systematisch volgen (analyseren van de voortgang van de ontwikkeling) van de kinderen
verder verbeterd door invoering van een nieuw rapport en portfolio.
Het team heeft scholing geahd rondom begrijpend lezen en een nieuwe methode aangeschaft
(Nieuwsbegrip). Tevens is er gestart met de implementatie van deze methode.
Er is een nieuw volgsysteem voor kleuters ontwikkeld en ingevoerd.
De rekenafspraken zijn geïmplementeerd.
Het werken met 'ik-doelen' is aangepast en versterkt als onderdeel van ons Daltonconcept.
Er zijn 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 minimaal 7 Chromebooks in groep 5 t/m 8 in ge bruik zijn. Daarnaast
verloopt er steeds meer communicatie digitaal.

Activiteiten/doelen ter verbetering van ons onderwijs in schooljaar 2019-2020:
•

•
•
•

•
•
•

Verder werken aan professionele samenwerking en cultuur met o.a.:
Bij elkaar in de groep kijken;
Meer samenwerking in tweetallen;
Verdere afstemming van de "uitvoering" in de groepen;
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 (groep 3)
We hebben werkgroepen waarbij verschillende leerkrachten kartrekker zijn met ondersteuning
van de directie:
Begrijpend lezenRekenen
Taal (woordenschat)
Wereldoriëntatie (invoering nieuwe methode)
Verbeteren en aanvullen van ons Daltononderwijs o.l.v. de daltoncoördinator.
De Daltoncoördinator bezoekt de groepen en voert feedbackgesprekken met leerkrachten.
Woordenschatonderwijs een duidelijkere plek geven in ons taalaanbod (groep 1 t/m 8)
Invoering van kijkwijzers voor de gebieden spelling, begrijpend lezen, rekenen, schrijven en
Dalton. Hiermee verwachten wij éénduidige boring plaats te laten vinden.
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6

Schooltijden en opvang

De Duykeldam heeft een traditioneel rooster waarbij alle kinderen op woensdagmiddag vrij zijn. Op
vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij en gaan de kinderen uit de bovenbouw wel naar school.
Voor voor- en naschoolse opvang werken wij samen met Kinderopvang Dronten:
www.kinderopvangdronten.nl

6.1

Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week
vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: De groepen 1 t/m 4 zijn 's middags vrij.

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

Groep 3 t/m 8

maandag en donderdag

Bewegingsonderwijs

Groep 1/2

Alle dagen

De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymles in de naastgelegen gymzaal Noordhoren.
De groepen 1/2 hebben meerdere beweegactiviteiten per dag. Deze vinden plaats in de speelzaal van
de school, of op het plein.
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6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Dronten, in het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
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

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Studiedag (kinderen vrij)

09 oktober 2020

Herfstvakantie

10 oktober 2020

Studiedag (kinderen vrij)

16 november 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

Studiedag (kinderen vrij)

01 februari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

Studiedag (kinderen vrij)

10 maart 2021

Goede Vrijdag

02 april 2021

Tweede Paasdag

05 april 2021

Studiedag (kinderen vrij)

06 april 2021

Meivakantie

24 april 2021

Hemelvaart

13 mei 2021

Vrije dag na Hemelvaart

14 mei 2021

Tot en met

18 oktober 2020

03 januari 2021

28 februari 2021

09 mei 2021
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Tweede Pinksterdag

24 mei 2021

Studiedag (kinderen vrij)

14 juni 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 2021

25

© 2020

