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De basisschool, een stuk van je leven

Basisschool ‘De Lichtboei’,
…. een eerste indruk

We zijn allemaal naar school geweest. Zo’n acht
jaar zaten we op de basisschool. Een flinke tijd dus.
De basisschool legt, zoals het woord al zegt, de
basis voor verder onderwijs. Het is een belangrijke
schakel in het leven van een kind.
Dan wil je als ouder een goede keus maken en
weten wat je van een school mag verwachten.
Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en
resultaten. Ze verschillen in kwaliteit.
Dat maakt kiezen er niet eenvoudiger op.
Daarom vraagt de overheid aan basisscholen een
schoolgids te maken. Deze gids kan helpen bij het
bewust kiezen van een basisschool.
De gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op
‘De Lichtboei’ hebben en voor ouders van
toekomstige leerlingen.
We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult
lezen. Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid tekst
en uitleg te geven. U kunt daarvoor de school
binnen lopen voor het maken van een afspraak of
mailen / bellen.

In deze schoolgids schrijven we uitgebreid over
doelen en werkwijzen van onze school.
Om te beginnen willen we in het kort zeggen waar
het op onze christelijke school om gaat:

Harm Kloosterman.
Directeur CBS ‘De Lichtboei’

‘De Lichtboei’
Scheer 1
8303 KN Emmeloord
tel. 0527-69 86 44
email: cbsdelichtboei@aves.nl
website:www.delichtboei-emmeloord.nl

‘De Lichtboei’ is een basisschool die vanuit een
christelijke levensvisie op opvoeding en
onderwijs kinderen wil begeleiden.
Bijbelse waarden en normen zijn ons
uitgangspunt om te werken aan een klimaat
van veiligheid, plezier, respect en wederzijds
vertrouwen. Ons onderwijs is gericht op het
volgen en begeleiden van kinderen in hun
ontwikkeling tot zelfstandig denkende en
handelende mensen.
Motto van onze school is
‘De Lichtboei: Basis van je toekomst’
Wij vinden het belangrijk, dat uw kind met plezier
naar school gaat en een fijne schooltijd heeft
samen met andere kinderen en dat dit een goede
basis vormt om veel te leren. Elk kind moet tot zijn
recht komen. Wij proberen alert te zijn op
discriminatie en pesten en werken vooral aan het
voorkomen ervan. Steekt dit toch de kop op dan
proberen we direct in te grijpen.
U, als ouder, speelt daarbij een belangrijke,
stimulerende rol.
Om een veilig en ordelijk schoolklimaat te
scheppen gelden er regels op ‘De Lichtboei’.
Orde, rust en regelmaat zorgen ervoor, dat er
aandacht en ruimte voor elk kind is.
Basiswaarde : Onze Christelijke identiteit
Kernwaarden waarvoor we staan :
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1 - STRUCTUUR EN ORGANISATIE

1.1 Wie wij zijn
AVES is een samenwerkingsstichting die 35 scholen
voor primair onderwijs bestuurt in de gemeente
Noordoostpolder, in de gemeente Kampen en in de
gemeente Steenwijkerland. AVES heeft openbare,
katholieke, protestants-christelijke, oecumenische
en samenwerkingsscholen.

1.2 Pay – off AVES: jouw plek bij ons
Jouw plek bij ons. Wij geloven dat je met elkaar het
sterkst bent als iedereen zichzelf kan zijn. Daarom
stimuleren we de ontwikkeling van iedereen die
met Aves is verbonden: kind, leraar, ouder,
medewerker of andere betrokkene. We bieden een
veilige en gezonde omgeving waarin je kunt
groeien in een tempo dat bij je past. We luisteren
naar elkaar, zeggen wat we vinden, we spelen,
leren, vallen en staan weer op, of rapen elkaar op
als dat nodig is. Samen vormen we een team
waarbinnen je de ruimte hebt om je plek te vinden
en te vormen. Ook jouw plek bij ons.
De missie van AVES
Aves biedt betekenisvol en toekomstgericht
onderwijs en is een betrouwbare partner in de
opvoeding.

1.3 De visie van AVES
In elk dorp en elke stad in haar werkgebied
garandeert Aves de aanwezigheid van een
basisschool. Haar scholen zijn een afspiegeling van
de gemeenschap en de omgeving. Vooral als het
gaat om denominaties. Waar mogelijk maakt de
school deel uit van een integraal Kindcentrum.
Aves zet de kinderen voorop! Ze wil het
basisonderwijs innoveren, ontwikkelen en
behouden. Aves maakt werk van onderwijs en
opvoeding. Kwalitatief, waarde(n)vol en
grensverleggend.
De kinderen staan voor Aves centraal. Aves laat
het leerstofjaarklassensysteem los en stapt over op
gepersonaliseerd leren. De onderwijsbehoeften
van kinderen geeft richting aan de scholen en aan
de keuzes voor en uitvoering van leer- en
lesmethoden. Op school volgen de kinderen
verschillende leerroutes, met daarnaast ‘samen’
als sleutelwoord. Groepsgewijs en groep
overstijgend samen leren. Dat brengt kinderen
verder en maakt ze klaar voor de toekomst.
Bij Aves onderscheiden en herkennen ouders hun
eigen (geloofs-)overtuiging. Zij zien tegelijkertijd
ook de eigenheid van hun school te midden van
het kleurrijke scholenpalet van Aves. Het verschil in
onderwijsconcepten samen met het karakter van
de denominaties geeft dit vorm. Oog voor elkaars

overtuigingen geeft een brede kijk op de wereld en
vergroot respect voor anderen. Bij Aves hoort
iedereen erbij, welke achtergrond iemand ook
heeft.
Aves stimuleert kinderen, werkt aan
toekomstgericht onderwijs en is een partner in de
opvoeding. De ontwikkeling van integrale
kindcentra voor kinderen van 0 tot 14 jaar krijgt
speciale aandacht.

1.4 De organisatie van AVES
Aves wordt bestuurd door het College van Bestuur:
de heer E.K. (Kristiaan) Strijker en de heer J. (Jos)
Timmermans. Het College van Bestuur legt op
hoofdlijnen verantwoording af aan de Raad van
Toezicht. Dit is een onafhankelijk orgaan dat
toezicht houdt op met name het functioneren van
het College van Bestuur.
Het College van Bestuur werkt vanuit het
bestuurskantoor in Emmeloord en coördineert
en/of stuurt veel zaken van hieruit aan.
De Raad van Toezicht bestaat uit: mevrouw W.
Feikens, mevrouw E. Blankvoort, de heer J.
Jongejan, de heer C. Tolsma en mevrouw Talsma.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) voert namens ouders en personeel overleg
met het College van Bestuur. Daarbij heeft zij
instemming- en adviesbevoegdheden.

1.5 Scholen van AVES
De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor
hun school op basis van het managementstatuut
van AVES. Hierbij ligt het accent op
onderwijskundig leiderschap. De schooldirecteuren
komen regelmatig bijeen in het kader van
beleidsvoorbereiding, onderlinge afstemming en
deskundigheidsbevordering. Deze bijeenkomsten
noemen we het directeurenberaad.
Scholen van AVES bedenken niet zo maar hun
eigen plannen. Veel zaken zijn wettelijk
voorgeschreven of binnen AVES afgesproken. Dit
laatste wordt gedaan om de missie, de visie en de
doelen van AVES te kunnen verwezenlijken.

1.6 Ouderbetrokkenheid
Ouders zijn voor AVES erg belangrijk. Met name op
schoolniveau komt dit sterk naar voren door
diverse vormen van ouderbetrokkenheid. We
onderscheiden:
• de ouder die meeleeft (met je kind, met
de groep waarin je kind zit en met de
leden van het schoolteam);
• de ouder die meedoet (met het team of
de groep waarin je kind zit, als
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overblijfmoeder, als leesvader of hoe dan
ook);
• de ouder die meedenkt en meebeslist (als
lid van de medezeggenschapsraad of als
lid van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad);
• de ouder die toezicht houdt (als lid van de
Raad van Toezicht).
Natuurlijk verwachten we dat alle ouders meeleven
met de kinderen en de school. En eigenlijk zouden
we het ook erg prettig vinden wanneer ouders
willen meehelpen. Gelukkig doen ook veel ouders
dit. Al deze hulp wordt gecoördineerd door de
activiteitencommissie.
Het meedenken kan ook door deelname aan de
klankbordgroep en/of een ouderpanel.

maar het kan ook over andere aspecten van het
schoolleven gaan, zoals de schoolregels, de
inrichting van het schoolplein, de lessen of de
omgang met de leerkrachten. De leerlingen in dit
panel, noemen we onze ambassadeurs, zij geven
ook rondleidingen om nieuwe ouders te
informeren.

1.7 Klankbordgroep en panels

Lees verder op www.AVES.nl

Als schooldirecteur heb je met veel personen en
belangen te maken: de kinderen, hun ouders, de
personeelsleden, het College van Bestuur en
collega-directeuren. Behalve deze personen en hun
belangen is er ook veel vakliteratuur voorhanden.
Telkens weer sta je als schooldirecteur voor de
keuze: Doen wij de goede dingen? Om over die
vraag na te denken en hierop feedback te krijgen
vanuit de ouders is door de directeur een
klankbordgroep samengesteld die periodiek
bijeenkomt.
Maar er is ook nog een andere vraag: Doen wij de
dingen goed? Ook dat willen we graag rechtsreeks
horen. Vandaar dat op alle scholen van Aves
periodiek een oudertevredenheidspeiling wordt
georganiseerd. We bestuderen zorgvuldig de
uitslag. Waar u tevreden over bent, proberen we
te borgen. En zaken waarvan u als ouders heeft
aangegeven dat u daar minder tevreden over bent,
willen we graag met u bespreken. Dat doen wij
door het instellen van een ouderpanel. Een
ouderpanel is een groep ouders, die over één te
verbeteren punt van gedachten wisselt met de
school. We nodigen ouders die belangstelling
hebben voor het genoemde verbeterpunt uit om
op school bij elkaar te komen en ons nog
duidelijker aan te geven wat verbeterd zou moeten
worden en dan verkennen we met hen wat de
mogelijkheden zouden kunnen zijn.
Ook de mening van de leerlingen op de scholen
van Aves vinden we erg belangrijk. Vandaar dat we
naast ouderpanels ook leerlingenpanels
organiseren. Een leerlingenpanel is een groepje
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 dat met de
schooldirecteur spreekt over wat hen bezig houdt.
Meestal neemt de schooldirecteur de uitslag van
de leerlingtevredenheidpeiling als uitgangspunt,

1.8 Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad.
Deze kent twee geledingen: ouders en
personeelsleden. De MR heeft instemmings- en/of
adviesrecht ten aanzien van beleidszaken op
schoolniveau. Beleidszaken die voor meer scholen
van AVES van belang zijn worden besproken in de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

2 - Organisatie op schoolniveau
2.1 De directie
De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang
van zaken berust bij de directeur.
De directeur is Harm Kloosterman. Hij wordt
bijgestaan door twee bouwcoördinatoren van
onder- en bovenbouw en de intern begeleider.
Bij afwezigheid van de directeur zijn de
bouwcoördinatoren en/of de intern begeleider het
aanspreekpunt.

2.2 Leerkrachten met een speciale taak
‘De Lichtboei’ kent een aantal leerkrachten met
een speciale taak. Zo is er een onder-, en een
bovenbouwcoördinator. Zij zien wat speelt in de
‘bouwen’ en geven o.a. leiding aan alle
bouwvergaderingen.
Daarnaast is er een Intern Begeleider. De interne
begeleiding is binnen de scholen van AVES
Noordoostpolder niet meer weg te denken. Op het
terrein van zorg en begeleiding van kinderen,
leerkrachten, directie en ouders neemt de intern
begeleider een centrale plaats in. AVES ziet ‘de iber als coach’ als de kerntaak van de ib-er. De IB-er
van de Lichtboei is tevens Beeldcoach.
In diverse groepen is een onderwijsassistent
werkzaam.
Tenslotte is er nog een ICT-coördinator en een Icoach in opleiding. Eerstgenoemde persoon is
eindverantwoordelijk voor alle zaken rondom de
computers m.b.t. hardware en software. De Icoach begeleidt ICT-trajecten met team en zorgt er
voor dat nieuwe ICT-vaardigheden / mogelijkheden
/ innovaties geïmplementeerd worden en
begeleidt leerkrachten hierin.
Alle andere taken binnen de schoolorganisatie zijn
verdeeld over alle leerkrachten, waaronder ook
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taken in de zorg. Te denken valt o.a. aan het
inzetten van een dyslexiecoach en een meer- en
hoogbegaafden coördinator.

2.5 Huisvesting De Lichtboei

Kennisplein
2.3 Leerkrachten in het algemeen
Op ‘De Lichtboei’ werken gemotiveerde en goed
geschoolde leerkrachten, die met liefde voor het
kind hun werk zo goed mogelijk proberen uit te
voeren. De leerkrachten houden hun vakkennis bij
door middel van teamnascholing en individuele
nascholing. Indien u vragen heeft kunt u, buiten de
officiële gesprekken te allen tijde een afspraak met
hen maken om over uw kind(eren) te praten.

2.4 Stagiaires
De onderbouwcoördinator is ook stagebegeleider
en onderhoudt contacten met de Pabo
Windesheim en de Gereformeerde pabo in Zwolle,
daarnaast is een leerkracht coördinator voor alle
studenten van ROC ‘De Friese Poort’ in
Emmeloord. Elke leerkracht (met een aantal jaren
ervaring) kan een stagiaire begeleiden. Wij vinden
het belangrijk, dat jonge mensen bij ons de praktijk
kunnen leren. We hebben hen nodig als onze
toekomstige collega’s!
We kennen drie soorten stagiaires:
•
Pabo 1, 2 of 3-studenten: zij lopen stage in
één van de groepen van onze school, o.l.v.
een leerkracht.
•
Lio-stagiaires: studenten die in het 4e jaar van
de Pabo zitten en voor een aantal maanden 4
dagen per week een groep zelfstandig
lesgeven. Deze stage is bedoeld om de
student beter te laten wennen aan de
praktijk.
•
Studenten die vooral in de onderbouw als
onderwijsassistenten en klassenassistenten de
vaste leerkrachten ondersteunen.

De Lichtboei is gehuisvest in twee gebouwen :
Dat betekent dat de ± 300 leerlingen mooi
verdeeld zijn en ook voor wat betreft de leeftijd op
een voor hen aangepaste speelterreinen spelen.
In het onderbouwgebouw zitten de groepen 1 t/m
3. Ook vindt Christelijke Peuterspeelzaal ‘De
Ukkenburcht’ hier onderdak en BSO de
Boemerang.
In het midden- / bovenbouwgebouw zijn de
groepen 4 t/m 8 gehuisvest.
In schooljaar 2016-2017 ondergingen de gebouwen
een ingrijpende renovatie. Alle noodlokalen zijn
verwijderd en de pleinen kregen een opknapbeurt.
De renovatie heeft geleid tot een Multi Functionele
Accommodatie waar door middel van medegebruik
de gebouwen efficiënt worden gebruikt door
diverse instanties.
Door de ligging in de wijk kunnen we spreken van
een veilige schoolomgeving waarbij de school via
een veilige fietsroute voor al het verkeer rondom
de gebouwen goed bereikbaar is. In 2012
ontvingen we o.a. het Verkeersveiligheidslabel.

2.6 Medegebruik en Buitenschoolse opvang
We hebben diverse medegebruikers in ons
schoolgebouw:
a. Christelijke peuterzaal ‘De Ukkenburcht’.
De peuters hebben hun eigen speelplein
met een eigen schommel en zandbak.
b. ‘De Boemerang’ een buitenschoolse
opvang van SKN.
De Stichting Kinderopvang Noordoostpolder
verzorgt de buitenschoolse opvang in ons
schoolgebouw (voor- en na schooltijd).
Adressengegevens: Europalaan 40A, 8303 GJ
Emmeloord. Tel. 0527-620613. De opvang van de
0-4 jarigen wordt ook door de SKN verzorgd en dit
gebeurt in het gebouw van de Kindertuin (op
loopafstand van onze school).
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2.7 Kindcentrum ‘Espelervaart’
Vanaf cursusjaar 2012-2013 zijn we ons
Kindcentrum gestart: We groeien door naar een
volwaardig ‘Kindcentrum’.
Onze partners gaan uit van dezelfde kernwaarden.
Als basiswaarde kent de SKN een algemene
identiteit.
Samen werken we met een:

2.7.1 Werkgroep Pedagogische Afstemming
Een kind is gebaat bij eenduidigheid in aanpak en
opvoeding.

2.7.2 Werkgroep Activiteiten
Tal van activiteiten worden aangeboden:
a. Workshops crea
b. Sport- en spelactiviteiten
c. Cursussen waaronder computertypen
d. Algemene muzikale vorming voor de groepen
vier en vijf enz. enz.

2.8 Leerteams: (PLG)
De personeelsleden hebben een keuze gemaakt
voor deelname aan een Leerteam.
Vanuit elke kernwaarde is zo’n Leerteam bezig met
de verdere ontwikkeling van onze school/ons
kindcentrum.
De komende jaren richten we ons vooral op:
Inzet ICT bij digitale verwerking leerstof /
Ouderbetrokkenheid 3.0 / 21e vaardigheden/
oriëntatie op ‘werken vanuit leerlijnen’ / voeren
van ouder-kind-leerkracht gesprekken

•
•
•

En grasveld met ‘natuurlijk spelen’ als thema
Een (nieuw)groen leerplein-moestuinen
Een prachtig verkeersplein

2.8.1 Uitgangspunten van ‘De Lichtboei’
2.8.1.1 Onderwijs vanuit een christelijke
levensovertuiging:
• de Bijbel is voor ons het Woord van God.
Daarin heeft Hij zich aan ons bekend gemaakt.
Dit Woord maakt ons duidelijk hoe wij als
mens moeten leven. Mens zijn is leven in
relatie. In relatie tot God, de medemens en de
• natuur. Jezus Christus is de Ware Mens. Door
Hem na te volgen geven we inhoud aan de
relatie tot God;
• we werken vanuit Bijbelse normen en
waarden;
• we vertellen en lezen de verhalen uit de Bijbel;
• dagopening en sluiting met lied en gebed;
• het toeleven naar en vieren van christelijke
feesten.
• Twee keer per jaar staat de christelijke
identiteit op de agenda tijdens een
teambijeenkomst. Onder leiding van de
identiteitsbegeleider van Aves wordt
besproken hoe wij de christelijke identiteit
praktiseren en wat we hierin belangrijk
vinden, zodat de identiteit gewaarborgd is en
blijft.

2.8.2 Veiligheid en geborgenheid
•
•
•
•
•
•

gezellige inrichting van de groeps- en
schoolruimtes; leerpleinen
zorgen dat kinderen graag naar school gaan;
positieve aandacht en bemoediging voor elk
kind;
stimuleren van zelfvertrouwen en
zelfstandigheid;
orde, rust en regelmaat door duidelijke regels
en afspraken;
elkaar serieus nemen en in zijn/haar waarde
laten.

2.8.3 Leren en vorming: Talentontwikkeling:
•
Avondvierdaagse
•
Af en toe houden we een gezamenlijke
ouderavond.
De klankbordgroep van de school wordt twee keer
per jaar verbreed tot een ‘klankbordgroep
Kindcentrum’. Eén van de meest in het oog
springende veranderingen is het aanbod van
speelmogelijkheden:
•

•

inspelen op de ontwikkeling van gave van
hoofd, hart en handen;
gericht op verwerven van kennis, inzicht,
vaardigheden en houdingen;
doorgaande lijn in begeleiding door afspraken
tussen onderwijsgevenden en de keuze van
moderne methoden en media.

Een pannakooi met kunstgras
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2.8.4 Individuele zorg op maat en
toenemende Autonomie:
•

•
•

Eén keer per jaar vieren we één van de christelijke
feesten in een kerkgebouw.

door goede observatie, leerlingvolgsysteem,
interne begeleiding en extra hulp en zorg voor
ieder kind;
door een aanpak die rekening houdt met
verschillen tussen kinderen;
door individuele begeleiding waar dat nodig is.

2.8.5 Betrokkenheid van ouders en goede
contacten tussen school en thuis :
Communicatie:
•
•

•

in bestuur en beleid van de school;
bij ontwikkeling van hun kind d.m.v
oudergesprekken, rapportages, (soms)
huisbezoek, informatiebulletin;
ouders en onderwijsgevenden zijn samen
verantwoordelijk.

Onderwijsgevenden
• die met veel inzet en deskundigheid hun werk
doen;
• die preventief en planmatig werken;
• die hun vak bijhouden door scholing.

Kerstviering in de groep

Twee keer per jaar werken we aan een weekthema
in het kader van Kerk, School en Gezin.
Via onze Nieuwsbrief verneemt u vroegtijdig
wanneer er een KSG dienst is.
Het hoeft geen betoog, dat aanwezigheid bij zo’n
dienst op prijs wordt gesteld.
We vinden het fijn als kinderen hun medewerking
verlenen in een KSG dienst. Vooraf kunnen ze zich
aanmelden.

3.2.1 Goede Doel / Zendingsgeld
3 - HET ONDERWIJS
3.1 Basisschool ‘De Lichtboei’: wat leert mijn
kind daar allemaal?
De Wet op het primair onderwijs (WPO) is het
kader waarbinnen ‘De Lichtboei’ onderwijs geeft.
Naast nadruk op de basisvakken taal, lezen en
rekenen besteden we ook veel tijd aan
wereldverkenning, expressie en omgaan met
elkaar. Dit alles met behulp van moderne
methoden en media, ingebed in een schoolklimaat
waar kinderen zoveel mogelijk tot hun recht
komen.

3.2 Godsdienstige vorming
‘De Lichtboei’ is een ‘school met de Bijbel’. De
Bijbel is voor ons het woord van God. Elke
schooldag beginnen we in de groep met lied en
gebed en wordt uit de Bijbel verteld. Iedere
schooldag sluiten we af met gebed.
Voor liederen gebruiken we naast het Liedboek
voor de kerken ook liedbundels als ‘Alles wordt
nieuw’ van Hanna Lam/Bundel Opwekking /
Tussentijds etc.. Elke maand wordt wel een nieuw
lied aangeleerd. Voor de keus van Bijbelverhalen
maken we gebruik van de methode ‘Kind op
Maandag’ (van de NZV te Hilversum). De gekozen
Bijbelverhalen van een week staan in het teken van
een thema. zie www.kindopmaandag.nl
Het toeleven naar en vieren van de christelijke
feesten vindt plaats in school.

Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op
mens en wereld. Woord en daad horen bij elkaar.
Vandaar dat we als school projecten ondersteunen
die aandacht en hulp geven aan de naaste veraf en
dichtbij.
De kinderen kunnen elke maandag geld hiervoor
meebrengen. (ook op de andere dagen is het
natuurlijk mogelijk om zendingsgeld in het
daarvoor bestemde spaarpotje te doen)
Soms houden we een schoolactie om geld en
goederen in te zamelen. Ook hierover wordt u op
de hoogte gehouden via de Nieuwsbrief of Social
Schools.
Het meegebrachte geld in de afgelopen jaren werd
gebruikt om een vissersboot (in Gambia) te
bouwen. Deze draagt de naam van onze school.

Lichtboeivissersboot in Gambia
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3.3 Spelen en werken in groep 1 en 2

3.4 Nederlands Taal

We kennen in de onderbouw de open inloop. Dit
betekent, dat u uw kind ’s morgens of ’s middags
binnenbrengt en het dan direct kan kiezen uit
activiteiten. Pas na enige tijd roept de leerkracht
de kinderen bijeen om gezamenlijk de dag in een
(kleine kring) te beginnen.
Bij de jongste kinderen ligt de nadruk op het
wennen aan het naar school gaan en het leren
omgaan met elkaar. Er is veel aandacht voor
gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt
door spelen. Dit gaat door bij oudere kinderen.
Hier krijgt de leerkracht een meer sturende rol.
Er wordt gewerkt vanuit een thema en de meeste
vakken komen in samenhang aan de orde. Op een
speelse manier leren kinderen hoe hun wereld in
elkaar zit. Er is veel aandacht voor taakvorming,
omdat dit de basis is voor veel ander leren.
Belangrijk is en blijft een rijke stimulerende
omgeving die betekenis heeft voor de kinderen
door hun eigen inbreng en veel wisselwerking met
de leerkracht.
In groep 2 worden (ook op speelse wijze)
activiteiten aangeboden die voorbereiden op het
leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.
Halverwege groep 2 wordt gekeken of een kind toe
is aan groep 3.
Wanneer een kind na twee jaar nog niet ‘rijp’ is
voor groep 3 adviseren we liever een jaar langer
groep 2 dan jarenlang op de tenen de school te
moeten doorlopen. Onze ervaring leert, dat het
kind dan in de meeste gevallen meer
zelfvertrouwen ontwikkelt en het minder moeite
heeft met het doorlopen van de resterende
groepen op onze school.
Daarnaast hebben we als school beleid gemaakt als
het gaat om de leerlingen die geboren zijn in de
maanden oktober, november en december.

‘De Lichtboei’ werkt met de methode ‘Taal Actief’.
Het taalonderwijs is heel uitgebreid.
Er is aandacht voor het verwoorden van gedachten
en ideeën, voor spelling en luisteren naar de ander
en uitbreiding van de woordenschat.
Naast schriftelijk taalwerk leren we de kinderen
verhalen schrijven en spreekbeurten houden.
In cursusjaar 2016-2017 zijn we gestart met de
nieuwe Taal Actief voor de ‘taallijn’/ voor spelling
gebruiken we vanaf dat moment:

Benzine tanken op het plein

‘Zo leren kinderen lezen en spellen’ (ZLKLS)
In de kleutergroepen wordt veel aan taalvorming
gedaan.
Voor kinderen die meer in het algemeen moeite
hebben met de taalontwikkeling, zijn er weer
anderen programma’s.

3.5 Lezen
In groep 2 wordt gewerkt met middelen en
materialen die voorbereiden op het leren lezen en
bij sommige kinderen tot lezen leiden. (o.a.
‘Schatkist’ – de voorloper van Veilig Leren Lezen).
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen systematisch
leesonderwijs. We hanteren hierbij de methode
‘Veilig leren lezen’. (In cursusjaar 2017-2018 zijn
we gestart met de nieuwste versie (KIM) van deze
methode) Het accent ligt op het aanvankelijk
technisch lezen.
In de groepen 4 t/m 8 verschuift het accent van
voortgezet technisch lezen steeds meer naar
begrijpend en studerend lezen. De leesvorderingen
van de kinderen worden nauwgezet gevolgd en
getoetst. Voor het voortgezet technisch lezen
werken we met de methode :
TIMBOEKTOE en bij het begrijpend lezen gebruiken
we ‘Lezen in Beeld’.
Naast dit lezen doen we aan leespromotie door
voorlezen, leespromotieactiviteiten en
leesprojecten in samenwerking met de bibliotheek
Noordoostpolder.
Ook doen we af en toe mee aan projecten als
‘Lezen in de lengte’ etc.
Tevens doen we mee aan de
Voorleeskampioenschappen. Als kinderen dat
willen kunnen zij meedoen aan lokale (en
eventuele volgende) rondes.
De groepsbibliotheek speelt bij leespromotie een
grote rol. Om deze bibliotheek te vernieuwen
wordt er jaarlijks veel geld besteed aan nieuwe
lees- en prentenboeken.
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3.8 Creatieve vorming
De creatieve vakken brengen evenwicht in het
lesprogramma. Niet alleen het leren heeft nadruk,
ook de creatieve vorming is op ‘De Lichtboei’
belangrijk. In de groepen 1 en 2 is de creatieve
vorming geïntegreerd in het totale programma.
Naast : handvaardigheid, tekenen en muziek als
aparte vakken (vooral in de groepen 3 en 4,
werken we in de groepen 5 t/m 8 met
talentenmiddagen, waarbij de leerlingen kunnen
kiezen uit een breed aanbod van workshops.

3.6 Rekenen en wiskunde
Met de methode ‘Rekenrijk’ behalen we goede
resultaten. De methode gaat uit van de dagelijkse
praktijk.
De verschillende bewerkingen (optellen, aftrekken,
delen en vermenigvuldigen) worden aangeleerd
m.b.v. allerlei materialen waarbij verschillende
oplossingsstrategieën worden aangeboden op
diverse niveaus.
In de methode is een goed evenwicht tussen
zelfstandig werken en samenwerken aan reken/wiskundeproblemen. Kinderen leren zo van elkaar
en met elkaar.
Er wordt veel gewerkt aan het verkrijgen van
inzicht: wat is eigenlijk optellen of
vermenigvuldigen, enz.?
Naast het aanleren van allerlei bewerkingen, is er
veel aandacht voor klokkijken, meten, wegen en
geld rekenen.
Het komend schooljaar gaan we ons oriënteren op
een nieuwe rekenmethode waarbij de koppeling
gemaakt wordt met een digitale verwerking van de
leerstof op laptops.

3.7 Schrijven
Tot op heden leren we op onze school een
doorlopend schrift: het aan elkaar schrijven van
letters. We willen de kinderen een handschrift
leren dat netjes en goed leesbaar is. Daarom
worden er vaste lettervormen en verbindingen
aangeleerd en wordt er aandacht besteed aan de
juiste afstanden tussen letters en woorden.
Er wordt bij andere vakken geschreven in schriften
met passende liniatuur.
In groep 1 en 2 wordt al aandacht besteed aan de
schrijfmotoriek en het op de goede manier
vasthouden van een potlood. Vanaf schooljaar
2019-2020 werken we met onze nieuwe
schrijfmethode ‘Pennenstreken’ vanaf groep 3.

3.9 Wereld verkennende vakken
Onder wereld verkennende vakken verstaan we
aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs.
In de groepen 1 en 2 worden deze kennisgebieden
in samenhang aangeboden. Het gaat dan om het
ontdekken van de wereld om ons heen.
Vanaf schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met:
WO-LOS
Deze letters staan voor Wereld Oriëntatie Leren
Ontwikkelen Samenwerken. Door kringgesprekken,
klassengesprek, spreekbeurten, schooltelevisie,
projectwerk en werkstukken maken blijft de
samenhang belangrijk. Zelf informatie zoeken en
onderzoekend bezig zijn, zijn belangrijke
coöperatieve werkvormen.
Ook ICT vernieuwingen (o.a. Mediawijsheid) zullen
hierin een grote rol gaan spelen. Windows tablets
en i-pads worden ingezet.
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3.10 Bewegingsonderwijs
In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks
op het rooster. De klas, het schoolplein en in het
bijzonder het speellokaal zijn ruimten waarin aan
de motorische ontwikkeling wordt gewerkt.
Vanaf groep 3 hebben de groepen wekelijks
bewegingsonderwijs in een aparte gymzaal. Ook
kunnen ze gebruik maken van het mooie
speellokaal in het onderbouwgebouw (vooral de
groepen 1-2). De gymzalen waarvan we gebruik
maken zijn: Skagerrak en de Zeevaarder.
In de gemeente NOP hebben de leerlingen geen
zwemonderwijs.
Gymrooster Skagerrak:
Dag
Tijd
Groep
Maandag
8.30-10.15
6A
Maandag
10.15-12.00
7A
Maandag
13.15-14.15
8A
Maandag
14.15-15.15
7/8B
Woensdag
8.30-9.55
3A
Woensdag
10.00-10.55
5A
Woensdag
11.00-12.15
3B
Gymrooster De Zeevaarder
Dag
Tijd
Woensdag
8.30-9.55
Woensdag
9.55-10.55
Woensdag
11.00-12.15

het om gedragingen die een kind in staat stelt in
alledaagse situaties zelfstandig op te treden. Het
gaat erom kinderen hierin te stimuleren en vaardig
te maken. Versterken van zelfvertrouwen en
zelfstandigheid zijn hierbij heel belangrijk. Voor
een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling
is dit voor kinderen van groot belang.
We werken met de ‘Kanjertraining’; deze training
geeft de kinderen handvatten in sociale situaties.
Een belangrijk doel is dat het kind positief over
zichzelf en de ander leert denken. In de
Kanjertraining staat ook centraal hoe we met
elkaar omgaan. In het omgangsprotocol staan de
afspraken die we hierover op school hebben
gemaakt uitgewerkt.

Groep
4B
4A
5/6B

Het gymonderwijs wordt door de leerkracht zelf
gegeven. Als hij/zij niet bevoegd is wordt de
gymles gegeven door een vakdocent gym.
We willen graag, dat de kinderen tijdens de gymles
gymkleding dragen.
De gymtassen van de groepen 3 t/m 8 komen
alleen op de gym dag mee.
De gymtassen van de groepen 1 en 2 mogen op
school blijven. Voor elke vakantie gaan ze mee
i.v.m. het uitwassen.
Voor groep 1 en 2 willen we graag gymschoenen
zonder veters en voorzien van naam! De
gymschoenen moeten lichte zolen hebben; deze
schoenen mogen niet buiten gedragen worden!
Donkere zolen zijn niet toegestaan, omdat er
strepen op de gymvloer kunnen ontstaan.
Verder zijn de zogenaamde balletschoentjes niet
geschikt om in te gymmen. De zolen hiervan zijn
erg glad. Het is handig en veilig als kinderen op de
dag dat ze gym hebben geen sieraden dragen.
Deze kunnen stukgaan, kwijtraken of in het ergste
geval ook verwondingen veroorzaken tijdens de
les.

De basisregels van de Kanjertraining

In elke groep ziet u de gekleurde petjes die
gebruikt worden om gedrag uit te beelden.
Voor het onderwijs zijn de doelen vooral praktisch:
-

de school weet grenzen te stellen
leerlingen krijgen meer
zelfvertrouwen
leerlingen kunnen gevoelens onder
woorden brengen
leerlingen voelen zich bij elkaar
betrokken
leerlingen voelen zich veilig
leerlingen durven zichzelf te zijn
pestproblemen worden opgelost
de opvoeder wordt gerespecteerd

Het zou fantastisch zijn als ouders meehelpen in dit
traject. Op internet kunt u veel informatie vinden
over deze training.
(www.kanjertraining.nl)

3.11 Sociale redzaamheid
Sociale redzaamheid loopt als een rode draad door
alle vakgebieden naast de aparte aandacht die het
op het rooster krijgt. Bij sociale redzaamheid gaat
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Spellingsles op het plein

4 - Kwaliteitszorg op de Lichtboei
Basisschool ‘De Lichtboei’, steeds op zoek naar
verbetering van het onderwijs m.a.w.:
Ook op de Lichtboei doen we aan kwaliteitszorg!
Om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden
vragen we ons steeds af:
‘Doen we de dingen goed en doen we de goede
dingen?’

3.12 Verkeer
Kinderen leren de belangrijkste verkeersregels. Er
wordt uitgegaan van situaties waar kinderen in het
verkeer mee te maken krijgen.
Ze leren rekening te houden met anderen in het
verkeer. We gebruiken materialen van Veilig
verkeer, zoals :
‘Stap Vooruit’ - ‘Op voeten en fietsen’ en de
Jeugdverkeerskrant.
Afsluitend is er voor groep 7 een theoretisch en
praktisch verkeersexamen.
Verkeer is echter niet een zaak van de school
alleen; ook u als ouder/verzorger zult regelmatig
met uw kind praktische oefeningen moeten doen
om uw kind tot een goede verkeersdeelnemer op
te voeden.

3.13 Engels
In groep 5 en 6 starten we met eenvoudig Engels
en in groep 7 en 8 wordt dit verder uitgebouwd.
Op een aansprekende en speelse wijze leren de
kinderen de eerste Engelse woorden en zinnen.
Daarbij krijgen de onderdelen luisteren en spreken
de grootste aandacht. Vanaf augustus 2019 wordt
de nieuwe Engelse methode in gebruik genomen:
Stepping Stones.

Bijstellen, veranderen en vernieuwen van ons
onderwijs blijft noodzakelijk.
Om ons onderwijs en onze basisschool ‘ door te
lichten’ maken we gebruik van diverse
instrumenten:

4.1 Werken met kwaliteitskaarten
Door middel van een vragenlijst die we als team en
soms met andere geledingen bespreken, richten
we ons elk jaar op vier onderdelen van onze
school. Zaken die sterk scoren bevestigen we en de
minder sterke punten pakken we aan.

4.2 Periodiek Kwaliteit Onderzoek
Ook de inspectie heeft een visie op onze school.
Regelmatig wordt de school bezocht. De inspecteur
bekijkt lessen, spreekt met ouders, leerlingen,
leerkrachten etc. en geeft in een uitvoerig rapport
een oordeel. Eind 2013 bezocht de inspectie voor
het laatst de Lichtboei.
In het rapport spreekt hij het vertrouwen uit in de
onderwijskwaliteit op onze school; punten die hij
ter verdere verbetering heeft genoemd,
zijn we direct gaan oppakken.
De laatste jaren beoordeelt de inspectie de
kwaliteit ook ‘op afstand’ (veelal op basis van toets
uitslagen).
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•

4.3 Visie van ouders
Door middel van diverse enquêtes, contacten met
klankbordgroep en de MR bevragen we de ouders
en zetten de uitkomsten van deze enquêtes en
gesprekken vaak om in concrete actiepunten.
Zo formuleren we elk jaar weer diverse
aandachtspunten voor het cursusjaar daarna, maar
ook voor de langere termijn.
Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met
‘open lessen’. Op geplande tijden (2 momenten
per schooljaar) zijn ouders welkom om een les
mee te maken. Intekenlijsten via de agenda van
Social Schools.
We bieden ook de mogelijkheid vragen te stellen
naar aanleiding van dit bezoek.

4.4 Enquêtes / Tevredenheidspeilingen
Door middel van tevredenheidspeilingen (eens in
de vier jaar) wordt ook regelmatig de visie van
ouders/leerlingen/personeel in beeld gebracht.
De meest recente tevredenheidspeiling onder de
ouders werd in november 2018 afgenomen..

•
•

•
•
•
•
•

We geven de leerlingen meer eigenaarschap
bij hun leerproces om de talentontwikkeling
een nog grotere kans te geven: Kind centraal
stellen
Verder werken aan vasthouden van de goede
resultaten/opbrengsten
Overgang van werken met een adaptief
leerstofjaarklassensysteem naar werken vanuit
leerlijnen, een vorm van gepersonaliseerd
onderwijs naar onderwijsbehoefte leerling
Verdere invoer van coöperatieve werkvormen
De rol van de leerkracht verandert: van
instructeur naar begeleider en coach
Nascholing team: didactisch coachen
Team: Ontwikkelen PLG en optimaliseren
Leerteams
WO-LOS optimaliseren voor de wereld
oriënterende vakgebieden

4.5 Realisatie schoolontwikkeling
In de afgelopen jaren hebben we de volgende
dingen gerealiseerd:
• Invoer Leerling Volgsysteem ZIEN (voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling)
• Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde
leerlingen (invoer Levelwerk en boven
schoolse Plusklas: ‘De KOM-groep’)
• Aanbod speelrijke omgeving / natuurlijk
speelterrein / Groen Leerplein
• Gerenoveerd gebouw ‘Kindcentrum
Espelervaart’
• Digitaal communicatiesysteem (Social Schools)
met ouders
• We werken met leerling ambassadeurs
• Fusie met AVES
• Introductie WO-LOS
• Introductie Ouder-kind-leerkrachtgesprek
• Oriëntatie op Leerlijnen en LVS Het Jonge Kind
• Werken in Leerteams / PLG (2019-2020)

4.6 Speerpunten
schooljaren
•
•

•
•

voor

de

komende

We gaan onze vijf kernwaarden ontwikkelen
en uitwerken tot MERK waarden
ICT: inzet tablets en i-Pads bij digitale
verwerking leerstof voor de kernvakken en de
zaakvakken
Ouderbetrokkenheid 3.0 optimaliseren
21e -eeuwse vaardigheden in relatie met het
efficiënt en effectief gebruik van de leer- en
talentpleinen

Ook volleybal kunnen we spelen!

5 - Zorg en begeleiding (zorgverbreding)
5.1 Passend onderwijs
Passend onderwijs is de term voor hoe we er
binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen
de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
De bedoeling van Passend onderwijs is dat
kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis, op de eigen
basisschool, onderwijs krijgen dat bij hen past.
Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de school
van hun keuze. Als het gaat om een kind dat extra
ondersteuning nodig heeft, gaan we na of we als
school die ondersteuning kunnen bieden.
Dat doen we zorgvuldig en in samenspraak met de
ouders. Als de conclusie is dat onze school niet in
staat is om de leerling passend onderwijs te
bieden, heeft het schoolbestuur de plicht om een
andere school voor de leerling te zoeken.
Met andere woorden: samen met de ouders
zorgen we er dan voor dat de leerling op een
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school komt die kan bieden wat de leerling nodig
heeft.
Als de conclusie is dat onze school de leerling
passend onderwijs kan bieden, dan worden binnen
de school afspraken gemaakt hoe we dit gaan
doen. Ook hier geldt: steeds in nauwe
samenwerking met de ouders van de leerling.
Wanneer we specialistische hulp nodig hebben bij
de begeleiding van een leerling, kunnen we een
beroep doen op het expertisecentrum
Noordoostpolder.
Vanuit het expertisecentrum werken
orthopedagogen en andere specialisten op o.a. het
gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid en gedrag.
Ook een specialist op het gebied van leer- en
gedragsproblemen van de school voor speciaal
basisonderwijs De Klimboom werkt vanuit het
expertisecentrum voor de basisscholen. Wanneer
we specialisten van buiten onze school willen
inschakelen gebeurt dat overigens altijd in overleg
met u als ouders.
Deskundigen vanuit het speciaal onderwijs kunnen
we eveneens gemakkelijk om advies vragen.
Met alle basisscholen in de polder (en op Urk)
werken we namelijk samen met de scholen voor
speciaal onderwijs, binnen het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Noordoostpolder-Urk. Alle informatie over Passend
onderwijs in de Noordoostpolder vindt u op de
website van het samenwerkingsverband:
www.passendonderwijsnu.nl.
Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig
dan onze school kan bieden. Mogelijk kan een
andere basisschool dat wel. Samen met u als
ouders verkennen we dan de mogelijkheden voor
een overplaatsing naar een andere basisschool.
Soms heeft een leerling intensieve ondersteuning
nodig die alleen op het speciaal (basis)onderwijs
geboden kan worden. Met instemming van u als
ouders melden we de leerling dan aan bij de
Toewijzingscommissie van het
samenwerkingsverband.
De Toewijzingscommissie beslist vervolgens of de
leerling toelaatbaar is op het speciaal
(basis)onderwijs. Als een leerling naar een speciale
(basis)school gaat, wordt regelmatig bekeken of de
intensieve ondersteuning van de speciale
(basis)school nog nodig is voor de leerling. Als de
leerling weer voldoende heeft aan de
ondersteuning die de basisschool kan bieden, gaat

de leerling terug naar de basisschool. Dit
vanzelfsprekend altijd in goed overleg met de
ouders én alleen wanneer duidelijk is dat de
leerling tot en met groep 8 op zijn / haar plek zal
zijn op de basisschool.
Meer informatie over de scholen voor speciaal
(basis)onderwijs en over de Toewijzingscommissie
vindt u eveneens op
www.passendonderwijsnu.nl.

De Lichtboeiboom

5.2 Basisschool ‘De Lichtboei’ : Zorg voor
kinderen / onderwijs op maat
Geen kind is hetzelfde! Waar het ene kind met
weinig moeite de school doorloopt, moet het
andere kind alle zeilen bijzetten om de finish te
halen. Dit vraagt wel enige organisatie en
deskundigheid binnen de school.
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn
nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren.
Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar
zeker die kinderen die moeite hebben met het
leren of die juist goed zijn!

5.2.1 Ondersteuning
Zorgroute

en

begeleiding

1-

Op onze school werken wij vanuit de systematiek
van 1-Zorgroute waarbij afstemming van het
onderwijs op de onderwijsbehoeften van
leerlingen centraal staat.
Op groepsniveau betekent dit het cyclisch,
handelingsgericht werken met groepsplannen. De
leerkracht stelt op basis van toets resultaten en
observatiegegevens een groepsoverzicht op waarin
de onderwijsbehoeften (instructie- en / of
ondersteuningsbehoefte) van alle kinderen
weergegeven zijn. Dit groepsoverzicht vertaalt de
leerkracht in een groepsplan voor de gehele groep.
De leerkracht en de intern begeleider bespreken
dit groepsplan in de groepsbespreking.
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Iedere cyclus handelingsgericht werken wordt
afgesloten met een groepsbespreking, waarvan de
evaluatie de start is van een nieuwe cyclus.
Naar aanleiding van de groepsbespreking stelt de
leerkracht het groepsplan zo nodig bij.
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die
onvoldoende profiteren van het groepsplan
worden besproken in de leerlingenbespreking.
De specifieke onderwijsbehoeften en de wijze
waarop hieraan tegemoet gekomen wordt in het
groepsplan (of eventueel een individueel
handelingsplan), wordt besproken met ouders of
verzorgers. Er wordt gestreefd naar zo weinig
mogelijk individuele handelingsplannen.

•
•

Doelen periode 2019-2023:
•

•

•
•

•

•

De 1-Zorgroute beschrijft in onderlinge afstemming
de stappen en beslismomenten die cyclisch in de
zorg aan leerlingen op groepsniveau, op
schoolniveau en op het niveau van de boven
schoolse zorg in het samenwerkingsverband
worden gezet.
Met 1-zorgroute streven wij de volgende doelen
binnen school na:
•
•
•
•
•

•
•

Afstemming van het onderwijs op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Vroegtijdig signaleren van leerlingen die
extra aandacht nodig hebben.
Bieden van passende
onderwijsarrangementen.
Vergroten van competenties van
leerkrachten.
Geven van impulsen om de kwaliteit van
het onderwijs en de zorg in school te
verbeteren.
Transparant maken en verbeteren van de
zorgstructuur in school.
Goede overgang waarborgen (van
peuterspeelzaal naar groep 1, van groep 8

naar voortgezet onderwijs en tussen de
jaargroepen).
Afstemmen van de schoolexterne zorg.
Om bovengenoemde doelen te halen,
maken we o.a. regelmatig gebruik van
beeld coaching / video
interactiebegeleiding

•

•

•
•

Goed hanteren van de Kanjermethode
(preventief en curatief): Prioriteit: Ieder
kind mag/moet zich veilig voelen
Eigen maken en implementeren van het
LVS ZIEN waarbij 'betrokkenheid en
welbevinden' de belangrijkste
graadmeters zijn.
Verdere invoer ‘leerlijnen jonge kind’ een
LVS voor kleuters.
Leerkrachten kunnen toets resultaten
goed analyseren en evaluaties maken
n.a.v. observaties en resultaten.
Leerkrachten stellen ambitieuze, maar
realistische, haalbare doelen betreffende
zowel de leervakken als op het terrein van
Sociaal-emotionele ontwikkeling.
Leerkrachten kunnen, aansluitend bij de
onderwijsbehoeften, interventies
inzetten om de resultaten te verbeteren.;
Talentontwikkeling
Zorgen voor een goed pedagogisch
klimaat met als hulpmiddel:
Opstellen en uitvoeren van 2
pedagogische groepsplannen per
schooljaar.
Resultaten blijven verbeteren met als
hulpmiddel:
2 Groepsplannen per schooljaar m.b.t.
Spelling, Technisch lezen, Rekenen,
Begrijpend lezen
Bovengenoemde groepsplannen in
ParnasSys maken
Communicatie met de ouders en kinderen
versterken als het gaat om terugkoppeling
van evaluatie individuele
handelingsplannen /
Ontwikkelperspectieven.
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onderwijs. Het is fijn als u het maken van dat
huiswerk in de gaten houdt en stimuleert.

5.2.4 Begeleiding meer begaafde leerlingen

Buitenviering op het nieuwe plein

5.2.2 Zorg voor het kind: groep 1 en 2
Bij de start op de basisschool doet het kind veel
nieuwe indrukken en ervaringen op. We nemen er
rustig de tijd voor om het kind aan de nieuwe
situatie van school- en groepsgebeuren te laten
wennen. Als een leerling een maand op school is,
worden de eerste bevindingen m.b.t. de
ontwikkeling van het betreffende kind vastgelegd
in ‘De leerlijnen van het Jonge Kind’. Aan de hand
van verzamelde gegevens, verkregen door
observaties en toetsing, sluiten de leerkrachten zo
goed mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van
de leerlingen. Als een kind meer specifieke
ondersteuning nodig heeft, dan plaatsen we , in
overleg met de ouders, het kind in een
leerlingbespreking. Bij dit overleg is de IB-er en
(meestal) een onderwijsadviseur van de IJsselgroep
(schoolbegeleidingsdienst) betrokken. Er wordt
bekeken op welke manier het kind, indien nodig,
meer specifieke ondersteuning kan krijgen in
zijn/haar ontwikkelingsproces. Dit gebeurt
voornamelijk in de groep door gerichte hulp.

5.2.3 Huiswerk
Vanaf groep 4 krijgt uw kind zo af en toe huiswerk
mee. In het begin gaat het dan vooral om het
‘woordpakket’, een rij woorden die wekelijks op
het bord geschreven wordt en waarover een
dictee gegeven wordt. Soms zijn het ook ‘tafels’.
Kinderen die extra aandacht nodig hebben, geven
we soms ook wat extra huiswerk mee. U zult
begrijpen, dat het effect van de extra hulp het
grootst is als ook het huiswerk goed gedaan wordt.
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen vaker huiswerk
mee, ook voor vakken als aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur. Het gaat ons er vooral om
dat kinderen gewend raken aan het maken of leren
van huiswerk.
Vanaf groep 5 komen ook aan de orde:
• Het houden van een spreekbeurt
• Het houden van een boekbespreking
• Het maken van een werkstuk
Kinderen die gewend zijn aan het regelmatig
moeten maken/leren van huiswerk, vinden
gemakkelijker hun draai in het voortgezet

Ook kinderen die heel goed kunnen leren, krijgen
extra aandacht op ‘De Lichtboei’. Binnen de
methodes is er extra oefen- en verdiepingsstof.
Voor betreffende leerlingen wordt de leerstof van
het leerjaar ge compact voor de kernvakken.
Bovendien gebruiken we voor deze kinderen extra
speciale uitdagende leerstof waaraan ze
zelfstandig kunnen werken.
In zeer uitzonderlijke gevallen stromen leerlingen
versneld door.
We zetten voor deze leerlingen ook een speciale
methode in: 'Levelwerk',
een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde
leerlingen in het basisonderwijs. Per leerjaar zijn er
zo’n 6-8 leerlingen die hiervoor in aanmerking
komen. Eens per week krijgen de leerlingen van
deze doelgroep instructie van de specialist meeren hoogbegaafdheid, waar de planning en de
voortgang met de kinderen worden doorgenomen,
zodat ze weer verder kunnen met hun weektaak.
Een beperkt aantal (hoog)begaafde leerlingen
krijgt de mogelijkheid plaats te nemen in een
boven schoolse plusgroep, 'KOM-groep' genoemd
of in de 8+ groep bij het voortgezet onderwijs.

5.2.5 Een jaar overdoen: een aangepast
programma
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra
hulp en zorg onvoldoende effect hebben. In
overleg met ouders kan dan het besluit vallen om
een groep een jaar ‘over te doen’. Dit gebeurt
vooral in de onderbouw als een kind op veel
punten – ook sociaal en emotioneel – zich
langzamer ontwikkelt in vergelijking met zijn/haar
leeftijdgenoten. De bedoeling is wel dat - na een
jaar langer in een groep- , het kind daarna niet
opnieuw kan doubleren! Ook komt het voor dat
een kind, na diverse hulpprogramma’s wordt
‘losgekoppeld’ van de groep en op eigen niveau
(leerlijn) de leerweg vervolgt. Het haalt dan niet
het eindniveau van de basisschool op die vakken.
Het aangepaste programma wordt zo opgesteld
dat er aansluiting is met het vervolgonderwijs
waarbij het streven is dat de leerling de
basisschool verlaat op het niveau van eind groep 6.

5.2.6 Leerlingvolgsysteem
Wij werken op onze school met het
leerlingvolgsysteem van ParnasSys waarbij we
gebruik maken van diverse (tussen)toetsen van
Cito-LOVS voor methode-onafhankelijke toetsing.
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Elke groep heeft zo z’n specifieke toetsen. Groep
acht maakt de Eindtoets (DIA).

5.2.7 Werken met onderwijsassistenten
In het kader van werkdrukvermindering, hebben
we de beschikking over drie onderwijsassistenten.
De effectieve en efficiënte inzet van de
onderwijsassistenten vindt in goed overleg met de
intern begeleider plaats om zo goed mogelijk de
extra ondersteuning in diverse groepen te kunnen
realiseren.

5.3 Aanmelding (nieuwe) leerlingen
In principe zijn alle kinderen welkom op onze
school.
Bij aanmelding van een kind met een beperking
kijken we wel of verwacht mag worden, dat het
team deze leerling kan begeleiden zonder dat
hij/zij/of andere leerlingen te kort komt/komen.
Plaatsing van kinderen die veel extra zorg en
aandacht nodig hebben, hangt af van de
mogelijkheden en omstandigheden op onze school.
Deze omstandigheden, zoals bij voorbeeld de
samenstelling en grootte van de groepen, zijn niet
elk jaar hetzelfde.
Bij het nemen van een beslissing over de toelating
werken we aan de hand van een
toelatingsprotocol.
Kinderen met een beperking vallen onder onze
speciale leerlingenzorg, dat wil zeggen, dat we
deze kinderen extra hulp en aandacht willen
geven, maar dat we ook van deze kinderen
accepteren, dat ze niet op dezelfde manier en in
hetzelfde tempo als de andere kinderen leren. Dat
betekent, dat het eindniveau van deze kinderen in
veel gevallen lager zal liggen dan dat van de
gemiddelde leerling eind groep 8.
Regionale expertise centra, gespecialiseerd in het
onderwijs aan kinderen met een beperking,
ondersteunen ons in de begeleiding van deze
leerlingen . Om de zoveel tijd – en altijd in overleg
met de ouders – wordt bekeken of er voor het kind
nog voldoende mogelijkheden op onze school zijn.
Verwijzing naar een school voor speciaal
onderwijs, wordt dan ook nooit bij voorbaat
uitgesloten.
Zodra uw kind in het zorgtraject terecht komt
wordt u als ouders/verzorgers hiervan op de
hoogte gebracht. Om als school uw kind extra te
kunnen begeleiden vragen we u om uw
handtekening te zetten op een
toestemmingsformulier . Dit is een wettelijke eis.

5.3.1 Aanmelding en zorgplicht
Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt
aangemeld bij een basisschool met het verzoek om
toelating gaat voor deze school de zorgplicht in.
Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het
bevoegd gezag van de school te beslissen over de
toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SOscholen als de leerling nog niet op een andere
(basis)school staat ingeschreven.
De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan
worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3
jaar is maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de
datum waarop de toelating tot de school wordt
gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te
geven of zij hun kind ook bij een andere school en
zo ja welke school hebben aangemeld.
Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding
verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling.
Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling
op de eigen school voldoende te begeleiden dan is
het de plicht van de school om samen met ouders
een andere (reguliere) basisschool te zoeken die
wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling
voldoet, aan de hand van ondersteuningsprofielen.
De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige
gevallen één maal verlengd worden met 4 weken.
Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het
bevoegd gezag van de school om bij het
Samenwerkingsverband een
toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen.
Met deze verklaring heeft de leerling recht op
plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel
Nederland. Een leerling mag pas geweigerd
worden als de school aan de zorgplicht (zie
hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan
zijn dat er op de school van aanmelding geen
plaatsruimte is of als de ouders weigeren te
verklaren de grondslag van het onderwijs van de
school te respecteren.

Vlag hoog in top

Lees verder op: www.aves.nl
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5.3.2 Zorgplicht en verhuizing van een kind
Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde
regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan
op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt
of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan
de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze
binnen 6 weken een plek aan op een andere school
waar het kind wel geplaatst kan worden. De school
mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken
verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op
een school totdat een andere school bereid is hem
of haar in te schrijven. Dus: Zorgplicht gaat in bij
schriftelijke aanmelding op de nieuwe school.

5.3.3 Het instromen van 4-jarigen
Leerlingen zijn in principe welkom de dag na hun
vierde verjaardag; vooraf zal de leerkracht u
benaderen over een kennismakingsmoment.

5.4 Omgangsprotocol
In de visie van de Lichtboei komt naar voren dat
Bijbelse waarden en normen het uitgangspunt zijn
op onze school om te werken aan een klimaat van
veiligheid, plezier en vertrouwen.
Deze uitspraak heeft gevolgen voor iedereen die
betrokken is bij de Lichtboei. Omdat we als school
passend onderwijs willen bieden, willen we een
veilig en goed pedagogisch klimaat realiseren,
zodat iedereen zich bij ons veilig en vertrouwd
voelt. Als team hebben we met elkaar een
omgangsprotocol opgesteld, zodat alle afspraken
die gemaakt zijn m.b.t. omgaan met elkaar
duidelijk op papier staan. Bij dit protocol behoren
verschillende bijlagen, waaronder het stappenplan
conflictbeheersing, het protocol ‘grenzen aan
gedrag’ en het stuk ‘niet pesten, maar aanpakken’.
We vinden het belangrijk dat iedereen op de
Lichtboei op een goede manier met elkaar omgaat,
zodat het veiligheidsgevoel optimaal is. Je veilig
voelen is een voorwaarde voor een goede
ontwikkeling en om te komen tot leren.

Blaadjes aan de Lichtboeiboom hangen

5.5 Wet Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Met ingang van 2012 is de Wet Meldcode Huiselijk
geweld en Kindermishandeling van kracht. Als
school zijn we daarmee verplicht om bij signalen
die wijzen op huiselijk geweld/kindermishandeling
te handelen volgens de richtlijnen van de
meldcode.
De meldcode is een stappenplan waarin
beschreven staat hoe de school moet omgaan met
signalen die mogelijk wijzen op huiselijk geweld of
kindermishandeling.
Wanneer de school zich zorgen maakt over de
ontwikkeling van een kind, wordt er altijd contact
met de ouders opgenomen. Dit is ook het geval
wanneer de school signalen opmerkt die mogelijk
wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld.
Op www.zorgoog.nl en www.aves.nl vindt u meer
informatie over de meldcode.

5.6 Preventie en Vroeghulp
Tijdens een preventief schoolonderzoek bij de
jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige kan
problematiek gesignaleerd worden. Er vindt dan,
met toestemming van de ouders, overleg plaats op
school. Hierna kan zo nodig doorverwijzing
plaatsvinden naar andere hulpinstanties. Te
denken valt aan schoolbegeleidingsdienst,
logopedie, huisarts, kinderarts, RIAGG,
maatschappelijk werk, e.a.
Om de acht weken vindt een overleg plaats tussen
school, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de
GGD. Deze overlegmomenten worden aan het
begin van het schooljaar gepland. Wij als school
stellen de ouders van de kinderen die wij willen
bespreken op de hoogte van de zorgen en vragen
schriftelijk toestemming voor de bespreking. De
leerkracht en/of de Intern Begeleider zorgen ook
voor de terugkoppeling naar de ouders na het
overleg.

De nieuwe moestuinen per groep een tuin
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5.7 Begeleiding van leerlingen naar het
voortgezet onderwijs (v.o.)
Naar welke vorm van v.o. uw kind kan, hangt o.a.
af van niveau / interesse, motivatie en aanleg van
het kind. Met onderwijs op maat proberen we op
‘De Lichtboei’ het maximale uit ieder kind te halen
en er voor te zorgen, dat uw kind op die vorm van
voortgezet onderwijs terechtkomt die het best bij
uw kind past.
De specifieke voorbereiding op het v.o. gebeurt in
groep 8. Aan het begin van het schooljaar wordt u
schriftelijk geïnformeerd over tijdpad, inhoud en
procedures rondom de overgang naar het v.o.
In januari zijn er informatieavonden bij het
voortgezet onderwijs. In november vindt het
school adviesgesprek plaats tussen ouders,
leerlingen en leerkracht. Bij de keuze van de
school voor voortgezet onderwijs staan we
uitvoerig stil bij:
uw visie / de visie van de leerling, het advies van de
groepsleerkracht en/of directeur.
Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties van het
kind belangrijk, maar ook de belangstelling van het
kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor
in te zetten en de behoefte aan hobby’s en vrije
tijd. Dit advies bespreken we met u.
Met de Eindtoets-basisonderwijs worden kennis en
inzicht van de leerling onderzocht op het gebied
van taal, rekenen, informatieverwerking en
wereldoriëntatie. De uitslag van deze toets is
meestal een bevestiging van wat u en de leerkracht
al hadden vastgesteld (welke vorm van voortgezet
onderwijs het meest geschikt is). De uitslag van de
toets delen we u schriftelijk mee. Mochten
bovenstaande mogelijkheden niet voldoende
informatie leveren om tot een verantwoorde
schoolkeuze te komen, dan is aanvullend
onderzoek noodzakelijk. Dit kan o.a. in de vorm
van een psychologische test. Soms vindt een
LWOO-test plaats.
Als de Eindtoets beter gemaakt wordt en daarmee
een hoger advies gegeven kan worden, gaan we in
gesprek met u en wordt in overleg eventueel het
schooladvies aangepast of blijft het gehandhaafd.

5.7.1 Tienercollege
Vorig schooljaar is binnen de voormalige stichting
SCPO een start gemaakt met een pilot
tienercollege, een samenwerking tussen
basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
De ontwikkeling van 10-14 onderwijs past in het
strategisch beleidsplan Aves om de overgang
tussen primair en voortgezet onderwijs te
verbeteren. Bij het werken aan 10-14 onderwijs
gebeurt dat niet door aan beide zijden van een
systeemgrens aan verbetering te werken, maar
door gezamenlijk nieuwe impulsen te ontwikkelen

met het oog op een geleidelijke overgang van het
ene naar het andere onderwijstype, het uitstellen
van de keuze voor vervolgonderwijs en het creëren
van ‘een ononderbroken ontwikkelingsproces voor
alle leerlingen’ door maatwerk-onderwijs dat is
afgestemd op verschillen in talent, tempo en
passie en daarmee optimale talentontwikkeling
ondersteunt.
Motto van het TC: ‘Ontdek de wereld, begin bij
jezelf!’
• Het Tienercollege wil onderwijs en
persoonlijke ontwikkeling
in verbinding brengen met de eisen die
de maatschappij stelt.
• Het Tienercollege wil kinderen langer de
tijd geven, tot hun 14e jaar, om zich breed
te kunnen ontwikkelen en zo een
verantwoorde keuze te maken. Kinderen
krijgen op deze manier langer de kans om
te laten zien wat ze kunnen!
• Om goede keuzes te maken leren
kinderen zichzelf kennen door middel van
de zeven principes van ‘The Leader in Me’
van S. Covey.
• De leerlingen beginnen bij zichzelf: ze
leren goede keuzes maken en wat
belangrijk is voor hen. Ze leren werken
vanuit een proactieve houding waarbij ze
gecoacht worden in regie nemen in het
eigen leerproces.
• De leerlingen op het Tienercollege
oefenen spelenderwijs om open te staan
voor anderen en empathisch te kunnen
zijn, zonder zichzelf uit het oog te
verliezen. Van daaruit wordt de
verbinding gezocht met de omgeving,
waarbij kinderen de kans krijgen om zich
breed te oriënteren.
Voor meer informatie kunt u terecht op:
https://www.tienercollegenop.nl

5.8 Zorg tot slot
Ouders kunnen natuurlijk ook altijd zelf met hun
vragen op school terecht. Aarzel niet, maar zoek
contact met de groepsleerkracht of de Intern
begeleider. Uiteindelijk zijn we samen
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw
kind!

6 - De resultaten van het onderwijs
Scholen vergelijken aan de hand van de resultaten
van het onderwijs kan een moeilijke materie zijn,
als er niet wordt gekeken naar de sociaal-culturele
achtergrond van de schoolbevolking
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Op basis van diverse gegevens en het feit dat het
percentage kinderen van anderstaligen laag is,
bepaalt de inspectie dat de resultaten van het
onderwijs hoger moet zijn dan op een ‘gemiddelde’
Nederlandse basisschool.
Dat is dan ook te zien aan onderstaand overzicht.
Bij resultaten van het onderwijs kijken we niet
alleen naar de eindresultaten op Cito-toetsen en
naar welke school voor v.o. de leerlingen gaan.
Resultaten zijn bij ons ook:
•
•
•
•

dat we er in slagen, door extra zorg kinderen
op de reguliere basisschool te houden;
dat kinderen groeien in hun ontwikkeling van
zelfstandigheid;
dat kinderen sociaal vaardig worden en
zelfvertrouwen krijgen;
dat kinderen zich veilig en geaccepteerd
voelen.

mogelijke vergelijking ontstaat met het landelijke
beeld/op basis van leerlinggewichten.

6.2 Uitstroom leerlingen naar VO schooljaar
19-20
VWO
7 leerlingen
HAVO t/m VWO
3 leerlingen
HAVO
8 leerlingen
VMBO GL t/m VMBO TL
1 leerling
VMBO TL
11 leerlingen
VMBO BL
2 leerlingen
VMBO BL met LWOO
2 leerlingen
VMBO BL t/m VMBO KL, met LWOO 1 leerling
VMBO KL
1 leerling
VMBO KL, met LWOO
2 leerlingen
1 leerling telt niet mee i.v.m. korter dan 1 jaar op
school ; 2 leerlingen hebben vroegtoets gemaakt.

7 - Beheer privacygevoelige gegevens
Deze laatste resultaten zijn echter veel moeilijker
zichtbaar te maken.
Het boeken van (tussen)resultaten is belangrijk en
dat is een deel van het kwaliteitsproces binnen ‘De
Lichtboei’.
Als middelen om de resultaten te bepalen,
gebruiken we:
•
•
•
•

methode gebonden toetsen;
de leerlingen- en groepsbesprekingen;
het leerlingvolgsysteem;
rapporten, observaties, entree- en eindtoets
Cito.

Onze school heeft het recht om de gegevens van
kinderen en hun ouders te verwerken voor
onderwijskundige doeleinden.
Dat recht nemen we zeer serieus en we doen er
dan ook alles aan om hier op vertrouwelijke en
professionele wijze mee om te gaan.
Aves heeft met al haar scholen binnen het bestuur
afspraken gemaakt die vertaald zijn in het beleid
op Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). Dit beleid
is afgestemd op de wet AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming). Een
weergave van dit beleid kunt u te allen tijde vinden
op de website van de stichting:
www.aves.nl/privacy.
•

•
•
•

6.1 Scores Eindtoets basisonderwijs op ‘De
Lichtboei’ jaren 2017-2019
2020: Geen Eindtoets afgenomen i.v.m. Corona
2019
score 361.5 (DIA) LG: 360
2018
score 538,0 (CITO) LG: 534,9
2017
score 536,7 (CITO) 535,2 (*LGC)
(CITO-scores vallen tussen 500 en550)
* LGC betekent: betreffend jaar heeft het CITO een
berekeningsfactor losgelaten waardoor een

•

•

•

de gegevens, die ouders bij inschrijving van
hun kind geven over zichzelf en hun kind,
worden alleen intern gebruikt voor
onderwijsdoeleinden;
in principe hebben, naast de school, alleen de
ouders inzage in de gegevens van hun kind;
in principe blijft het leerling-dossier in school;
bij tussentijds vertrekkende kinderen wordt
het dossier doorgegeven aan de andere
basisschool of school voor speciaal onderwijs;
na groep 8 blijft het dossier nog 2 jaar in het
schoolarchief, waarna het zal worden
vernietigd;
wanneer het voortgezet onderwijs behoefte
heeft aan de gegevens uit het dossier, i.v.m.
de doorgaande lijn, dient zij zelf de ouders
schriftelijk om toestemming te vragen;
we geven alleen gegevens uit het dossier van
een kind door aan anderen dan
bovengenoemden na schriftelijke
toestemming van de ouders;
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•

•
•

•

•

•

het leerlingenbestand in de computer voor de
leerlingenadministratie is met een code
beveiligd;
het dossier wordt in een afgesloten kast in
school bewaard;
videogebruik m.b.t. leerlingen is alleen
bedoeld voor onderwijskundigen doeleinden
en ten behoeve van observatie; als het anders
is wordt u op de hoogte gesteld.
adreslijsten en geboortedata van kinderen
worden alleen in schoolverband gebruikt
(gemeente, GGD).
Af en toe worden video-opnames gemaakt in
het kader van verdere professionalisering van
de leerkrachten; na de nabespreking met
hem/haar worden de beelden gewist
De wet op privacy heeft tot gevolg dat we
geen NAW-gegevens van leerlingen meer
delen met ouders.

8 - Klachtenregeling
Op school gaat veel goed. Dat mag ook verwacht
worden van een professionele organisatie.
Toch komt het voor dat er een verschil van
mening/inzicht ontstaat tussen ouders en school
over een bepaald onderwerp.
Dat kan bijvoorbeeld zijn over het spelen van de
kinderen op het plein, de gang van zaken in de
groep, hoe tegen pesten wordt opgetreden, de
informatie die ouders (niet) ontvangen, enz.
Een verschil van mening/inzicht kan geen kwaad
als er maar over wordt gesproken met de juiste
personen. Klagen is niet alleen maar kritiek, maar
ook een kans om het voortaan beter te doen.
Als school zijn we gericht op open communicatie
en op goede samenwerking. Vandaar dat we
klachten serieus behandelen. Dat doen we aan de
hand van een wettelijke verplichte
klachtenregeling. Aves heeft een Klachtenregeling
en is aangesloten bij de stichting
Onderwijsgeschillen te Utrecht. De
Klachtenregeling kunt u vinden op de website van
Aves. We onderscheiden klachten die gaan over de
gang van zaken in de groep en op school, b.v. het
lesgeven, communicatie school/ouders, contact
ouders en leerkrachten en klachten die gaan over
ongewenste omgangsvormen (met mogelijk
strafrechtelijke gevolgen).

8.1 Klachten over de algemene gang van zaken
in de groep/en school, enz.
Hoe te handelen bij een klacht over de algemene
gang van zaken in groep/school?
1. Ga in eerste instantie met uw klacht naar
degene die de klacht aangaat (bijvoorbeeld de

2.

3.

4.

5.

betrokken leerkracht) en probeer samen een
oplossing te vinden.
Indien u er samen niet uitkomt of wanneer
stap 1 onbevredigend is verlopen neem dan
contact op met de directeur. Ook bij deze stap
wordt getracht in onderling overleg een
oplossing te vinden.
Wanneer in stap 2 geen bevredigende
oplossing wordt gevonden kunt u contact
opnemen met het College van Bestuur van
Aves. Na oriëntatie en één of meerdere
gesprekken met alle betrokkenen probeert
deze tot een bevredigende oplossing te
komen.
Als na stap 3 er nog steeds geen oplossing is
gevonden kunt u contact opnemen met de
externe vertrouwenspersoon. De externe
vertrouwenspersoon bemiddelt en probeert
een oplossing te vinden.
Wanneer na het inschakelen van de externe
vertrouwenspersoon en na gesprekken met
alle betrokkenen er geen oplossing voor de
klacht is dan is er sprake van een ernstig
conflict. U kunt uw klacht dan voorleggen aan
de stichting Onderwijsgeschillen waar Aves bij
aangesloten is. De externe
vertrouwenspersoon begeleidt de klager bij de
klachtenprocedure.

8.1.1 Begripsomschrijvingen
Contactpersoon:
De contactpersoon is het aanspreekpunt binnen de
school voor ieder die een klacht heeft.
De contactpersonen van onze school zijn:
juf Sietske Poortinga en namens de ouders:
Tanja Bink-Spier.
De contactpersoon kan u adviseren met wie u
moet spreken of u in contact brengen met de
externe vertrouwenspersoon.
Externe vertrouwenspersoon:
De externe vertrouwenspersoon is een
onafhankelijk persoon van buiten de school. Deze
gaat bij een ingediende klacht eerst na of het
mogelijk is door bemiddeling een oplossing te
bereiken of dat er aanleiding is om formeel een
klacht in te dienen. Als dit laatste het geval is,
begeleidt de vertrouwenspersoon de klager bij de
verdere procedure. De functie van
vertrouwenspersoon wordt vervuld door mw.
Karin Oostingh van de Zorggroep Oude en Nieuwe
Land, telefonisch te bereiken onder
telefoonnummer: 0527-630 300.
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8.2 Klachten over ongewenste
omgangsvormen
De school moet een veilige omgeving zijn voor
leerlingen en medewerkers. Op schoolniveau zijn
afspraken gemaakt om ongewenste
omgangsvormen te voorkomen.
In het Protocol Klachtenregeling van Aves staat dit
precies vermeld. Dit protocol is op school
verkrijgbaar en op de website van Aves te lezen,
www.aves.nl
Echter…. er kunnen zich situaties voordoen waarbij
het niet gewenst is deze route te volgen:
-

-

Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen
ook zelf contact opnemen met de externe
vertrouwenspersoon tel. nr. 0527-630300.
Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt
hoe verder te gaan met de gegeven situatie en
omstandigheden.
Ook kan rechtstreeks contact gezocht worden
met de vertrouwensinspecteur via het Adviesen Meldpunt Vertrouwenszaken, wanneer er
klachten zijn over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik of als er sprake is van
ernstig psychisch geweld. Tel. nr.: 0900 – 111
3111.

9.2 Nieuwsbrief
Eens in de twee weken komt er een nieuwsbrief
uit. Onze nieuwsbrief bevat ook informatie van
Peuterspeelzaal en Kinderopvang.
Deze nieuwsbrief wordt digitaal, via Social Schools,
het digitale communicatiekanaal van de school,
verzonden. Ouders van ingeschreven leerlingen
krijgen deze automatisch in hun mailbox of via de
app op hun telefoon. Heeft u de app nog niet
geïnstalleerd en wilt u dit graag, neem dan contact
op met school. Wij zorgen er dan voor dat u een
koppelcode krijgt toegestuurd, zodat u vanaf dat
moment ook het nieuws kan volgen via uw
telefoon, tablet of computer.
Hebt u vragen naar aanleiding van de nieuwsbrief
of andere informatie die verstuurd wordt via Social
Schools, aarzel dan niet om contact op te nemen
met teamleden of directie. U kunt ook terecht bij
leden van de klankbordgroep / MR.
De nieuwsbrief staat ook altijd op de website van
onze school.

9.3 De jaarkalender
De jaarkalender vindt u op de website en op
Social Schools. Hierop staan de belangrijkste
gegevens voor een heel jaar. Wijzigingen en
aanvullingen worden regelmatig aangebracht.

Aves is aangesloten bij de stichting
Onderwijsgeschillen,
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoonnummer: 0320-2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

9 - Contacten met ouders
Een goed contact tussen school en thuis is heel
belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke
gebeurtenissen op school, over algemene
schoolzaken, maar ook over het wel en wee van
uw kind. We stellen het op prijs als u ons van
belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte
houdt, zodat we daar naar uw kind toe aandacht
aan kunnen besteden. Een goede samenwerking
tussen school en thuis bevordert het welbevinden
van uw kind. Ook doen we als school een beroep
op ouders om aan allerlei activiteiten deel te
nemen en mee te helpen met de organisatie.

9.1 Schoolgids
De schoolgids wordt digitaal verspreid en is
daarnaast ook terug te vinden op de website van
onze school.

9.4 Ouderavond
Jaarlijks organiseren we in ieder geval twee
ouderavonden. De eerste betreft een
informatiemoment in september voor ouders
waarvan kinderen deelnemen aan Levelwerk, een
aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De
tweede avond betreft een informatieavond vanuit
de kleutergroepen waarbij nieuwe gezinnen een
uitleg krijgen over het reilen en zeilen in de
kleutergroepen kort voordat hun kind op school
komt. Deze avond vindt vaak plaats in de maand
januari van het lopende schooljaar. Kort na de
zomervakantie zal iedere jaargroep z’n eigen
informatiebrief naar ouders sturen met daarin
relevante informatie voor het nieuwe schooljaar.
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9.5 Ouderpanels

9.8.1 Overige spreekmomenten

Af en toe houden we een ouderpanel.
We bespreken een afgebakend onderwerp,
waarvoor we ouders uitnodigen die sterk bij het
thema betrokken zijn. Door hun inbreng komen we
tot verbeterpunten. Thema’s die al behandeld zijn:
- Veiligheid om en in school
- Contact tussen ouders en school
- Gescheiden en dan …
- Anders dan anderen…..
- Meer- en hoogbegaafdheid
- Sport- en buitenschoolse activiteiten
- Tussen schoolse Opvang
- Groepsouders
- Hoe gaan we op de Lichtboei met elkaar
om?
- Hoe verder met onze schooltijden?

U kunt een gesprek aanvragen met:
- de groepsleerkracht van uw zoon/dochter
- de intern begeleider (over de zorg naar …)
- de bouwcoördinatoren
- de directeur
De directeur heeft geen officieel spreekuur. U kunt
hem altijd aanspreken en indien nodig wordt er
een afspraak gemaakt. Overal waar gewerkt wordt,
is wel eens sprake van onduidelijkheden en
worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze
school niet anders. U bent altijd welkom om
dergelijke punten te bespreken, het liefst in een zo
vroeg mogelijk stadium met de direct betrokken
personen. We houden van een open communicatie
Mocht u er niet met de direct betrokkenen
uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de
directeur. Mocht het zo zijn dat we niet komen tot
een gezamenlijke bevredigende oplossing en is er
sprake van een impasse, dan kan de
klachtenregeling uitkomst bieden. De
contactpersoon wijst degene die de klacht indient,
de weg hoe deze te melden bij de juiste instantie.

9.6 Spreekavonden met ouders (en kind(eren)
Sinds schooljaar 2019-2020 worden zogenaamde
Ouder-Kind-Leerkrachtgesprek gevoerd, waarbij
ook de kinderen hun inbreng hebben/krijgen over
wat ze willen leren, waar de onderwijsbehoeftes
liggen en wat de leerkracht(en) hierin kunnen
betekenen. Dit brengt een grotere betrokkenheid
van allen met zich mee en kinderen zijn daardoor
meer gemotiveerd om te leren als ze zelf ook mee
mogen praten. Het gaat tenslotte ook om het kind.

Ons digitale communicatiesysteem met ouders

9.7 Rapport
De kinderen (groep 1 t/m 8) krijgen twee keer per
jaar een rapport mee naar huis. Het eerste rapport
kunt u verwachten begin februari en het laatste
rapport eind juni/begin juli.
Mocht u n.a.v. de rapporten vragen hebben, aarzel
dan niet om contact op te nemen met de
groepsleerkracht. Mochten leerkrachten n.a.v. het
rapport opmerkingen hebben, dan zullen ze ook
contact met u opnemen en u eventueel
uitnodigen voor een gesprek.

9.8 Huisbezoek groep 1
Bij ouders van leerlingen van groep 1 wordt een
huisbezoek afgelegd.

9.9 Social Schools
Vanaf schooljaar 2018-2019 is Social Schools het
digitale communicatiekanaal voor ouders en school
om met elkaar te communiceren ,waarbij
nieuwsberichten, nieuwsbrieven, de planning,
groepsbelevenissen en andere aankondigingen (vb.
vakanties, studiedagen) worden gedeeld. Als
ouders kunt u daardoor o.a. ook via de app
communiceren met de leerkracht. U kunt ook,
naast telefonisch contact, ziekmeldingen
doorgeven via Social Schools.
Wat wordt gedeeld via Social Schools:
•
Alle informatie van school wordt digitaal
verzonden (briefjes bij hoge uitzondering)
•
Groepscommunicatie verloopt digitaal
•
Ouders kunnen zich zelf inplannen voor de
Ouder-Leerkracht-Leerling gesprekken
•
Verloopt de organisatie van sporttoernooien
en andere activiteiten digitaal
•
De agenda met de planning wordt
gepubliceerd en voortdurend geactualiseerd
(studiedagen team, vakanties, activiteiten)

9.10 Ouderbetrokkenheid
Thematafel groep 1-2

Ouders zijn op diverse manieren actief in de
school. Daar zijn we erg blij mee. Zonder uw hulp
zijn bepaalde activiteiten onmogelijk. Het mes
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snijdt wat dit betreft aan twee kanten: uw kind
vindt het (meestal) prettig dat u zich inzet voor
school en u leert de juf of meester ook beter
kennen en proeft de sfeer in school. Aan het begin
van het schooljaar ontvangt u een formulier
waarop u aan kunt geven bij welke activiteiten we
een beroep op u mogen doen.
Niet alles staat op het formulier. Ook tussentijds
zullen we uw hulp bij activiteiten die
georganiseerd worden nodig hebben. We vinden
betrokkenheid van ouders bij school erg belangrijk
en… dat ouderhulp een taak is voor elke
ouder/verzorger, dus een ‘must’. Samen kunnen
we de school op een goede wijze draaiende
houden. En dat betekent voor de één misschien
helpen bij het lezen en voor de ander meelopen
met de avondvierdaagse of helpen bij de jaarlijkse
schoonmaak. We hopen op vele aanmeldingen /
inschrijvingen voor ouderhulp.

9.11 Activiteitencommissie

juni, want bij te weinig hulp kunnen we niet
meedoen!).

9.13 Gebedsgroep
Diverse ouders vormen samen de gebedsgroep.
Dat is natuurlijk een heel andere manier om een
bijdrage aan ons onderwijs te leveren; wel een
heel belangrijke. Op twee verschillende ochtenden
(per maand) komt een gedeelte van deze groep bij
elkaar, om: Koffie te drinken, samen te zingen, een
stukje studie te doen en te bidden voor onderwijs
en opvoeding op school en allen die daarbij
betrokken zijn.

9.14 Goede doel /Zending
Als school willen we het binnengekomen
zendingsgeld zo goed mogelijk besteden. We
vinden het belangrijk om ook, vanuit onze
identiteit voor onze ‘naasten’ op afstand te kunnen
zorgen. Als school leveren we o.a. een bijdrage aan
ZEFA (sponsorkind).

Deze commissie bestaat uit ouders en drie
personeelsleden. Zij helpt bij de voorbereiding en
organisatie van veel verschillende activiteiten
binnen en buiten de school.
We denken dan bijvoorbeeld aan Sinterklaasfeest /
Kerstvieringen / Kleuterfeest / Schoolreis etc.

Optreden World Vision@school

9.15 Leerlingenvervoer
Viering in de Fontein

9.12 Sportcommissie
Een aantal ouders maakt deel uit van de
sportcommissie.
Deze commissie regelt alle buitenschoolse
sportactiviteiten, zodat het onderwijzend
personeel zich met het daadwerkelijke onderwijs
kan bezighouden én de kinderen toch regelmatig
kunnen meedoen aan sportactiviteiten in
vakanties, de weekenden of op de
woensdagmiddag.
Vanuit het team zitten ook enkele personeelsleden
in deze commissie. Bij iedere activiteit komen vaak
een paar leerkrachten kijken.
Kinderen kunnen zich vooraf aanmelden om mee
te doen aan wedstrijden of andere activiteiten.
Extra hulp van andere ouders is daarbij meestal
vereist (bijv. bij de jaarlijkse avondvierdaagse in

Als school zijn we vaak aangewezen op ouders die
willen helpen bij het begeleiden en vervoeren van
leerlingen naar bepaalde activiteiten. Uw hulp is
ook hierbij onmisbaar. We denken daarbij aan
excursies / theaterbezoek enz. Wij vinden dat
bovenstaande activiteiten een meerwaarde bieden
aan ons onderwijs en we horen dat kinderen
hieraan vaak veel plezier beleven. We vragen de
ouders dan ook om hieraan hun medewerking te
blijven verlenen.
Het vervoer van leerlingen is een
verantwoordelijke aangelegenheid.
De voormalige SCPO had daarom een Protocol
Leerlingenvervoer vastgesteld. Met dit protocol
wordt beoogd voorschriften te geven aan het
personeel, ouders c.q. vrijwilligers en andere
partijen die het leerlingenvervoer verzorgen,
teneinde daarmee de verkeersveiligheid van
leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen. Bij Aves
is dit protocol (nog) niet opgenomen in de
protocollen. T.z.t. kunt u dit wel vinden op de
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website van Aves. Tot dan wordt het ‘oude’
protocol SCPO als richtlijn gebruikt.
Het Protocol Leerlingenvervoer is op school
verkrijgbaar.

9.16 Website
Eén ouder/leerkracht is actief met het beheren van
onze website www.delichtboei-emmeloord.nl.
Op de website kunt u de nieuwsbrieven
terugvinden, de kalender en andere informatie
over de school. Dit alles naast Social Schools.
Foto’s van activiteiten met kinderen worden via
Social Schools gedeeld, een beschermde omgeving,
die alleen toegankelijk is voor de doelgroep.
We proberen de website zoveel mogelijk up-todate te houden, zodat u ook via de website op de
hoogte blijft van wat er te doen is op onze school.

10 - CONTACTEN MET INSTELLINGEN
10.1 Inspectie
De school valt onder de Inspectie voor het
basisonderwijs: RIK-Zwolle Bao. De inspectie heeft
in 2013 voor het laatst onze school bezocht.
Ervaringen van de inspectie over onze school vindt
u op de website van de inspectie. Vaak vindt nu ‘op
afstand’ het toezicht plaats, waarbij jaarlijks een
gesprek met het college van bestuur plaatsvindt en
de scholen van de stichting worden
doorgesproken.

10.2 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD
De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de
gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als
psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te
beschermen, te bevorderen en te bewaken.
In zowel groep 2 als in groep 7 voeren de
jeugdverpleegkundigen van de afdeling JGZ een
Preventief Gezondheid Onderzoek (PGO) uit.
Het doel van deze onderzoeken is het beoordelen
van de gezondheidstoestand, de groei en
ontwikkeling (zowel lichamelijk als psychosociaal)
van uw kind.
Ouders/verzorgers/jeugdigen kunnen zelf ook bij
de afdeling Jeugdgezondheidszorg terecht voor
vragen over de groei en ontwikkeling van hun
kind/henzelf, maar ook voor vragen op het gebied
van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl
(genotmiddelen, seksualiteit).
De afdeling JGZ van de GGD Flevoland is
telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.3012.30 uur via telefoonnummer 088-0029920.
Overige informatie over de diensten van de
afdeling JGZ, maar ook een breed scala aan folders,

is terug te vinden op de website :
www.ggdflevoland.nl

10.2.1 Kinderziektes
Soms komen er vragen van ouders hoe te handelen
bij bepaalde kinderziektes. Hiervoor kunt u ten
allen tijde de site van het RIVM raadplegen. Daar
staan suggesties hoe om te gaan met bepaalde
ziektes / klachten. Uiteraard is uw huisarts het
eerste aanspreekpunt in deze.
Natuurlijk is het goed om altijd, naar eigen inzicht
de leerkracht te informeren over een eventuele
ziekte of gezondheidsklachten die uw kind heeft.
Bij besmettelijke ziektes wordt u verzocht die te
melden bij de schoolleiding. Daar wordt bepaald /
overlegd met de GGD of er school breed
maatregelen genomen moeten worden. U krijgt
hierover altijd bericht indien er sprake is van
besmettelijke ziektes.

10.2.2
Medische
handelingen
en/of
medicijnverstrekking bij ziekte en allergieën
Steeds meer en steeds vaker wordt er door ouders
aan de school gevraagd medische handelingen te
verrichten bij leerlingen of medicijnen te
verstrekken aan leerlingen. Hierover zijn afspraken
gemaakt die gelden voor alle scholen van Aves. Zie
ook website Aves (www.aves.nl). Het uitgangspunt
is dat de verantwoordelijkheid voor het onderwijs
aan leerlingen, ziek of niet ziek, altijd bij de school
ligt waar het kind staat ingeschreven. De ouders
van een leerling zijn verantwoordelijk voor het
algehele welzijn, waaronder de medische situatie
en het functioneren van hun kind.
De school voelt zich natuurlijk verantwoordelijk
voor het welbevinden en voor een zo optimaal
mogelijke voortgang van het onderwijs aan alle
leerlingen, ook als deze een handicap hebben of
ziek zijn. Echter, de school is bijzonder
terughoudend over het eventueel overnemen van
taken van ouders. Dit kan de school slechts doen
op basis van vrijwilligheid.
Aves heeft bepaald, dat medewerkers geen
voorbehouden handelingen mogen uitvoeren. Dit
zijn handelingen die door ondeskundige uitvoering
een aanmerkelijk risico voor de patiënt vormen.
Deze handelingen zijn uitsluitend voorbehouden
aan medisch bevoegde personen.
Als voorbeeld van een voorbehouden handeling
noemen we het toedienen van een insulineinjectie.
De niet voorbehouden handelingen kunnen wel
door een medewerker van de school zonder
medische scholing worden verricht, maar
uitsluitend als diegene dat zelf wil. De school en de
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ouders leggen schriftelijk vast hoe en door wie de
benodigde medische zorg wordt verleend. Als
voorbeeld van een niet voorbehouden handeling
noemen we het geven van een vingerprik.
Medewerkers van Aves mogen deze niet
voorbehouden handelingen weigeren. Zij zijn
immers hiertoe niet geschoold, dus niet bevoegd
tot medisch handelen.
Levensreddende handelingen vallen buiten de
gestelde regels van Aves inzake medische
handelingen en/of medicijnverstrekking. In dat
geval zijn de afspraken van toepassing die gemaakt
zijn gemaakt over de bedrijfshulpverlening.
De school wil graag door de ouders worden
geïnformeerd over eventuele allergieën bij de
leerlingen en hoe hiermee omgegaan dient te
worden. Wij bewaren deze informatie in het
leerlingendossier. U kunt hierbij denken aan een
voedselallergie, een wespensteek of bijv. huismijt.

10.3 Schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep
De IJsselgroep adviseert scholen. Ook verzorgt men
o.a. nascholing van leerkrachten. Een andere taak
is het geven van adviezen over individuele
kinderen. Als een school ‘handelingsverlegen’
wordt in het werken met een leerling met leeren/of gedragsproblemen en niet (meer) kan
voldoen om tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoeften van de leerling, kan de
IJsselgroep worden gevraagd om een onderzoek te
doen met instemming van de ouders/verzorgers.
Een psychologen of pedagoog van de IJsselgroep
onderzoekt dan het kind.
Er wordt gekeken naar wat de mogelijke oorzaken
zouden kunnen zijn van het feit, dat het kind/de
leerkracht in zijn / haar ontwikkeling of begeleiding
stagneert en men adviseert over de aanpak of het
vervolgtraject.
Op onze school gaan we uit van het principe van
oplossingsgericht denken en werken.
Toch sluiten we niet uit, dat we soms tot de
conclusie moeten komen, dat we niet kunnen
voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind.
Verwijzing naar het Speciaal Onderwijs of naar de
speciale basisschool behoort dan tot de
mogelijkheden. De school kan hierin ouders
begeleiden in het aanmeldingstraject naar de
betreffende school. Ouders melden zelf aan.

10.4 Voortgezet Onderwijs
Emmeloord kent een scala aan mogelijkheden in
het Voortgezet Onderwijs.
Vanuit ‘De Lichtboei’ hebben we contact met de
scholen voor voortgezet onderwijs in Emmeloord.

Wij informeren de VO-scholen over hun
toekomstige kinderen van onze school. We blijven
onze uitstroomleerlingen volgen en worden door
de VO-school op de hoogte gehouden van de
prestaties / resultaten van onze oud-leerlingen,
zodat we ook kunnen beoordelen/vaststellen in
hoeverre ons advies op langere termijn ook het
juiste advies bleek te zijn.
De verdeling van de leerlingen over de diverse
vormen van voortgezet onderwijs wisselt van jaar
tot jaar. Het is o.a. afhankelijk van de samenstelling
van groep 8 (diversiteit aan onderwijsbehoeften
van leerlingen bijv.).
De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk
van drie elementen: de capaciteiten van een kind,
de kwaliteit van de basisschool en de thuissituatie.
Een goede kwaliteit van het basisonderwijs is onze
primaire taak. We stellen ons ten doel het
maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor
te zorgen, dat het kind in de meest voor hem of
haar passende vorm van voortgezet onderwijs
terecht komt en op die school goed mee kan
komen.

10.5 Gemeente N.O.P.
Op allerlei terreinen hebben we regelmatig contact
met de gemeente.
Deze contacten worden vooral door het College
van Bestuur onderhouden.

11 - PRAKTISCHE ZAKEN
11.1 Schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk:
’s Morgens 8.30 – 12.00 uur;
’s Middags: 13.15 – 15.15 uur.
Groep 1: alleen di. en do. middag school.
Groepen 2 -3 en 4: ma., di. en do. middag.
Groepen 5 - 8: ma.,di.,do. en vr. middag.
Op woensdag zijn alle groepen om 12.15 uur vrij.
De schoolbel gaat 5 minuten voor aanvang !
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11.2 Binnenkomen voor schooltijd

11.4 Vakanties

•

Voor een actueel vakantieoverzicht verwijzen we
naar de agenda op de website en de agenda op
Social Schools. Hier staan alle vakanties,
ingeplande studiedagen van het team (leerlingvrije dagen) en activiteiten van de school. Op de
website en in Social Schools worden wijzigingen
dagelijks bijgehouden en zijn dat de meest recente
gegevens.

•

•

De leerlingen van de groepen 1,2,3 zijn vanaf
8.20 en 13.05 uur welkom in hun
groepslokaal. Vóór die tijd is het niet mogelijk
om de kinderen binnen te brengen.
Vanaf genoemde tijden is een leerkracht in
het lokaal om toezicht te houden.
De kinderen uit de andere groepen blijven tot
8.25 en 13.10 uur buiten en spelen op het
plein. Eén of twee leerkrachten houden ’s
morgens en ’s middags 10 minuten voor
schooltijd toezicht op het plein.
Tot genoemde tijdstippen (8.20 en 13.05 uur)
bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind en
is het verstandig om het tot die tijd zoveel
mogelijk thuis te houden. Dit komt ook het
overzicht voor de overblijfmoeders ten goede,
die in de middagpauze verantwoordelijk zijn.
Op de drukke middagen zijn er soms meer dan
200 overblijvers en na het eten zijn ze buiten
op de pleinen.
Bij regen mogen de kinderen, in overleg met
de leerkrachten die het pleintoezicht
verzorgen, naar binnen, maar ook dan gelden
de tijden: 8.20 en 13.05 uur. (Laat uw
zoon/dochter bij regenachtig weer dus niet te
vroeg naar school gaan!).

Voor u als ouder is er voldoende gelegenheid om
even naar binnen te lopen met een vraag of
mededeling: dat kan desgewenst vóór schooltijd,
maar het liefst na schooltijd, zodat u eventueel
met de leerkracht een afspraak kunt maken om op
een rustig moment een gesprek te voeren waarbij
tijd en ruimte voor beiden is gepland. U kunt zich
hierdoor ook goed voorbereiden op het gesprek,
zeker wanneer het gaat over vragen rond de
ontwikkeling / vorderingen van uw kind.

11.3 Hoofdluis
Van tijd tot tijd vindt op school hoofdluiscontrole
plaats door een aantal ouders.
Signaleert u zelf hoofdluis bij uw kind, laat het ons
ook weten, omdat hoofdluis zeer besmettelijk is.
Op school worden dan ook de andere kinderen uit
de groep (tussentijds) gecontroleerd op hoofdluis.
En u weet het: hoofdluis hoeft niet aan uw eigen
hygiënische omstandigheden te liggen. Kinderen
kunnen ze overal oplopen. Schroom daarom niet
om ons z.s.m. op de hoogte te stellen van deze
ongenode gasten!
Om de controle gemakkelijker te maken verzoeken
we u op de aangegeven data in Social Schools te
zorgen dat uw kind(eren) geen gel in het haar heeft
/ daarnaast het haar op deze dag zo veel mogelijk
‘los dragen’.

11.5 Overzicht urentabel vakgebieden
Het minimum aantal uren dat kinderen naar school
moeten, is wettelijk vastgelegd. Dit wordt
berekend van oktober tot oktober, zodat de
zomervakantie er altijd in z’n geheel in valt.
Hoeveel tijd er per week besteed wordt aan de
diverse vakken kunt u lezen in de volgende tabel

vakgebied
godsdienstonderwijs:
Nederlandse
taal:
lezen:
Nederlands
klassengesprek:
schrijven:

gr.1 gr.3/4
/2
2.00 2.30

gr.5/6

gr.7/8

2.30

2.30

2.00 5.00/
4.45
2.00
1.00/
0.30
1.30

5.00/
4.30
2.30
0.45/
0.30
1.00/03
0
4.45

4.30

0.45/
1.30
0.45/
1.30

1.30

rekenen en
wiskunde:
aardrijkskunde:

0.30 4.45

geschiedenis en
wereldoriëntatie:
maatschappelijke
verhoudingen:
natuur/biologie:
bevord. sociale
redzaamheid:
verkeer:
tekenen:
muziek:
expressie:
handvaardigheid:
dramatische
vorming:
Engels:
gymnastiek:
pauzes:
open inloop:
werken met
materiaal:
speel-/werkles
Totaal:

0.30
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0.30

2.30
0.15

4.30

0.45
0.15 0.15

1.00
0.15

1.30/
1.00
0.00/
0.30
1.00
0.15

0.30
0.45
1.30 0.30

0.45
1.00
0.45

0.45
1.00
0.45

1.00
0.30 0.30

1.00
0.15

1.00
0.15

0.20
1.15
1.15

0.45
1.30
1.15

25.45

25.45

3.30 2.15
1.15 1.15
1.15
5.30 1.00
(gr. 3)
3.00
21.4 23.45
5
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NB: De urenverdeling kan aangepast worden op basis van resultaten!

groep verlof verlenen, volgens de richtlijnen
van de hoofdinspectie, met daarbij de
volgende afspraken:

Voor kinderen in de groepen 1 t/m 4 geldt:
gemiddeld 880 uur per jaar en voor de andere
groepen geldt: 1000 uur per jaar per groep.
Voor ‘De Lichtboei’ zijn de onderstaande uren
berekend:
groep 1: 863 uur,
groepen 2 - 3 en 4: elk 930 uur
groepen 5, 6, 7 en 8: 1019 uur.
5.

Typediploma gehaald.

11.6 Schoolverzuim
11.6.1 Ziekmelding van een leerling:
Als uw kind door ziekte of om andere redenen
moet verzuimen, graag even voor schooltijd een
berichtje via Social Schools of een telefoontje: tel:
69 86 44.
Wilt u een bezoek aan de tandarts of dokter zo
mogelijk op woensdagmiddag, na schooltijd of in
de vakanties laten plaatsvinden?

11.6.2 Ziekte van de leerkracht
Bij ziekte van een leerkracht wordt er een invaller
geregeld vanuit het bestuurskantoor of intern
(school). We streven ernaar om in zo’n situatie een
invaller te hebben die vertrouwd is met de gang
van zaken op de Lichtboei, passend bij onze
identiteit.

11.6.3 Protocol vervanging van leerkrachten
bij ziekte
1.
2.
3.

4.

Bij een ziektemelding schatten we eerst in
hoe lang vervanging noodzakelijk is.
Daarna benaderen we onze eigen invallers.
Als er geen invaller is te vinden, bekijken we
andere oplossingen.
- verschuiving (van leerkrachten): als er wel
een extra leerkracht (met specifieke
taken) beschikbaar is, gaan we intern
schuiven.
- Ruilen: taakrealisatie-uren IB-er (bij hoge
uitzondering mits dit mogelijk is)
- verdelen: de groep verdelen over andere
groepen; (maximaal voor één dag en
alleen als het redelijkerwijs mogelijk is).
Bieden voorgaande mogelijkheden geen
aanvaardbare oplossing, dan de betreffende

in principe niet de eerste dag.
alleen in het uiterste geval toe overgaan.
ouders via Social Schools op de hoogte
stellen.
- voor leerlingen die geen opvang hebben,
binnen de school de opvang regelen.
De directeur dient in principe niet voor
vervanging beschikbaar te zijn in zijn
ambulante tijd, tenzij er verschuiving van die
tijd mogelijk is en zijn geplande
werkzaamheden die verschuiving toestaan.
Bij plotselinge calamiteiten zullen zij dat vaak
zelf wel oplossen. Invallen is een ongewenste
oplossing voor het probleem, omdat het kan
leiden tot managementproblemen.
-

11.6.4 Overig schoolverzuim
We hebben te maken met regels en verplichtingen.
Ook in school. Eén van die verplichtingen is de
leerplicht. De wettelijke tekst luidt als volgt:
“De leerplicht begint op de eerste schooldag van
de maand volgende op die waarin het kind de
leeftijd van 5 jaar bereikt en eindigt aan het eind
van het schooljaar waarin de jongere de leeftijd
van 16 jaar heeft bereikt”.
Toch is deze wet niet voor iedereen even duidelijk.
Daarom willen we in een paar woorden enkele
zaken onder uw aandacht brengen:
Wanneer het kind leerplichtig is geworden,
moeten de ouders (of verzorgers) het kind
aanmelden bij een school voor primair onderwijs.
Het kind is verplicht de school op de gewone
schooltijden te bezoeken.
Natuurlijk zijn hiervoor uitzonderingen. De
bekendste zijn de schoolvakanties en
ziekteverzuim.
De schoolvakanties worden meestal zes maanden
voor aanvang van het schooljaar bekend gemaakt,
zodat alle ouders een goede planning van hun
vakanties kunnen maken.
Een uitzondering van de vakantieregeling kan
worden gemaakt wanneer er gewichtige
omstandigheden zijn waarvoor het kind verlof
krijgt. We denken hierbij aan het bijwonen van een
huwelijk, een huwelijksjubileum of een begrafenis
in de naaste familie.
Een aanvraag voor de hierboven genoemde
omstandigheden wordt gedaan bij de directeur,
Harm Kloosterman. Hij kan hiervoor verlof
verlenen voor één of maximaal twee schooldagen.
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De groepsleerkrachten van de school zijn hiertoe
niet bevoegd. Daarom zullen zij u doorsturen naar
de directeur.
Een aanvraag voor extra vakantieverlof of voor
andere gewichtige omstandigheden, wordt
eveneens ingediend bij de directeur. Hij beslist of
u, op grond van de motivatie van uw aanvraag,
recht heeft op aangevraagd verlof. Hij neemt deze
beslissing in een eventueel overleg met de
leerplichtambtenaar. Er worden nogal wat
aanvragen voor extra vakantieverlof ingediend.
Ook de aanvragen voor verlenging van het
weekend met 1 of 2 dagen behoren tot het extra
vakantieverlof. Wanneer kan nu verlof verleend
worden voor een extra vakantie van maximaal 10
dagen?
Dit is alleen mogelijk als
•
één van de ouders vanwege de specifieke
aard van het beroep niet binnen de
zomervakantie op vakantie kan gaan;
•
een werkgeversverklaring wordt overlegd
waaruit blijkt, dat geen verlof binnen de
zomervakantie mogelijk is.
Dit zijn duidelijke regels. Hieraan hebben we ons te
houden, hoe graag we u ook een extra dag gunnen.
Vriendelijk verzoeken wij u: maak het ons niet te
moeilijk. Bespreek ook van tevoren niet iets
waardoor u verplichtingen aangaat. Vraag eerst op
school of u in aanmerking komt voor een extra
verlofdag. Denk ook niet: op zo’n laatste dag voor
de vakantie doen ze op school toch niets meer,
want elke schoolactiviteit, hoe in- of ontspannend
ook, heeft zijn waarde.
Om tijdig uw verlofaanvraag te kunnen
behandelen, dient u in elk geval vier weken vooraf
het verlof schriftelijk aan te vragen.
Dit aanvraagformulier kunt u krijgen via de
administratieve kracht of directeur en bij één van
hen vroegtijdig inleveren. Let wel: bij het
aanvraagformulier zijn de richtlijnen aangehecht.
Neemt u daar, voordat u het aanvraagformulier
invult, eerst goed kennis van. Valt de aanvraag niet
binnen de richtlijn, dan heeft het geen zin om een
aanvraag in te dienen. Uitzondering op de regel
kunnen uiteraard gewichtige en zeer bijzondere
omstandigheden zijn. Dit samen te bepalen in
overleg met de directeur.

11.7 Arbobeleid
Volgens de Arbowet is de schoolleiding verplicht,
een expliciet Arbobeleid te voeren, dat erop
gericht is om een zo groot mogelijke veiligheid, een
zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid
en het bevorderen van het welzijn van personeel

en leerlingen te realiseren. Wat houdt dit in voor
onze school?
Iedere vier jaar moeten we een Risico
Inventarisatie & Evaluatie uitvoeren. De laatste
RI&E is in 2013 uitgevoerd. Uit die inventarisatie
komt duidelijk naar voren waar het aan schort in
onze schoolgebouwen. Door de renovatie in
schooljaar 2016-2017 zijn veel ‘gebreken’ in de
gebouwen verholpen en zijn aanpassingen n.a.v.
een plan van aanpak gedaan zodat de gebouwen
weer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.

11.7.1 Incidentenregistratie
Een ander onderdeel van de RI&E is de
zogenaamde incidentenregistratie. Hierover zijn op
stichtingsniveau afspraken gemaakt (o.a. definitie)
hoe we hiermee omgaan. Wanneer is er sprake van
een incident en hoe te handelen en te evalueren
(zie protocollen, ter inzage op school).
Zie ook het Arbobeleid van Aves op www.aves.nl
Incidenten zijn voorvallen:
* Tussen leerlingen - ouders - leerkrachten
(diverse combinaties zijn mogelijk)
*die lichamelijke of geestelijke schade
veroorzaken of tot gevolg hebben
*die direct of indirect met het schoolleven te
maken hebben
*die actie naar derden met zich meebrengen
Ook voor onze school moeten we constateren, dat
er ieder jaar enkele incidenten plaatsvinden. Deze
incidenten worden digitaal vastgelegd en bewaard,
zodat we eventuele trends kunnen ontdekken
maar ook aan preventie kunnen werken.

11.7.2 BHV en ontruiming
Op school zijn BHV-ers aangesteld die zorg dragen
voor een ordelijk verloop van een ontruiming van
de gebouwen. BHV-ers sturen personeel aan bij
een ontruimingsoefening en zijn hiervoor opgeleid
en worden jaarlijks bijgeschoold. Aanwijzingen van
de BHV-ers dienen daarom ook altijd te worden
opgevolgd als u in het gebouw verkeert bij een
ontruiming.
Ontruiming wordt ieder jaar minimaal twee keer
gestructureerd geoefend binnen het Kindcentrum,
waarbij het doel is om zo snel en ordelijk mogelijk
het pand te verlaten en op een afgesproken plaats
te verzamelen. De BHV-ers zijn herkenbaar doordat
ze een gekleurd hesje dragen met daarop de
letters BHV. Bij een ernstige calamiteit krijgen de
ouders via Social Schools een zogenaamde Alert
melding. Hierin wordt aangegeven wat u als ouder
moet doen. Ten allen tijde geldt: indien u uw kind
komt ophalen op de afgesproken locatie: afmelden
bij de leerkracht van uw kind(eren). We hopen dit
uiteraard nooit mee te hoeven maken. De afspraak
waar u uw kind kunt halen, in het geval u niet
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meer in de schoolgebouw mag komen, is als volgt:
Kinderen uit het bovenbouwgebouw worden
opgevangen in het onderbouwgebouw. En
kinderen uit het onderbouwgebouw worden
opgevangen in het bovenbouwgebouw. In het
geval we in beide gebouwen niet meer terecht
kunnen, kunt u uw kind ophalen bij de leerkracht in
kerkcentrum De Ontmoeting aan de Europalaan.

11.7.4 Schoolveiligheidsplan
Elke school van Aves heeft een
schoolveiligheidsplan. Het schoolveiligheidsplan
bevat informatie over zowel fysieke als sociale
veiligheid. U kunt hierbij denken aan de afspraken
die zijn gemaakt voor een ontruiming van het
schoolgebouw, maar ook het anti-pestbeleid. Op
de scholen zijn allerlei regels en afspraken over
veiligheid gemaakt. Het schoolveiligheidsplan is
geactualiseerd en kunt u vinden op de website van
de school en algemeen op de website van aves.

11.8 Beleid mobiele telefoons
In principe nemen leerlingen geen mobiele
telefoons mee naar school. In overleg met de
directie kan (in zeer bijzondere gevallen) van deze
afspraak worden afgeweken. Het gebruik van
smartphones tijdens de les en in de pauzes is niet
toegestaan. School kan in alle gevallen niet
aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal
of schade aan een mobiele telefoon, ook niet als
deze ingenomen wordt. Leerlingen kunnen, indien
nodig (na overleg met de leerkracht), ten alle tijde
gebruik maken van de vaste telefoon van school.

11.9 Stichting Leergeld
Graag wil de Stichting Leergeld u op de hoogte
brengen van de mogelijkheden van de Meedoen
bon van de gemeente Noordoostpolder Sinds
afgelopen najaar kan met de meedoen bon
(waarde 10 vouchers a € 15,00) bijvoorbeeld een
schoolreisje betaald worden naast of in plaats van
sportieve en culturele activiteiten. Stichting
Leergeld is een laatste vangnet, hetgeen betekent
dat eerst alle voorliggende voorzieningen (zoals de
Meedoen bon) gebruikt moeten worden en
wanneer deze onvoldoende blijken te zijn kan een
beroep op Stichting Leergeld worden gedaan . Dit
geldt trouwens voor zowel basis als voortgezet
onderwijs. Contactpersoon: Gert Buimer
(ma,di,wo,vr), tel. 0527-634861.

11.10 Tussen Schoolse Opvang
Ouders/verzorgers die werken of aan een
buitenweg wonen, kunnen hun kinderen tussen de
middag op school laten overblijven. Een aantal
vaste overblijfmoeders is dan aanwezig van circa
11.50 uur tot circa 13.20 uur om samen met uw

kind te eten en het buiten- of binnenspelen te
begeleiden.
Deze tussen schoolse opvang is gekoppeld aan het
gebouw waarin uw kind zit. De groepen 1 tot en
met 3 blijven over in het onderbouwgebouw en de
groepen 4 tot en met 8 blijven over in het
bovenbouwgebouw.
Aan de tussen schoolse opvang zijn kosten
verbonden. Deze kosten zijn afhankelijk van de
manier van de opvang. Maakt uw kind gebruik van
een abonnement, dus op een vaste dag gedurende
het schooljaar, dan zijn de kosten per dag per kind
€ 1,50. Indien uw kind incidenteel gebruik maakt
van de tussen schoolse opvang dan zijn de kosten
per kind per dag € 2,00. (Prijswijziging
voorbehouden)
De kosten van een abonnement worden drie maal
per jaar middels een automatische incasso
afgeschreven. Hiervan krijgt u in het begin van het
schooljaar een factuur waarin de kosten worden
weergegeven, evenals de data van afschrijving. Alle
dagen worden berekend, dus ook als uw kind een
keer niet komt. Uitzondering hierop is wanneer uw
kind langer dan twee weken ziek is.
De incidentele tussen schoolse opvang is alleen
nog mogelijk middels een (gezins-)strippenkaart.
Deze strippenkaart schaft u per gezin aan en is
gedurende zijn/haar gehele schoolperiode geldig,
ongeacht eventuele prijsstijgingen tussendoor.
Het aanschaffen van deze strippenkaart, met 10
strippen, kan via het overmaken van € 20,00 op
bankrekeningnummer: 10.58.63.327 t.n.v. Aves /
Lichtboei onder vermelding van de voor en
achternaam en groep van uw kind. Zodra het geld
dan binnen is komt de strippenkaart van uw kind in
de ‘Strippenkaartmap’ bij de tussen schoolse
opvangcoördinator. De kaart blijft dus op school.
Als er 8 strippen verbruikt zijn, krijgt uw kind een
briefje mee zodat u tijdig weet wanneer u een
nieuwe kaart moet aanschaffen. Als uw kind de
school verlaat, dan wordt de waarde van de
resterende strippen aan u overgemaakt.
Indien uw kind nog geen strippenkaart heeft en het
wel gebruik maakt van de tussen schoolse opvang,
bijvoorbeeld door een noodsituatie (ziekte
ouder/verzorger o.i.d.), dan bent u door de
aanwezigheid van uw kind automatisch verplicht
een strippenkaart aan te schaffen. U ontvangt dan
een factuur voor deze strippenkaart welke na
betaling zal worden toegevoegd aan de
Strippenkaartmap.
In de hallen van beide gebouwen hangen
intekenlijsten voor de kinderen die incidenteel
willen gebruik maken van de tussen schoolse
opvang. Indien gebruik wordt gemaakt van deze
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mogelijkheid dan moet de schooldag ervoor om
uiterlijk 12.00 uur de naam en het groepsnummer
van uw kind op deze lijst staan. Noodsituaties
daargelaten. Op deze wijze is het voor ons mogelijk
om tijdig te zorgen dat wij voldoende tussen
schoolse opvangouders kunnen inzetten.
Indien uw kind een abonnement heeft voor
zijn/haar vaste dagen en op een andere dag
incidenteel komt, dan moet u voor deze
incidentele opvang een strippenkaart aanschaffen.
Voor afmelding van uw kind voor TSO mailt u naar
overblijflichtboei@gmail.com of belt u met de TSO
coördinator Raja van der Linde, tel. 06-46098994
of u zet u dit op de lijst van de incidentele opvang
door de naam van uw kind te noteren met het
woord ‘afwezig’.
Tijdens de tussen schoolse opvang gelden de
volgende afspraken
1.
Voor de opvang doen we de jassen aan de
kapstok en tijdens het eten houden we de
tassen en speelgoed op de grond;
2.
Samen beginnen we met gebed;
3.
Als alle kinderen met het eten klaar zijn,
sluiten we de maaltijd af met een
dankgebed;
4.
Tijdens het eten lopen we niet van tafel
om afval in de prullenbak te gooien; dat
doen we na de maaltijd in één keer;
5.
Geen blikjes met ‘prik’ meenemen: door
het schudden kan het gaan spuiten……
6.
Bij voorkeur geen kruimelend broodbeleg
meegeven;
7.
Geen snoepgoed/kauwgom meenemen.
Als er iets “extra’s moet worden
meegenomen, denk dan aan fruit,
komkommer o.i.d.
8.
We gaan gewoon pratend, vriendelijk en
gezellig met elkaar om. Dat geldt voor de
kinderen onderling, maar ook voor de
kinderen naar de tussen schoolse
opvangouders en andersom;
9.
Moet je naar de WC? Vraag dat dan eerst
even. Er gaat 1 kind per keer naar het
toilet: na afloop je handen wassen!;
10.
Tijdens de opvang blijven we allemaal op
het plein;
11.
Tussen de middag komen de
opvangkinderen niet in een ander
klaslokaal;
12.
Het binnen- en buitenspeelgoed wordt
door de tussen schoolse opvangouders
opgehaald: de kinderen kunnen hier
vervolgens mee spelen.

De schooldag duurt lang voor tussen schoolse
opvangkinderen. Het uur tussen de middag willen
we graag ontspannen en gezellig laten verlopen.
De tussen schoolse opvang is daarom in principe
ook bedoeld voor de kinderen die aan een
buitenweg wonen of waarvan de ouders werken.
Op deze manier houden we de groepen klein en
overzichtelijk zodat de tussen schoolse
opvangouder aandacht heeft voor uw kind.
Van uw kind verwachten wij:
Dat het luistert en beleefd omgaat met de
overblijfmoeders en de kinderen, nette
tafelmanieren heeft en eerbiedig is tijdens het
gebed. Mocht een kind zich regelmatig misdragen,
dan wordt u daarvan telefonisch op de hoogte
gebracht. Wanneer er geen verbetering optreedt,
kan schorsing bij het overblijven voor een bepaalde
periode het geval zijn.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar
aanleiding van deze afspraken, dan kunt u contact
opnemen met de tussen schoolse
opvangcoördinator,
Raja van der Linde tel. 06-46098994 of stuur een
mail naar: overblijvenlichtboei@gmail.com

11.11 Voor- en naschoolse opvang
Schoolbesturen in het primair onderwijs hebben de
verplichting de mogelijkheden van vóór- en/of
naschoolse opvang bij de ouders bekend te maken.
In de Noordoostpolder heeft Aves afgesproken dit
op te pakken door de zogenaamde makelaarsrol op
zich te nemen.
Dit betekent, dat er overeenkomsten met
kinderopvanginstanties zijn gesloten.
Het College van Bestuur heeft met drie
kinderopvangorganisaties een dergelijke
overeenkomst gesloten, te weten:
- Stichting Kinderopvang Noordoostpolder te
Emmeloord http://www.sknop.nl/
- Stichting Kinderopvang Flevoland te Emmeloord (
http://www.kinderopvang-flevoland.nl/
- Kids Centre te Ens http://www.kids-centre.nl/
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Aanmelden kinderopvang
Voor alle duidelijkheid: u dient zelf contact op te
nemen met de kinderopvangorganisaties om met
hen een persoonsgebonden contract af te sluiten.
De school is daar niet verantwoordelijk voor.

11.12 Ouderbijdrage
Aan het begin van elk schooljaar wordt van de
ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het
schoolfonds. Het schoolfonds wordt beheerd door
de directeur van de school.
Uit het schoolfonds worden die kosten betaald die
niet voor vergoeding door de overheid in
aanmerking komen. Te denken valt o.a. aan:
evenementen, feesten, vieringen zoals Kerst en
Pasen, attenties en consumpties.
Ook wordt een deel van geld besteed aan het
afsluiten van een scholieren-ongevallenverzekering
bij buitenschoolse activiteiten.
U ontvangt jaarlijks een overzicht van de gelden
die ontvangen zijn en die uitgegeven zijn. De
ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit
betekent dat de betaling niet van invloed is op de
toelating van leerlingen of het mogen meedoen
aan activiteiten.
De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad
heeft expliciet aangegeven in te stemmen met de
hoogte en de bestemming van de vrijwillige
ouderbijdrage. Ouders die bereid zijn om
leerlingen te vervoeren tijdens een excursie,
kunnen uit de ouderbijdrage een vergoeding voor
de brandstofkosten van hun auto ontvangen.
We hebben ook de kosten van schoolreis / in de
ouderbijdrage verwerkt. U kunt zich voorstellen
dat dit onderdeel van de ouderbijdrage verplicht is.
Als u een leerling heeft in groep 8 komt er een
extra bedrag overheen (aangezien deze leerlingen
op kamp gaan) Omdat de kosten voor sommige
excursies wel eens hoger zijn dan dat wij uit de
ouderbijdrage kunnen bekostigen, wordt u op die
momenten om een extra bijdrage gevraagd.
Ouders van kinderen die later in het schooljaar op
‘De Lichtboei’ komen, vragen we een deel van de
ouderbijdrage te willen betalen.
Ter informatie: uit landelijk onderzoek is gebleken
dat de gemiddelde ouderbijdrage in Nederland
destijds plusminus € 65,00 per leerling bedroeg!.
Wat betaalt u op de Lichtboei (inclusief schoolreis)
1 kind op school:
2 kinderen
3 kinderen
4 kinderen

€ 55,00
€ 90,00
€ 125,00
€ 160,00

Wanneer u een leerling in groep 8 heeft, komt er
€ 70,00 kampgeld bovenop.
De ouderbijdrage innen we bij voorkeur d.m.v.
automatische incasso’s, zodat we de bedragen in
vier termijnen kunnen innen.
Vlak voor de eerste inning ontvangt u een
aankondigingsbericht van de inning.
Ouders die geen gebruik wensen te maken van
deze betaalmogelijkheid ontvangen een rekening
en betalen in twee termijnen. In het schooljaar
2020-2021 willen we de tarieven gaan aanpassen,
de staffelkorting loslaten en de automatische
incassomomenten terugbrengen van vier keer naar
twee keer (oktober 2020 en april 2021). Over
wijzigingen en aanpassingen van tarieven zullen
MR en de ALV (Algemene Leden Vergaderingen)
van de nieuw ingestelde Vereniging van De
Lichtboei u in de loop van het volgend schooljaar
nader informeren. We hopen dan ook de nieuwe
tarieven, indien mogelijk komend of volgend
schooljaar te gaan hanteren.

11.13 Schoolreisje, -kamp en –feest
Ieder jaar trekken we er weer op uit. De kosten
hieraan verbonden, zijn verwerkt in de
ouderbijdragen.
De groepen 1 en 2 hebben soms een schoolfeest
en soms een schoolreisje. De kinderen van de
groepen 3 t/m 7 gaan elk schooljaar op schoolreis.

Bij de kinderboerderij

11.14 Aansprakelijkheid
Veel ouders hebben zich verzekerd voor diverse
risico’s die zij en hun kinderen lopen. Op school
worden verschillende activiteiten ondernomen die
op hun beurt risico’s met zich meebrengen. Om
bepaalde schaden te kunnen vergoeden heeft Aves
de volgende verzekeringen voor de scholen
afgesloten:
▪ een aansprakelijkheidsverzekering voor
onderwijsinstellingen;
▪ een schoolongevallenverzekering.
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Aansprakelijkheidsverzekering voor
onderwijsinstellingen
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de
school dan wel van Aves voor schade die wordt
veroorzaakt door iemand waarvoor de school dan
wel Aves verantwoordelijk is.
Onder schade wordt, in dit geval, verstaan:
- lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke
afloop;
- beschadiging, het teniet of verloren gaan van
zaken;
en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
Let op!
Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door hun kinderen. U kunt hierbij denken aan een
kind dat een ander kind laat struikelen of een bal
die door de schoolruit wordt geschoten.
Voor dit soort risico’s dienen ouders zelf een
particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten.
Schoolongevallenverzekering
Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens
schoolactiviteiten voordoen, biedt deze
verzekering een dekking. Dit geldt ook voor
ongevallen die zich voordoen tijdens het komen
naar en gaan van school binnen één uur voor en na
de schoolactiviteiten.
De verzekering dekt (tot een maximumbedrag), na
een ongeval, het volgende:
- kosten tandheelkundige behandeling;
- geneeskundige kosten;
- uit te keren geldbedrag bij blijvende
invaliditeit;
- uit te keren geldbedrag bij overlijden.
De verzekering dekt schade in verband met
lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of hiervoor
iemand aansprakelijk is.
Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen,
kleding, vervoermiddelen, enz. is niet
meeverzekerd.
Schademelding
Een eventuele schademelding moet zo spoedig
mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk worden
gemeld bij de directeur.
Verantwoordelijkheid voor en na schooltijd
Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun
eigen kind(eren) voor en na schooltijd. Onder
schooltijd is de school verantwoordelijk voor de
leerlingen.
Over het algemeen mogen de leerlingen een
kwartier voor aanvang van de schooltijd aanwezig
zijn. De school draagt dan een
medeverantwoordelijkheid met de ouders. Om die
medeverantwoordelijkheid te kunnen waarmaken,

zorgt de school voor toezicht op het schoolterrein
(pleinwacht). Na schooltijd is de school ook
maximaal een kwartier medeverantwoordelijk voor
de leerlingen, zolang de leerlingen zich op het
schoolterrein bevinden.
Het vervoer van en naar huis valt onder de
verantwoordelijkheid van de ouder(s). Ditzelfde
geldt ook voor de plek waar de kinderen naar toe
gaan en door wie de kinderen worden
weggebracht of opgehaald. Bij de kleuters houden
we nog wel een oogje in het zeil, maar dat moet
gezien worden als extra service.
De schoolongevallenverzekering is na schooltijd
van toepassing totdat de leerling thuis is; onder
voorwaarde dat de leerling rechtstreeks naar huis
gaat.

11.15 Aanmelding en inschrijving
Voor oriëntatie en nadere kennismaking met ‘De
Lichtboei’ kunt u een informatiepakket opvragen
en een gesprek aanvragen met de directeur of met
de coördinator onderbouw.
Het informatiepakket bevat een brochure van de
stichting.
Als u besluit uw kind bij ons naar school te laten
gaan, nodigen we u uit voor een intakegesprek.
Tijdens dit gesprek wordt allerlei informatie
verstrekt, krijgt u een rondleiding door de school
en ontvangt u een aanmeldformulier en een
inschrijfformulier. Beide formulieren vult u (thuis)
in en retourneert u weer naar school. School
bestudeert het aanmeldformulier en kan u
desgewenst uitnodigen voor een nader gesprek als
het aanmeldformulier nog vragen oproept of een
nadere toelichting van uw kant vraagt. Het doel
van het aanmeldingsformulier is voor school om
een goede beginsituatie te kunnen bepalen en te
kijken of we als school aan de onderwijsbehoefte
van uw kind kunnen voldoen alvorens over te gaan
tot de definitieve inschrijving en plaatsing. Na
‘goedkeuring’ van het aanmeldformulier ontvangt
u van ons een bevestiging wanneer de inschrijving
definitief is geworden. In principe is uw kind
welkom direct na de 4e verjaardag.
Voordat uw kind vier jaar is, mag het in de nieuwe
groep meedraaien om alvast een beetje te wennen
aan de kinderen en de juf.
U wordt daarvoor door de leerkracht vooraf
uitgenodigd.
Als het gaat om ‘verhuisgevallen’ of andere
kinderen die van school wisselen, is de procedure
als volgt: De Lichtboei kijkt eerst of er in de
betreffende groep ‘plaats’ is voor uw kind
(getalsmatig en populatie van de groep).
Vervolgens wint De Lichtboei (na uw toestemming)
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informatie in bij de school van herkomst van uw
kind, teneinde te kunnen bepalen of we als school
aan de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen
voldoen. Er vindt overleg plaats met de
leerkracht(en) van de betreffende leerling(en) en
de IB-er van de school van herkomst door de IB-er
van de Lichtboei. Een observatie van de IB-er van
de Lichtboei bij de school van herkomst is
optioneel en aan de orde als er twijfel bestaat.
Hiervoor hebben we de toestemming van de ouder
die een plaatsing aanvraagt nodig. Na overleg en
eventueel een observatie van de IB-er worden de
bevindingen teruggekoppeld naar de ouders en
wordt vastgesteld of de leerling toelaatbaar is.
Op dat moment meldt de ouder bij de school van
herkomst dat de leerling naar een andere school
gaat. Op de Lichtboei wordt vervolgens een
kennismakingsmoment afgesproken waarbij de
nieuwe leerling kennis maakt met zijn/haar nieuwe
leerkracht en nieuwe klas.

11.16 Groepenindeling schooljaar 2020-2021
In 2020-2021 starten we met 13 groepen, waarvan
5 combinatiegroepen.
Hiervan zijn drie combi-groepen (1-2), bestaande
uit kinderen uit groep 2 en daarnaast uit kinderen
van groep 1, waaronder kinderen die nog maar
pas op school zijn. Deze keuze hebben we bewust
gemaakt. Op deze manier leren de kinderen van
elkaar. Met name oudere kinderen helpen nu de
juf bij het opvangen van de jongsten.
Dit bevordert de sociale vorming!
Van de leerjaren 3 t/m 8 hebben we naast enkele
groepen, ook combinatiegroepen samengesteld, te
weten een combi 5-6 en een combi 7-8.

11.17 Schoolregels op ‘De Lichtboei’
Eén van de uitgangspunten van ‘De Lichtboei’ is
veiligheid en geborgenheid. Voor een goede en
veilige sfeer zijn schoolregels nodig.
We maken hierover afspraken met de kinderen.
Regelmatig praten we met het team over de
schoolregels.
Zo zorgen we voor afstemming en een gelijke
benadering, uiteraard aangepast aan de leeftijd
van het kind. Er zijn regels opgesteld voor in de
groep, in school, op de speelplaats t.a.v. het pesten
en ongewenste intimiteiten. Groepsregels hangen
zichtbaar in de klas en zijn in overleg met de
kinderen tot stand gekomen. Er is sprake van een
wederzijdse verantwoordelijkheid (leerkrachten en
leerlingen) om zich aan de gemaakte afspraken te
houden en elkaar daar ook op aan te kunnen
spreken.
Zijn er zaken die u thuis ontdekt / hoort en
waarvan u vermoedt dat de leerkracht hiervan nog
niet op de hoogte is: Neem dan z.s.m. contact met
ons op.

11.18 Op de fiets naar school?
Voor fietsen is er op het schoolplein een vaste,
beperkte ruimte. Daarom vragen we iedereen die
dichtbij school woont zoveel mogelijk lopend te
komen. De fietsen worden netjes op de daarvoor
bestemde plaatsen neergezet.
De fiets moet voorzien zijn van een slot en een
goede standaard.
Uiteraard wordt de fiets gestald op eigen risico.

11.19 Excursies
Enkele malen per jaar maken we een educatief
uitstapje. Er wordt dan een voorstelling bezocht
(muziek, theater of dans), een bezoek gebracht aan
de kinderboerderij of een bedrijf of instelling
bezocht. Niet al deze excursies zijn gratis. Ouders
die zorgen voor het vervoer van de kinderen
kunnen een tegemoetkoming in de benzinekosten
krijgen.

11.20 Schoolspullen
11.16.1 Inzet personeel
Voor de verdeling van leerkrachten over de
groepen verwijzen we naar het overzicht dat in juli
werd uitgereikt. Naast onderwijzend personeel en
onderwijsassistenten, hebben we op ‘De Lichtboei’
gelukkig een aantal onderwijs ondersteunde
personeelsleden (O.O.P. ers).
Dit zijn:
Conciërges André (ma, di, do) Gert (vrijdag);
Mevr. Loes Abbes (secretariële ondersteuning);
Klussenman Henk Petter (woensdag).

We willen graag, dat de kinderen op school hun
schoolvulpen, potlood en gum bewaren in een
etui/pennenzakje. Voor de inhoud zorgt de school;
wilt u voor het etui zorgen?
Van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 wordt
verwacht om een grote 23-rings multomap mee
naar school te nemen en die op school te
gebruiken. Wilt u er zorg voor dragen dat in de
eerste week van het nieuwe schooljaar uw kind
deze map meeneemt naar school? Alvast bedankt
voor de medewerking.
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Soms komt het voor dat een leerling zaken
moedwillig vernielt. In een dergelijk geval wordt dit
gemeld bij de ouders en brengen wij de schade in
rekening. Het gaat in zulke gevallen vaak om
onderstaande voorbeelden:
Daarom vragen we voor een :
Potlood € 0,20 / Rollerpen € 3,00 / Gum € 0,25
Liniaal € 0,75
We gaan er natuurlijk van uit dat we met z’n allen
zuinig zijn op al het materiaal en dat dit in
uitzonderlijke gevallen voorkomt.

11.24 Trakteren
Jarige kinderen mogen in de eigen groep trakteren
Als school adviseren we een gezonde traktatie.
Sommige kinderen mogen niet alles eten, volgen
een dieet. Wilt u ook aan deze kinderen denken?
U kunt vooraf informeren bij de groepsleerkracht.
De kinderen gaan alleen trakteren in de eigen
groep. (bij voorkeur in de morgen !)
Elke jarige mag op school een leuke
verjaardagskaart uitkiezen.

11.25 Kleurplaten
11.21 Fruit
De kinderen mogen ’s morgens iets te eten en/of
drinken meenemen naar school. (geen snoep)
Als u de kinderen iets meegeeft in bekers of bakjes,
wilt u deze dan a.u.b. voorzien van een naam?

11.22 Eigendommen van kinderen: namen
erop
Wij verzoeken u in of op de eigendommen van de
kinderen de naam te vermelden (bijv. op de
bekers, in de jassen, laarzen, sloffen e.d.).
Wanneer uw kind op laarzen naar school komt, is
het verplicht schoeisel voor binnen mee te nemen
of het kan in de onderbouw gebruik maken van de
gymschoenen.

Kleuters (groep 1 en 2) mogen een kleurplaat
maken voor hun jarige vaders, moeders, opa’s en
oma’s. Bij iedere klas hangt een kalender op de
deur waar u aan kunt geven wie er jarig is en
wanneer.

11.26 Speelgoedmorgen
(meestal)Elke laatste vrijdagmorgen van de maand
is het in de groepen 1, 2 en 3 speelgoedmorgen.
Uw kind mag dan één stuk speelgoed mee naar
school nemen om er op school alleen of met
anderen mee te spelen.
Speelgoed dat erg duur en snel kapot kan, graag
thuislaten!

11.27 Schoolfotograaf
11.23 Jeugdbladen en boeken
De Nederlands uitgevers hebben inmiddels in
ruime mate ook het onderwijs als doorgeefluik
ontdekt. We worden op school overstelpt met
folders om bladen en boeken te bestellen.
Het hoeft hier geen betoog dat (veel) lezen goed is
voor een kind, maar we willen u volledig vrijlaten
in het wel of niet aanschaffen van dit materiaal.
Daarnaast willen we u erop wijzen om het
reclamemateriaal kritisch te bekijken, omdat u als
ouders wellicht verschillende meningen hebt over
de inhoud van een goed leesboek.
Toch willen we u de aanbiedingen niet onthouden
en daarom geven we af en toe folders mee.

Elk jaar brengt de schoolfotograaf een bezoek aan
onze school. Er worden portret- en groepsfoto’s
gemaakt en u bent volkomen vrij om de foto’s wel
of niet af te nemen. Eventueel is bijbestellen
mogelijk.

Uitzwaaien groep 8

11.28 De Lichtboei op internet
In het kader van de wet op privacy en AVG, wordt
plaatsing van foto’s tot een minimum beperkt. Dit
geldt ook voor het vermelden van NAW-gegevens
tot op zekere hoogte. Op de website krijgt u
overigens wel een goed beeld van de school:
•
de ‘Nieuwsbrief’
•
informatie over de school
•
de schoolgids
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•
•
•
•

andere informatie die met de school te maken
heeft
de agenda met activiteiten, vakantie
diverse links
verslagen van ouderpanel

De website is onlangs (juni 2020) vernieuwd met
een nieuwe ‘look’. Sommige onderdelen staan nog
in de renovatie en worden t.z.t. ‘gevuld’.
Voor een bezoekje kunt u een kijkje nemen:
www.delichtboei-emmeloord.nl

Zelfstandig werken

11.29 Overige wetenswaardigheden
Over een school is van alles te vertellen; wellicht
dat u ook met onderstaande zaken nog uw
voordeel kunt doen:
•
•

•

•

allergie of dieet: is dit voor uw kind van
toepassing? Geef het aan ons door.
kleuterzelfredzaamheid: als een kind vier jaar
is en naar school gaat, wordt verwacht dat het
zich in het toilet zelf kan redden. De juf helpt
met lastige broekknopen. Oefent u vast
voordat uw kind op school komt?
niet welkom: in verband met de veiligheid
noemen we enkele materialen die niet
meegenomen mogen worden: (zak)messen,
katapulten, lucifers, aanstekers, vuurwerk,
enz. Ook geen (haarverf)spuitbussen,
elektronische speeltjes die steeds de aandacht
van de kinderen hebben;
vader- en moederdag: t/m groep 3 maken wij
voor deze bijzondere dagen samen met de
kinderen een cadeautje.

Tenslotte
Een basisschool schetsen in een aantal bladzijden
is een bijzondere opdracht en we hopen dat we
daarin geslaagd zijn.
In elk geval probeerden we iets duidelijk te maken
van ons streven om met elkaar te werken aan goed
onderwijs om de kinderen te begeleiden naar hun
toekomst. We staan altijd open voor een gesprek
en uw eventuele opbouwende kanttekeningen.
U bent altijd van harte welkom verdere informatie
te ontvangen of kennis te maken met onze mooie
school.

11.30 Namenlijst van bij de school betrokken
personen en instanties
College van Bestuur AVES
Dhr. E.K. Strijker (voorzitter CvB)
Kantoor: 0527-249249
Postbus 33, 8300 AA Emmeloord
Bezoekadres: Jasmijnstraat 9, Emmeloord
Schooldirecteur CBS De Lichtboei
J.H. Kloosterman (Harm)
Bij afwezigheid directeur kunt u één van
de bouwcoördinatoren of intern begeleider
aanspreken.
Onderbouwcoördinator: S. Poortinga (Sietske)
Bovenbouwcoördinator: J. v.d. Weerd (Jan)
Intern begeleider: T. van der Deen (Tiny)

Groepsleerkrachten en vakleerkrachten
R. Bakker – v. Heukelom (Rianne) groep 7/8B
S. van Benthem (Sandra) groep 7A
M. v.d. Broek-Koerts (Maria) groep 1/2B
A. Daling (Anne) groep 7/8B
T.E. v.d. Deen – Lolkema (Tiny)
M. Engwerda-Yska (Maaike) groep 3A
J. Hartman (Jeannette) groep 6A
Y. van Kalsbeek – Hooghiemstra (Yolanda) gr. 1/2A
J. Kamphuis-Snippe(Janna) groep 5A
S.C. Klompmaker – v. ’t Hoff (Suzanne) groep 5/6B
B. Linderhof - Langevoort (Bianca) groep 3B
J. Nuijten – Schipper (Janny) groep 1/2C
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S. Poortinga – Lautenbach (Sietske) groep 1/2A
R. Schoe (Ria) groep 1/2C
M. Tensen (Marleen) groep 4A
A. Timmer (Annemieke) groep 1/2B
H. Timmerman (Hanri) groep 8A
A. v.d. Top-de Jong (Aly) groep 3B
D. Ploeg (Daniëlle) groep 4B
R. Pollmann (Rick) vakdocent gymnastiek
A. Visser-Tol (Agnes) groep 3A
J. v.d. Weerd (Jan) groep 8A
J. Weijs (Jenda) groep 4A en groep 4B
T. de With – de Wal (Trijnie) groep 5A
A. Woudstra – Krommendijk (Annette) groep 7A

Sportactiviteitencommissie
Eén of meer ouders voor elke sport waar we als
Lichtboei aan mee doen.

Onderwijsassistenten
S. Blokzijl - Broersma (Sigrid)
E. Euverman (Esther)
M. de Bruijn (Marjolein)

Arbo-coördinator AVES
vacant

Onderwijsondersteunend personeel
L. Abbes – Bootsma (Loes) administratie
A. Pinkster (André)-conciërge
G. v.d. Top (Gert)-conciërge
H. Petter (Henk) klussenman
Klankbordgroep Algemeen
mw. H. Biersteker (Heidy)
mw. M. Lambregtse (Marijke)
mw. M. Wiersma (Marieke)
Medezeggenschapsraad
Namens de ouders:
mw. A. de Boer – Atje (voorzitter)
mw. M. Nijland – Margo
dhr. P. Kamphuis- Peter (secretaris)
Personeelsgeleding:
mw. Hartman (Jeannette)
mw. M. v.d. Broek (Maria)
mw. D. Ploeg (Daniëlle)

Activiteitencommissie
Namens de ouders :
mw.. Vroom (Marieke)
mw.. Beute (Inge)
mw.. E. de Vries (Esther)
mw.. I. Kokkelkoren (Iris)
mw. C. Draaisma (Cindy)
mw. M. van Woerden (Mariska)
mw. M. Wiersma (Marieke)
Namens het team van de Lichtboei:
mw.. S. Poortinga (Sietske)
mw. M. Yska (Maaike)
mw. S. Klompmaker (Suzanne)

Leerkrachten:
mw. T. de With (Trijnie)
dhr. H. Timmerman (Hanri)
Coördinatie overblijven (TSO)
mw. Raja v.d. Linde
Coördinator gebedsgroep
mw. S. De Olde (Sandra)

GGD-Flevoland, afd. Jeugd
Kometenlaan 1
8303 CN Emmeloord
Centrum voor jeugd en gezin CJG NOP
www.cjgnoordoostpolder.nl
telefoon : 0527-630360
Schoolarts
mevr. de Zeeuw
jeugdverpleegkundige: G.G.D. Lelystad
Logopediste
Imke de Graaf
Contactpersonen (Op school)
Sietske Poortinga (personeel) tel. 698644
Tanja Bink-Spier (ouder)
Vertrouwensinspecteur
(Advies- en meldpunt vertrouwenszaken)
(Tevens discriminatie en extremisme)
tel. 0900 – 111 3 111
(Externe)Vertrouwenspersoon
mw. Karin Oostingh
Zorggroep Oude en Nieuwe Land Tel. 0527-630300
Landelijke klachtencommissie / Klachtenregeling
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030-2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Inspectie basisonderwijs
Rijksinspectiekantoor te Zwolle
Hanzelaan 310
8000 GA Zwolle
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
vragen over het onderwijs: 0800-8051(gratis)
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Kindertelefoons
Chris (de christelijke kindertelefoon)
tel. 078 63 12 300
De Kindertelefoon
tel. 0800 0432
Raad van Toezicht AVES
dhr. J. Jongejan
dhr. C. Tolsma
mw. E. Blankvoort-Koppejan
mw. Talsma
mw. W. Feikens

Lijst met gebruikte afkortingen
CBS: Christelijke Basisschool
AVES: Stichting AVES
DI :
Duurzame Inzetbaarheid
ICT :
Informatie- en communicatie technologie
VO:
Voortgezet Onderwijs
SO:
Speciaal Onderwijs
CKV: Centrum voor kunstzinnige vorming
REC: Regionaal Expertise Centrum
WEC: Wet op de Expertise Centra
CITO: Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling.
PABO: Pedagogische Academie Basis Onderwijs
SPW: Sociaal Pedagogisch Werk
PPV: Project Preventie en Vroeghulp
TC:
Toewijzingscommissie
LVS:
Leerlingvolgsysteem
GGD: Gemeenschappelijke. Gezondheid Dienst
MR:
Medezeggenschapsraad
GMR: GemeenschappelijkeMedezeggenschapsraad
IB:
Intern Begeleider
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