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Schoolgids 2018-2019

Voorwoord
“Wat een fijne school, vol mogelijkheden” – met deze gedachte startte ik in juni 2016 als schoolleider op De Hien. En
die indruk is niet veranderd. Ik voel me bevoorrecht om leiding te mogen geven aan dit team van gepassioneerde
professionals, om iedere dag te mogen genieten van al die enthousiaste kinderen met hun (eigen)wijsheden en om
vorm te mogen geven aan de toekomst van deze kinderen en deze mooie school.
We zijn het schooljaar voortvarend van start gegaan. Fris terug van vakantie zijn we met elkaar gaan zitten om onze
identiteit en visie te revalueren. Waar geloven wij in – wat zijn onze drijfveren om in het onderwijs werkzaam te zijn?
Wat willen wij betekenen voor de kinderen en ouders op De Hien? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat zij – bewust van
hun talenten – kunnen groeien en bloeien in de maatschappij van morgen? In alle openheid deelden we onze
zorgen, onze dromen en de kansen die wij zien voor onze school, de kinderen en onszelf. Dit resulteerde in een
update van ons visiedocument.
Afgelopen schooljaar is er heel hard gewerkt door het team van de Hien. Er is verandering en ontwikkeling zichtbaar:
Het groepsdoorbrekend werken voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. De zeven regels en
routines, ons nieuwe logo en website, maar ook de nieuwe opzet voor deze schoolgids en de manier waarop wij
middels werkgroepen een nieuwe impuls geven aan de samenwerking met ouders. De nieuwe methodes Staal!
spelling en taal waarmee we werken en een thematische manier van werken voor wereldoriëntatie. We zijn er trots
op en werken iedere dag met enthousiasme en bevlogenheid aan het onderwijs voor uw kind(eren).
Mocht u feedback of ideeën hebben, dan bent u van harte welkom om bij mij binnen te lopen en deze te delen.
Namens het gehele team wens ik u een waardevol schooljaar.
Evelien Buis
Schoolleider Christelijk basisschool de Hien

“Ga maar op weg in het licht van morgen.
De weg is lang en het pad onbekend.
Er is nog veel in de toekomst verborgen.
Maar blijf niet wachten, gebruik je talent.”
NB:
Waar u ‘ouders’ leest bedoelen wij natuurlijk ook voogden en verzorgers. Waar u ‘hij’ leest bedoelen wij u uiteraard
ook zij. Dit zijn bewuste keuzes om de leesbaarheid van het document te vergroten.
In onze schoolgids zijn woorden blauw en onderstreept, dit zijn directe hyperlinks naar bijbehorende informatie op
internet.
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Onze school
Schoolprofiel
Het kind van nu – bewust van morgen
Christelijke basisschool De Hien is een fijne, veilige, vitale dorpsschool die midden in de 21e eeuw staat. Onze christelijke
identiteit is zichtbaar en voelbaar in de manier waarop we met elkaar omgaan en in onze open blik naar de wereld om ons
heen. Naast gerichte aandacht voor de basisvakken, zoals taal en rekenen, maken we gebruik van verschillende eigentijdse
werkvormen die zijn gericht op samenwerken, kritisch denken en zelf aanpakken en oplossen van problemen.
Vanuit deze grondslag helpen wij onze kinderen zich te ontwikkelen tot de zelfbewuste, nieuwsgierige en participerende burgers
van morgen.

Zorg voor onszelf en de wereld om ons heen
Kinderen leren het beste wanneer zij goed in hun vel zitten. Gezondheid is daarom een centraal thema op onze school. We
verwerken dit in themalessen, praktische opdrachten en in afspraken die wij met elkaar maken. We besteden hierbij niet alleen
aandacht aan voeding, beweging en hygiëne, maar ook aan een gezond leer- en leefklimaat.
Spelenderwijs worden kinderen zich bewust van de aspecten die hun gevoel van welbevinden beïnvloeden en leren zij
weloverwogen keuzes te maken.

De historie van onze school in het kort
‘De Christelijke School te Hien’ opende op 1 mei 1878 voor het eerst haar deuren. De school, die in haar eerste jaar slechts 9
leerlingen telde, stond onder leiding van de heer D.H. Pijsel.
In de volgende decennia groeide het leerlingenaantal gestaag. In 1908 bestond de school uit 90 leerlingen, verdeeld over 3
groepen. Dat jaar stond er voor het eerst een vrouwelijke leerkracht voor de klas, mej. J.H. Smit.
Na de 2e wereldoorlog, in 1950, kreeg de school een nieuw gebouw, naar het ontwerp van de heer J. Siefkes. In 1972 werd er
opnieuw een nieuw schoolgebouw geopend, nu met 7 lokalen. Drie jaar later volgde de bouw van een kleuterschool aan de
Anna van Burenlaan. Sinds 1974 is onze school gehuisvest in het huidige gebouw aan de Emmalaan.

Huisvesting
De Hien is gelegen in een rustige woonwijk nabij het centrum van Dodewaard. De hoofdingang is aan de Emmalaan. Er is tevens
een ingang aan de Wilhelminalaan. De lichte en ruim opgezette school heeft negen klaslokalen, een overblijflokaal, een
schoolbibliotheek en een gymruimte in de centrale hal. Het schoolplein biedt veel ruimte om naar hartenlust te spelen en
bewegen.
In ons schoolgebouw is tevens peuterspeelzaal De Dijkkwetters gehuisvest en een praktijk voor PMT, psychomotorische
therapie. De praktijk heet ‘ vol in beweging’.
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De schoolleiding en het management team
De leiding van de school berust bij het management team, bestaande uit de schoolleider en twee bouwcoördinatoren.
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg.

Schoolleider
Evelien Buis

telefoon 0488 411 226

e-mail: e.buis@cnbdehien.nl

Suzan Ruijs

onderbouw (groep 1-3)

e-mail: s.ruijs@cnbdehien.nl

Krijn van Dijk

bovenbouw (groep 4-8)

e-mail: k.vandijk@cnbdehien.nl

Bouwcoördinatoren

Intern begeleider
Martine Banning

e-mail: m.banning@cnbdehien.nl

Ons team bestaat in totaal uit 14 fulltimers en parttimers. Een volledig overzicht vindt u in het hoofdstuk ‘Ons onderwijsteam’.

Onze leerlingen
Wij zijn het schooljaar 2018/2019 gestart met 132 kinderen, verdeeld over 6 groepen. We verwachten het schooljaar te eindigen
met circa 145 kinderen. Het leerlingenaantal in onze school is dalende als gevolg van demografische ontwikkelingen in de regio
Gelderland-Zuid en specifiek door de vergrijzing in de kern Dodewaard.
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Onze visie en de dagelijkse onderwijspraktijk
In het najaar van 2016 heeft het MT in nauwe samenwerking met alle leerkrachten de identiteit en visie van De Hien met elkaar
bediscussieerd. Tijdens de visiedagen hebben wij met elkaar uitgangspunten geformuleerd voor onze identiteit, ons
onderwijsaanbod en ons pedagogische klimaat. Vervolgens hebben wij deze een eerste praktische invulling gegeven. We voelen
ons goed bij ons visiedocument wat we in augustus 2017 opnieuw herzien hebben. Het is een duidelijk en praktisch
startdocument dat in de komende jaren in samenspraak met het team en met ouders verder aangescherpt en uitgediept zal
gaan worden.

Onze identiteit
Wij zijn een modern christelijke school
De normen en waarden uit de Bijbel zijn de grondslag van ons onderwijs en van de wijze waarop wij omgaan met elkaar en de
wereld om ons heen. Wederzijds respect, liefde voor de ander, gelijkwaardigheid en oog voor de maatschappij. Iedereen mag
zijn wie hij is. We accepteren verschillende opvattingen en uitingen van het geloof, zo lang wederzijds respect en
gelijkwaardigheid hierin leidend zijn. Wij bepalen als school zelf hoe wij invulling geven aan onze christelijke identiteit; wij zijn
hierin onafhankelijk van een (lokale) kerk of gemeente.

Hoe ziet u dit terug in onze school?
Wij willen dat ieder kind zich erkend en gezien voelt. Daarom begroeten wij iedere ochtend ieder kind dat onze klas
binnenkomt. Wanneer de bel is gegaan starten wij de schooldag met een Christelijke opening. Dit kan een lied, een verhaal of
een gebed zijn, naar eigen keuze van de leerkracht. Deze opening krijgt in de loop van de dag een vervolg, in de vorm van een
kringgesprek of opdracht. We sluiten iedere dag ook af met een Christelijke sluiting naar keuze, passend bij die dag.
Wij vieren op school met elkaar de Christelijke feestdagen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich bewust zijn van de
betekenis van deze dagen. Om deze betekenis door te vertalen naar onze hedendaagse maatschappij staan vieringen in het
teken van goed burgerschap, soms met een maatschappelijke activiteit, soms in samenwerking met de Hervormde gemeente
van Dodewaard.
Op onze school is ruimte voor een discussie over het geloof en de betekenis van het geloof. Wij doen dit met respect voor
elkaar. Wij leren de kinderen dat geloven ook betekent dat je niet alles kunt en hoeft te verklaren.

Ons onderwijsaanbod
Wij staan midden in de 21e eeuw
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Niemand weet hoe de wereld er over vijftien jaar uit zal
zien. Het is daarom lastig te bepalen welke specifieke kennis kinderen nodig zullen hebben om actief deel te kunnen nemen in
de maatschappij van morgen. Basiskennis op het gebied van lezen, taal en rekenen lijkt onontbeerlijk. Daarnaast zal de nadruk
meer en meer verschuiven naar vaardigheden. Deze zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden zijn o.a. gericht op zelfkennis en ontwikkeling, samenwerken, communiceren, kritisch denken en problemen oplossen. Het is onze taak als basisschool om
kinderen hierin zo goed mogelijk te begeleiden, met aandacht voor de talenten van ieder kind.
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Hoe ziet u dit terug in onze school?
Naast de overdracht tussen de groepsleerkrachten aan het einde van ieder schooljaar, starten wij ieder nieuw schooljaar met
een oudergesprek over uw kind, zijn/haar karakter, achtergrond en specifieke onderwijsbehoefte. Het doel van dit gesprek is
uitwisselen van informatie. Zo hebben wij een zo compleet mogelijk beeld van uw kind.
Voor de basisvakken – lezen, taal en rekenen – hanteren wij een duidelijke, cursorische, doorgaande lijn. De zogenaamde
zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek en cultuur) worden thematisch aangepakt door het aanbieden van 5
projecten per schooljaar. Bij de lesdoelen beschrijven we kennis én vaardigheden. Kinderen stemmen hun eigen doelen hierop
af, zodat zij leren plannen, zichzelf motiveren en reflecteren.
Ieder schooljaar kiezen wij een aantal specifieke 21e-eeuwse vaardigheden die wij in onze dagelijkse praktijk verweven. Voor het
schooljaar 2018-2019 zijn dit:







Zelfregulerend vermogen
Uitgangspunt is vrijheid in gebondenheid.
We werken met weektaken; er is ruimte voor inbreng van de kinderen.
Problemen oplossen & kritisch denken
Kinderen leren zelf te interpreteren, analyseren, concluderen, oplossen en evalueren.
Sociale/culturele vaardigheden & communiceren
Ieder kind kent zichzelf, leert en erkent dat de ander anders is en leert hoe hiermee om te gaan d.m.v. gesprek,
samen werken.
Samenwerken
Kinderen leren samen een doel te realiseren.

Aan het einde van het schooljaar worden de leerdoelen en vaardigheden geëvalueerd en herijken we de doelen voor het
nieuwe schooljaar.
Meer informatie over 21e-eeuwse vaardigheden kunt u o.a. vinden op Kennisnet.

Ons pedagogisch klimaat
Wij zijn een gezonde school
Wanneer je goed in je vel zit gaat leren makkelijker. Als ‘gezonde school’ zijn wij samen verantwoordelijk voor een gezond leeren leefklimaat. Wij willen als school dagelijks een positieve bijdrage leveren aan de gezonde leefstijl van opgroeiende kinderen
in Dodewaard. Dit gaat verder dan voeding, beweging en hygiëne. Ook veiligheid, relaties, natuur en milieu krijgen speciale
aandacht binnen onze school. Door kinderen te informeren over alle aspecten rondom gezond leven helpen wij hen bewuste
keuzes te maken voor de toekomst.

Hoe ziet u dit terug in onze school?
Aan de hand van themalessen, praktijkopdrachten en schoolbrede projecten besteden wij aandacht aan gezonde voeding, sport
en beweging, hygiëne, veiligheid, relaties en natuur & milieu. Voorbeelden hiervan zijn voedingslessen, schoolfruit – start in
week 46, een breed assortiment buitenspeelmateriaal, energizers tijdens de lessen, duidelijke afspraken over handen wassen,
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bewegend leren, samenwerken tussen onder- en bovenbouw en ouderbetrokkenheid in de vorm van werkgroepen voor
wereldoriëntatie en de gezonde school.
Op onze school spelen, leren en werken we samen. Daarom hanteren wij een aantal duidelijke (omgangs)regels voor kinderen,
het team en ouders. Deze 7 regels voor kinderen, 7 afspraken met het team en 7 verwachtingen voor ouders, zijn zichtbaar
binnen de school en op onze website. We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op onze school en dat we elkaar,
de school en de spullen respecteren. We hanteren hierbij een aantal belangrijke regels: voor kinderen, voor het team en voor
ouders. Wanneer je merkt dat iemand de regel of afspraak even is vergeten mag je elkaar daar best op aanspreken – en ook
dat doen we met respect voor elkaar. Zo houden we het fijn en veilig op school.

7 regels voor kinderen
We willen graag dat iedereen zich thuis voelt op De Hien. Daarom spreken we het volgende met elkaar af:
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Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
Hoor je de bel, kom dan snel.
Binnen de school is wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet.
Ik zorg ervoor dat ik niemand stoor.
Ieder heeft zijn eigen talent. Wees trots op de ander en op wie jij bent.
Als we goed voor onze spullen zorgen, zijn ze weer te gebruiken voor morgen.
Vind je iets niet fijn of goed, bedenk dan samen hoe het moet.

7 afspraken met het team
We delen met elkaar de liefde voor ons vak en de zorg voor de kinderen en onze school. We streven met elkaar een
professionele cultuur na.








We geven het goede voorbeeld en houden ons aan de regels en afspraken die voor de kinderen gelden.
We steunen elkaar en denken met elkaar mee.
We gaan uit van het positieve en respecteren elkaars mening.
We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
We praten positief over kinderen en hun ouders.
Als we iets goeds zien geven we een compliment. Als we zien dat iets niet lukt bij iemand, bieden we onze hulp aan.
We spreken MET elkaar en niet OVER elkaar.

7 verwachtingen voor ouders
We werken samen aan de ontwikkeling en toekomst van uw kind. Om deze samenwerking te bevorderen maken we met u graag
de volgende afspraken:
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We geven het goede voorbeeld en houden ons aan de regels en afspraken die voor onze kinderen gelden.
We beginnen op tijd; ’s morgens om 8.30 uur.
Bijzonderheden meldt u tijdig bij de leerkracht. Bij afwezigheid graag vóór 8.15 uur bellen.
Bij de inloop nemen wij graag de tijd voor uw kind. Buiten de lestijd kunt u altijd even bij ons aankloppen of een
afspraak met ons maken.
Voor een gesprek of vraag kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Daarnaast kunt u terecht bij de
bouwcoördinator, intern begeleider en de schoolleider.
We verwachten een optimale samenwerking, met een respectvolle houding.
U bent onze ambassadeur: Vertel trots over onze school.

Onze identiteit in beeld
We hebben onze visie en uitgangspunten gevisualiseerd
in een nieuw, eigentijds, logo:

De drie cirkels in het logo symboliseren de samenleving waar wij met elkaar deel van uitmaken: onze school, ons dorp en de
wereld om ons heen.
Het doel van onze school is om vanuit onze Christelijke grondslag kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfbewuste,
nieuwsgierige en participerende burgers van morgen. Dit vatten wij samen als ‘Samen spelen, samen leren, samen leven’. Deze
aspecten worden in het logo verbeeld door de poppetjes, de letters en het gebouw.
Het papieren vliegtuigje geeft de weg weer die de kinderen, ieder op hun eigen wijze, zullen volgen.

Evelien Buis
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Managementteam van De Hien 2018-2019:
Suzan Ruijs

Krijn van Dijk

Ons onderwijsteam
Het team van De Hien bestaat uit een mix van jonge, ervaren en doorgewinterde leerkrachten, ieder met eigen specifieke
talenten en allen enthousiast, bewust van hun onderwijstaak en gedreven door hun liefde voor de kinderen.

Management team

Groepsleerkrachten

Schoolleider

Evelien Buis

Bouwcoördinator
onderbouw

Suzan Ruijs

Bouwcoördinator
bovenbouw

Krijn van Dijk

Intern begeleider

Martine Banning

Groep 1/2

Suzan Ruijs
Jacqueline Schulte
Betsie Tijssen
Jacqueline Schulte
Neline Blankestein
Beppie van Kranenburg
Mirjam Londema
Marinka de Niet
Colin van der Meer
Scarlette Buitelaar
Krijn van Dijk
Joke de Wilde
Haitske van Rhijn
Marie Jose Janssen
Nel Nobel
Dries Cornelissen
Gery Breunisse
Truida Cornelissen

Groep 3/4
Groep 4/5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Onderwijsassistenten
Themaspecialist BEPO
Admin. medewerkster
Conciërge
Interieurverzorgsters

Dagelijkse leiding en
eindverantwoordelijk
ma/di//do/vr
Coördinatie groep 1-3
Medeverantwoordelijk
schoolbeleid
ma/di/wo/vr
Coördinatie groep 4-8
Medeverantwoordelijk
schoolbeleid
ma/di/wo/do
Begeleiding zorgleerlingen
Medeverantwoordelijk
schoolbeleid
di/do
ma/di/wo/vr
do
ma/di/wo/do
vr
ma/wo/do/vr
di
ma/di/vr
do/vr
ma/di/wo/do/vr
do/vr
ma/di/wo
di/wo/do
ma/do/vr
di/do
di/do
ma/di/wo/do/vr

* Als u op de naam klikt van een teamlid, krijgt u de mogelijkheid om deze persoon een email te sturen.
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Onderwijsondersteunend personeel
Joke de Wilde en Haitske van Rhijn zijn onze onderwijsassistenten. Zij ondersteunen kinderen met een ontwikkelingsperspectief,
zowel binnen als buiten de groep. Marinka de Niet geeft de training ‘jungle memory’ aan kinderen met concentratieproblemen.
Daarnaast is zij op maandag en dinsdag extra aanwezig voor groep 4. Marie Jose Janssen werkt met kleine groepjes kinderen op
de dinsdag en donderdag.

Stagiairs en leraren in opleiding (LIO)
Wij dragen op De Hien graag bij aan de scholing en ontwikkeling van jong onderwijstalent. Ieder schooljaar hebben wij diverse
leerplekken beschikbaar, zowel stages als LIO-trajecten. Stagiairs en LIO’s maken tijdens hun leertraject op onze school
volwaardig deel uit van het team, om zodoende zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen. Zij staan uiteraard altijd onder
toezicht van de betreffende leerkracht en zijn zogenaamd ‘boventallig’. Annemarie Sorensen is onze ICO’er voor studenten van
de Christelijke Hogeschool te Ede.

Ontwikkeling en behoud van ons onderwijspersoneel
Omdat ons personeel de basis vormt van ons als organisatie, heeft Stichting Trivium twee kernbegrippen die centraal staan
binnen het personeelsbeleid:

Ontwikkelen
Ook leerkrachten zijn nooit uitgeleerd en de ontwikkelingen in de maatschappij hebben hoe dan ook invloed op het werk dat zij
doen. Het is belangrijk om daarvoor open te staan en nieuwe inzichten mee te nemen in de praktijk. Ontwikkelen gaat verder
dan het volgen van een opleiding. Leerkrachten ontwikkelen zich ook aan de hand van kleinere doelen, zoals kijken bij een
collega in de klas.

Heel houden
Juist omdat de druk op mensen in het onderwijs al zo groot is, vormt ‘heel houden’ een belangrijk onderdeel van het
personeelsbeleid. Door op een juiste manier gebruik te maken van elkaars krachten en ervaringen, streeft Trivium ernaar jong
en oud gemotiveerd en heel te houden.
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De vakken nader bekeken
De leerstof is grotendeels verdeeld over leerjaren. Al vanaf de kleutertijd wordt de instructie veelal in de kring gegeven, waarna
de kinderen op een eigen werkplek met de leerstof aan de slag gaan.
De methodes die wij gebruiken


voldoen aan de kerndoelen



vertonen een doorgaande lijn



komen tegemoet aan de relevante verschillen tussen leerlingen



bereiden leerlingen voor op het vervolgonderwijs

Overzicht schoolvakken en methodes per leerjaar
Vak

Groep

Methode

Toelichting

Taal & lezen

1-2
3
4 t/m 8

Schatkist
Veilig leren lezen
Staal! Spelling
Staal! Taal
Leespad, Ralfi lezen, tutor lezen
Nieuwsbegrip
Schoolbibliotheek
Bezoek Dodewaardse bibliotheek
Lessen Hetty Smiths – leesmediacoach
Wereld in Getallen

Fonemisch bewustzijn

1 t/m 8

Rekenen

3 t/m 8
1-2

Schrijven

1-2
3 t/m 8

Engels

Gecijferd -Bewustzijn

7-8

Pennenstreken - blokschrift
Just do it

Sociaal emotionele
ontwikkeling

1 t/m 8

Kwink

Godsdienstonderwijs

1 t/m 8

Kind op Maandag (KOM)
Schoolbijbel ‘Bijbel in gewone taal’ (v.a. groep
7)

Studievaardigheden

5 t/m 8

Blits
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spellingsprogramma
Taal
Technisch lezen
Begrijpend lezen en studerend lezen
Stimuleren tot lezen en uitbreiden
woordenschat Omgaan met taal en
communicatie
Leren door inzicht te krijgen in een
rekenprobleem
Voorbereidend rekenonderwijs
.leren omgaan met getalbegrip
hoeveelheden, meten en wegen
Voorbereidende oefeningen
Fijne motoriek
In groep 3 worden letters en cijfers
geoefend

In een doorgaande lijn behandelen
we als school onderwerpen zoals
o.a. sociale vaardigheden
We openen en sluiten iedere dag
met een Christelijk lied, verhaal of
gebed

Wereldoriëntatie

Thematisch aanbod – 5 projecten per schooljaar

Jaarlijks terugkerende projecten:
Verkeer
Bewegingsonderwijs

3 t/m 8
7
1-2

Wijzer door het verkeer
Verkeerexamen
Hienk Kleutergym
Bewegingsonderwijs in het speellokaal

3 t/m 8

Bios (bewegen in onderwijs en sport) o.l.v. het
CIOS beweegteam en buurstsportcoach.

17-18: Water, mediawijsheid,
constructies, plantenrijk, Gouden
Eeuw.
Kinderboekenweek, lentekriebels,
WOII (gr 8) Sint/Kerst/Pasen
Praktijk en theorie
o.l.v. de buurtsportcoach en CIOS
beweegteamin sporthal de Eng
Wekelijks in het speellokaal met klim
- en klautertoestellen
In sporthal de Eng

Rekenkarren: Concreet materiaal ter ondersteuning voor de rekenlessen.
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De zorg voor onze kinderen
Om te kunnen beschrijven welke zorg op De Hien aan zorgleerlingen wordt gegeven en hoe deze is gestructureerd, is het van
belang eerst te definiëren wanneer een leerling van De Hien als zorgleerling wordt beschouwd. Hiervoor is de volgende definitie
gebruikt:
Zorgleerlingen zijn die leerlingen die (tijdelijk) een extra onderwijsbehoefte hebben en/of die zonder enige vorm van extra
hulp het reguliere onderwijs niet kunnen volgen.
De leerlingenzorg binnen onze school is opgebouwd 4 niveaus:
Niveau 4
Niveau 3

Niveau 2
Niveau 1

Verwijzing
Speciale zorg in overleg met interne deskundigen en gebruik makend van
deskundigheid van externe deskundigen in de vorm van een consultatie
en/of begeleidingstraject
Extra zorg in de groep
Algemene preventieve zorg in de groep voor alle leerlingen

niveau 4
niveau 3
niveau 2
niveau 1

Voor elk niveau is beschreven wat de rol van de leerkracht, de ouder, de intern begeleider (IB’er), de schoolleider en eventueel
externen is. Tevens is per niveau beschreven wanneer het noodzakelijk is op of af te schalen naar een ander niveau van zorg.
Wij maken gebruik van ondersteuning vanuit Bepo het samenwerkingsverband Bepo
(www.swvbepo.nl). Het verband tussen de niveaus bij ons op school en de ondersteuning vanuit Bepo ziet er als volgt uit:
Niveau 1 en 2:
Niveau 3:
Niveau 4:

Niveau 1

basisondersteuning
plusondersteuning
speciale ondersteuning

Algemene preventieve zorg in de groep voor alle leerlingen

De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan zijn groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene zorg
heeft een preventieve functie. Doelen, aanpak en evaluatie worden beschreven in de basisaanpak in het blokplan rekenen en
spelling.
Verantwoordelijkheden en competenties van de leerkracht:
 De leerkracht heeft inzicht in de na te streven minimumdoelen.
 De leerkracht heeft kennis en inzicht in de leerlijnen van de basisvakken.
 De leerkracht werkt volgens de principes van handelingsgericht werken.
 De leerkracht zorgt voor structurele observatie en signaleringsmomenten.
 De leerkracht maakt gebruik van instrumenten die op schoolniveau zijn bepaald en registreert consequent op de
afgesproken wijze in ons leerlingadministratiesysteem Parnassys (LOVS, methode gebonden toetsen, observaties met
betrekking tot gedrag- en werkhouding beschreven in onderwijsbehoeften).
 De leerkracht zorgt voor een optimale taakgerichte leertijd en voor optimale gedifferentieerde instructie a.d.h.v. het
blokplan.
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De leerkracht gaat uit van verschillen op sociaal emotioneel en cognitief gebied.
De leerkracht beslist op basis van observatie en signalering, in overleg met de intern begeleider of een leerling doorgaat
naar niveau 2.
De leerkracht houdt eigen deskundigheid en vaardigheden op peil.

Dossiervorming:
 De leerkracht is verantwoordelijk voor dossiervorming van een leerling.
 Acties, resultaten en afspraken worden genoteerd in Parnassys.
 De leerkracht houdt de interne begeleider op de hoogte van de algemene preventieve zorg in de groep tijdens de reguliere
groepsbesprekingen, 2x per jaar.
 De aanpak wordt 2 keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld.
Contacten:
 De leerkracht onderhoudt het contact met ouder(s), verzorger(s).
 De leerkracht informeert de ouder over ondernomen acties en de daar bij behorende resultaten.
Verantwoordelijkheden en competenties van de IB’er:
 De IB’er draagt zorg voor de juiste signalering- en observatie instrumenten.
 De IB’er ziet toe op een heldere opbouw van het dossier.
 De IB’er adviseert de leerkracht indien nodig.
Verantwoordelijkheden en competenties van de leidinggevende:
 De leidinggevende creëert randvoorwaarden voor professionaliseren van de leerkracht door o.a. goed omschreven
taakbeleid, budgetteren van nascholing/bijscholing, coaching.
Een leerling gaat naar zorgniveau 2 als de algemene zorg die op zorgniveau 1 geboden wordt voor deze leerling, op een
specifiek gebied, ontoereikend is.

Niveau 2

Extra zorg in de groep

De leerkracht besteedt extra zorg aan één of meerdere leerlingen die op grond van observatie-/ signaleringsgegevens de
leerstof nog niet in voldoende mate beheersen of beduidend hoger scoren, of die gedragsmatig opvallen. De extra zorg heeft als
functie de leerling(en) d.m.v. efficiënt klassenmanagement en planmatig handelen terug te brengen naar zorgniveau 1.
Doelen, aanpak en evaluatie worden beschreven in de onderstroom- of bovenstroomaanpak in het groepsplan.
Verantwoordelijkheden en competenties van de leerkracht:
 De leerkracht werkt volgens de principes van handelingsgericht werken
 De leerkracht analyseert en interpreteert toets- en observatiegegevens


De leerkracht maakt een groepsplan per leerjaargroep, a.d.h.v. het groepsoverzicht



De leerkracht is zelf verantwoordelijk voor het vinden van de juiste middelen en materialen om invulling te geven aan het
plan van handelen en het inschakelen van hulp binnen de school indien noodzakelijk
De leerkracht beslist n.a.v. de evaluatie of een leerling in overleg met de intern begeleider teruggaat naar zorgniveau 1 of
doorgaat naar zorgniveau 3



Dossiervorming:
Als in niveau 1.
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Contacten:
 Als in niveau 1.
 De leerkracht informeert de ouder en de IB’er over de uitkomst van de evaluatie.
 De leerkracht kan bij bovenstaande gesprekken de IB’er consulteren.
Verantwoordelijkheden van de IB’er:
 De IB’er draagt zorg voor de juiste signalering- en observatie instrumenten.
 De IB’er zorgt dat procedures worden beschreven en worden overgedragen aan de leerkracht.
 De IB’er houdt overzicht op het evaluatiemoment en de daar bijbehorende resultaten.
 De IB’er zorgt voor de juiste middelen voor gebruik in de klas m.b.v. achtergrondinformatie en vakliteratuur.
Als de geboden hulp ontoereikend is, vraagt de leerkracht een gesprek aan met de IB’er. Als de leerkracht weer vooruit kan blijft
het kind in niveau 2 of kan terug naar niveau 1. Als alle interne vormen van hulp ontoereikend zijn, gaat de leerling naar niveau
3.

Niveau 3

Speciale zorg in overleg met interne en externe deskundigen

Speciale zorg in overleg met interne deskundigen en/ of eventueel gebruik makend van consultatie en/of een
begeleidingstraject en deskundigheid van externe deskundigen .
De leerkracht bespreekt de leerling met de IB’er en andere interne en/of externe deskundigen op consultatieve basis. Op basis
van een analyse en een voorlopige diagnose van de verzamelde informatie stellen de betrokkenen samen een plan van
handelen op.
Dit plan van handelen wordt geëvalueerd in het kader van opbrengsten. Indien sprake is van een ontwikkelingsperspectief
(OPP) vormt het OPP van deze leerling het uitgangspunt voor het onderwijsaanbod voor deze leerling. De speciale zorg heeft als
doel de leerlingen d.m.v. specifieke begeleiding en een eigen leerlijn binnen de reguliere school te laten leren.
Verantwoordelijkheden en competenties van de leerkracht:
 Als in niveau 2.
 De leerkracht beslist in samenspraak met de IB’er n.a.v. de evaluatie of een leerling teruggaat naar zorgniveau 2 of
doorgaat naar zorgniveau 4.





De leerkracht blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijsaanbod aan de leerling.
De leerkracht voert de hulp uit zoals beschreven in het OPP en blokplan.
De leerkracht is zelf verantwoordelijk voor het vinden van de juiste middelen en materialen om invulling te geven aan het
plan van handelen.
De leerkracht beslist in onderling overleg met de intern begeleider en externe hulpverlener n.a.v. de evaluatie of een
leerling doorgaat naar zorgniveau 4.

Dossiervorming:
 De leerkracht is samen met de IB’er verantwoordelijk voor dossiervorming.
 Acties, resultaten afspraken worden door de leerkracht beschreven in het plan van handelen en meegenomen in het
groepsplan en OPP.
 voor de dossiervorming wordt gebruik gemaakt van het Groeidocument van het SWV.
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Het OPP wordt indien nodig 2 bijgesteld en 2 keer per jaar geëvalueerd.
De leerkracht houdt de interne begeleider op de hoogte van de voortgang in de klas.
Structurele aanpassingen worden genoteerd.
De betrokken externe hulpverlener zorgt er voor dat zijn deel van de verslaglegging met toestemming van ouders op school
komt.






Contacten:
 De leerkracht/IB’er bespreken met de ouder het plan van handelen.
 De leerkracht informeert de ouder over gedane acties en de daar bijbehorende resultaten.
 De leerkracht kan bij bovenstaande gesprekken de IB’er vragen om aanwezig te zijn.
 De leerkracht bespreekt samen met de IB’er, medewerker Bepo en ouders het OPP en daaruit voortvloeiende afspraken.
Verantwoordelijkheden en competenties van de IB’er:
 De IB’er heeft een ondersteunende/ coachende functie.
 De IB’er ziet erop toe dat de evaluatie wordt uitgevoerd.
 De IB’er overlegt met de leerkracht, n.a.v. de evaluatie of een leerling terug gaat naar niveau 2, doorstroomt naar niveau 4
en/of dat er structurele aanpassingen volgen.
 De IB’er is bij voorkeur aanwezig bij de oudergesprekken aanwezig, maar altijd bij die gesprekken waarbij een
handelingsplan wordt besproken en er evaluatiegesprekken plaatsvinden.

Niveau 4

Verwijzing

Wanneer de ondersteuning in niveau 4 niet voldoende is voor de leerling, kan het kind specialistische ondersteuning in het
speciaal (basis) onderwijs krijgen met een Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband (SWV). Een
toelaatbaarheidsverklaring kan alleen aangevraagd door de school indien er gewerkt middels een OPP. De IB’er vraagt dit
samen met ouders aan. De leidinggevende wordt door de IB’er op de hoogte gehouden.

Toetskalender
Om de leervorderingen van de kinderen te monitoren, gebruiken wij de toetsen van het Cito LOVS. De nieuwe versie van deze
toetsen, 3.0, wordt stapsgewijs ingevoerd.
In schooljaar 2018-2019 wordt bij groep 1 t/m 7 de versie 3.0 CiTO toetsen afgenomen.
In de laatste 2 weken van januari en de eerste week van februari wordt de M-afname (midden) gedaan, in de laatste week van
mei en de eerste week van juni, wordt de E-afname (eind) gedaan.
Groep 8 maakt de cito toetsen versie 2012 in januari (deze worden in schooljaar 2019-2020 vernieuwd) en maakt in april de
cito-eindtoets voor de vakken taal, rekenen en informatieverwerking.
Toets
Taal voor kleuters
Rekenen voor kleuters
Rekenen
Spelling
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Groep
groep 1/groep 2
groep 1/groep 2
3 t/m 7
Groep 8
3 t/m 8
Groep 8

Wanneer
juni/jan en juni
juni/jan en juni
jan/juni
januari
jan/juni
januari

Woordenschat
Technisch lezen DMT
Technisch lezen AVI
Begrijpend lezen

Werkwoorden
Cito eindtoets

3 t/m 7
groep 8
3 en 4
3 t/m 8
groep 3
groep 4 t/m 7
groep 8
groep 7
groep 8
groep 8

jan/juni
januari
jan/juni (v.a. gr 5 alleen bij ll met een IV of V-score)
jan/juni
juni
jan/juni
januari
jan/juni
januari
16, 17,18 april 2019

Groep
Groep 3

Wanneer
november

Groep 3

januari

3 t/m 8

Gedurende het schooljaar ter afsluiting van een
lesblok

Overige toetsen
Toets
Herfstsignalering
veilig leren lezen
Wintersignalering
veilig leren lezen
Methodegebonden toetsen

Passend onderwijs en zorgstructuur
Passend onderwijs
Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs wordt georganiseerd aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Voorbeelden hiervan zijn extra begeleiding op een reguliere school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een
school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basisonderwijs. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking of een chronische
ziekte. Maar ook voor leerlingen met een gedrags- of leerstoornis is passend onderwijs belangrijk. Soms is het bij de start op
school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later. Het onderwijs aan blinde en slechtziende
leerlingen (cluster 1- Visio/Bartimeus) en aan kinderen met gehoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2 Kentalis) blijft in een landelijk systeem georganiseerd worden. Voor alle andere leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben wordt het onderwijs georganiseerd in regionale samenwerkingsverbanden.

Pilot Passend Onderwijs 2.0 cb De Hien
Schooljaar 2017-2018 is De Hien gaat in nauwe samenwerking met Bepo (ons samenwerkingsverband) een pilot passend
onderwijs 2.0 gestart. We hebben met het team van De Hien een plan gemaakt waarin Bepo een sterkere rol krijgt in de
uitvoering van passend onderwijs en de begeleiding van alle kinderen zoveel mogelijk in de klas zal plaatsvinden.
Uitgangspunt van passend onderwijs is om de leerlingen zoveel mogelijk in de groep te houden, rekening houdend met ieders
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onderwijsbehoeften. De leerkracht verzorgt de instructie en is eindverantwoordelijk, de onderwijsassistente en themaspecialist
zijn ondersteunend.
Een 2e reden om onze zorg en ondersteuning anders te gaan organiseren, is dat we als school gezamenlijk verantwoordelijk
willen zijn voor onze leerlingen met een arrangement. Deze leerlingen vragen vaak een specifiekere aanpak met een gedegen
doorgaande lijn. Als er meerdere leerkrachten betrokken zijn bij het onderwijs aan een kind met een arrangement, dan is de
doorgaande lijn beter gewaarborgd. Ook kunnen leerkrachten samen het programma vormgeven aan een kind met een OPP
(ontwikkelingsperspectief).
Ten slotte is er in Dodewaard sprake van krimp. Er stromen minder kinderen in bij ons op school, we verwachten dat we in de
toekomst niet meer met enkelvoudige groepen kunnen werken. Als we het onderwijs zouden blijven organiseren zoals we dit
doen, dan zou dit betekenen dat we 30/32 leerlingen per groep hebben.
Maar wat betekent dit nu in de praktijk, dit?
- Wij werken groepsdoorbrekend voor rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling in groep 4 t/m 8. Dit betekent dat
alle kinderen op dezelfde tijden rekenen en taal krijgen zodat ieder kind kan aansluiten bij de instructie die bij hem of haar past.
Iedere leerkracht verzorgt een basisinstructie. De kinderen krijgen de basisinstructie die bij hun niveau past. Dit betekent dat
een kind soms instructie krijgt in een hogere of lagere jaargroep. Na de basisinstructie geven enkele leerkrachten en de themaspecialiste een verlengde instructie aan kinderen die dit nodig hebben, dit kan ook een instructie aan een plusgroep zijn of een
instructie aan een leerling met een OPP. De meeste kinderen gaan zelfstandig aan het werk. De leerkrachten,
onderwijsassistente, en stagiaires die op dat moment geen instructie geven, lopen rond om de kinderen te begeleiden.
- Er zal gewerkt worden met een weektaak. Hierop staat wat een kind moet doen. Op deze manier is het voor het kind, maar ook
voor de volwassenen die met het kind werken, duidelijk wat het werk voor die week is.
- Enkele kinderen zullen individuele begeleiding blijven krijgen van de onderwijsassistente of themaspecialiste. Als dit bijv. voor
rekenen of taal/spelling is, dan zal de begeleiding onder de werkuren plaats vinden in de vorm van een basisinstructie of
verlengde instructie. Voor overige hulpvragen van kinderen met een arrangement is er onderwijsassistentie 3 dagen per week
aanwezig ter ondersteuning. Deze wordt ingezet in overleg met de intern begeleider.
Voordelen van deze werkwijze zijn:
- Kinderen worden minder/niet uit de groep gehaald, maar krijgen beter instructie op maat in een groep.
- Er wordt gewerkt met kleine groepen per leerkracht gedurende de hele dag en groepsoverstijgend (doorgaande lijn).
- De leerkracht heeft beter zicht op de ontwikkeling en behoeften van de leerlingen met een OPP.
- Onderwijsassistenten worden ingezet voor de begeleiding van het zelfstandig werken, i.p.v. dat ze worden ingezet voor
instructie; de instructies worden gegeven door de leerkracht zelf.
- 21e eeuwse vaardigheden en executieve functies zoals zelfstandig werken, plannen, taakgericht zijn, samen werken en
zelfregulering krijgen een prominente plaats in ons dagelijks onderwijsprogramma.
Het team van de Hien heeft nu één jaar ervaring met deze manier van werken. De onderwijsresultaten waren boven verwachting
(zie ons jaarverslag 17-18). Komende jaren continueren we deze groepdoorbrekende manier van werken. We streven
duurzaam, kwalitatief goed onderwijs na voor al onze kinderen binnen de mogelijkheden die wij hebben. Bepo ondersteunt ons
hierbij van harte.

20

Samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband is de vorm waarin scholen (regionaal) samenwerken wat betreft passend onderwijs op de
basisscholen. De belangrijkste taak is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke
manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. Schoolbesturen hebben sinds 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat
betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen inschreven staat of zich aanmeldt een passende
onderwijsplek krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat het kind nodig heeft en dit eerst proberen zelf te realiseren.
Soms blijkt dat een andere school een meer passende plek kan bieden. Daarbij is het belangrijk dat de school goed met ouders
overlegt welke school passend is voor het kind. Voor meer informatie, zie de website van het Steunpunt Passend Onderwijs

BePo
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs, ‘BePO’. Het BePO bestaat uit
vijftien schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SO en SO4) in de gemeenten
Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Neder-Betuwe en Tiel.
Het BePO hanteert drie niveaus van onderwijsvoorzieningen:




Basisondersteuning
Plusondersteuning
Speciale ondersteuning

Jaarlijks krijgen wij de beschikking over uren ondersteuning vanuit het BePO, te verdelen in plusconsulent-uren en
themaspecialist-uren. De intern begeleider van onze school stelt in overleg met de plusconsulent de werkwijze en inzet van deze
uren vast voor het betreffende jaar.

Schoolondersteuningsprofiel
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we vastgelegd welke mogelijkheden wij kunnen inzetten om passend onderwijs te
bieden aan onze leerlingen. Ons schoolondersteuningsprofiel sluit aan op de BePO kwaliteitsstandaard basisondersteuning. In
de ‘1-zorgroute’ staat beschreven hoe de zorgstructuur ons op school in de dagelijkse praktijk vorm krijgt.
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Partnerschap met ouders
School en ouders zijn belangrijke partners waar het gaat om de ontwikkeling van het jonge kind. We richten ons samen op het
belang van uw kind, ieder vanuit onze eigen specifieke mogelijkheden, kennis en vaardigheden. Het partnerschap tussen onze
school en u hebben wij nader toegelicht in het document ‘Partnerschap met ouders’, dat u kunt terugvinden op onze website.

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
Ouders die betrokken zijn bij het onderwijs door bijvoorbeeld met hun kind thuis te lezen, in overleg te gaan met de leerkracht
voor betere zorg en ondersteuning, en hun kind te begeleiden bij het maken van huiswerk leveren een wezenlijke bijdrage aan
de onderwijsopbrengsten van hun kind. Wij stimuleren dit door u op diverse manieren op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen van uw kind, de groep en de school.
Ouders hebben tevens een belangrijke rol in het scheppen van een positief, veilig pedagogisch klimaat. Met elkaar dragen zij,
op de afgesproken wijze en binnen de gestelde taak, zorg voor activiteiten en ondersteuning op school. De
medezeggenschapsraad en oudercommissie zijn hier voorbeelden van. Maar ook incidentele ondersteuning bij feesten en
vieringen, uitstapjes, creatieve activiteiten en luizen opsporen zijn bijzonder waardevolle bijdragen van ouders.

Oudercommissie
De oudercommissie (OC) is een belangrijke schakel tussen de ouders en de school. Leden van de OC zijn actief betrokken bij
vrijwel alle activiteiten die de school organiseert. Dank zij de ondersteuning van de OC, en in nauwe samenwerking met de
leerkrachten, worden activiteiten zoals vieringen, schoolreizen, sponsor/inzamelingsacties, inloopavonden, musicals, meestersen juffendagen mogelijk gemaakt. De genoemde activiteiten worden bekostigd door de vrijwillige ouderbijdrage.
De OC vergadert 6-8 keer per jaar. Voor nieuwe leden van de OC wordt jaarlijks een oproep gedaan via de Hienwijzer. De
zittingsduur is 2 jaar en kan verlengd worden. Eenmaal per jaar legt de OC verantwoording af m.b.t. de besteding van de gelden
via een verslag dat met de Hienwijzer wordt meegestuurd.
Voorzitter van de OC is Eric Roelofse. U kunt contact met hem opnemen via info@spacovers.nl.
Voor meer informatie over de samenstelling en werkwijze van de OC verwijzen wij naar de betreffende pagina op de website
van De Hien of u kunt contact opnemen via ocdehien@gmail.com

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak in het reilen en zeilen van de school.
De MR geeft namens personeelsleden en ouders gevraagd en ongevraagd advies over de besluitvorming van het schoolbestuur
en het beleid binnen de school. De MR is bevoegd alle aspecten die de school betreffen te bespreken en hierover voorstellen te
doen aan het bestuur. Daarnaast heeft de MT als taak om openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school te
bevorderen.
De MR is samengesteld uit zes leden: 3 afgevaardigden vanuit het personeel (personeelsgeleding) en drie ouders
(oudergeleding). De zittingstermijn is vier jaar en kan één keer verlengd worden met twee jaar. De MR vergadert gemiddeld 6
keer per jaar. De schoolleider overlegt gevraagd en ongevraagd met de MR inzake het gevoerde en te voeren schoolbeleid.
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Voorzitter van de MR is Hillegonda van de Berg. U kunt contact met haar opnemen via hillegondavdberg@gmail.com
Voor meer informatie over de samenstelling, werkwijze, reglement, vergaderdata en notulen van de MR verwijzen wij naar de
betreffende pagina op de website van De Hien.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is vergelijkbaar met de MR, maar functioneert ten behoeve van het
personeel en ouders/verzorgers van alle scholen binnen Stichting Trivium. De GMR wordt gevormd door leden van de 14
scholen; elke school vaardigt één lid af. De zittingsduur bedraagt twee jaar en kan eenmaal verlengd worden met twee jaar. Alle
onderwerpen die de GMR bespreekt hebben betrekking op het gemeenschappelijke belang van alle scholen.
Voor meer informatie over de samenstelling, werkwijze, reglement, vergaderdata en notulen van de GMR verwijzen wij naar de
betreffende pagina op de website van Trivium.

Communicatie tussen school en ouders
Om elkaar zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom uw kind, zijn groep en de school zijn er
diverse formele en informele contactmomenten en documenten. We hebben deze voor uw gemak nog even op een rijtje gezet.
Inloopmiddag

1x per jaar in augustus/september
Algemene informatie over de groep en kijken in de klas.

Oudergesprekken

3x per jaar in november en februari (alle ouders) en in juni (facultatief)
Informeren over de individuele ontwikkeling van uw kind.

Zorggesprek

Op afspraak, eventueel in aanwezigheid van IB’er
Afstemming van de onderwijsbehoefte en extra ondersteuning.

Huisbezoek groep 1

Start van groep 1
Kennismaking met de thuissituatie van uw kind.

Incidentele ouderavonden

Op groeps- en schoolniveau, passend bij actuele onderwerpen
Ouders informeren over en betrekken bij actuele onderwerpen.

Jaarvergadering

1x per jaar in november
Informatie vanuit de MR en OC, aangevuld met inhoudelijk onderwerp vanuit de school.

Hienwijzer

1x per 2 a 3 weken
Informatie over en verslag van activiteiten op school.

Website

Gedurende het jaar
Algemene informatie, protocollen, Hienwijzer gedurende het schooljaar.

Facebook

Gedurende het jaar
Beeldverslag van activiteiten en hoogtepunten op school.

Rapporten

2x per jaar in februari en juni
Informeren over de ontwikkeling en toetsingsresultaten van uw kind.

Jaarkalender

Start van het schooljaar – zie website
Informatie in agendavorm, contactgegevens en praktische zaken.
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ABC van praktische zaken
Aanmelden/inschrijven
Rondleiding
De beste manier om de sfeer op onze school te proeven en te zien hoe wij in de praktijk werken is met een bezoek aan onze
school. Wij nodigen iedereen van harte uit om hiervoor een afspraak te maken met onze schoolleider Evelien Buis. Zij zal u graag
onze school laten zien en uw vragen beantwoorden.

Aanmelding
Wanneer u voor onze school hebt gekozen, kunt u een aanmeldingsformulier opvragen ophalen bij onze schoolleider op school.
Op het moment dat het aanmeldingsformulier ingevuld op school ontvangen is, is uw kind formeel ingeschreven. U ontvangt
een bevestiging per e-mail. Bij inschrijving van kleuters ontvangt u ongeveer een maand voor de vierde verjaardag van uw kind
een uitnodiging voor de eerste wendag. Zie ook Wendagen.

Aansprakelijkheid & verzekeringen
De Hien valt onder de collectieve WA-verzekering van de Stichting Trivium. Uw kind is tijdens de schooluren verzekerd tegen de
financiële gevolgen van schade als gevolg van verwijtbaar gedrag van het team of bestuur. Ook bij uitstapjes of sporttoernooien
die door school worden georganiseerd zijn deelnemers en begeleiders verzekerd. Bij schade kunt u zich wenden tot de
schoolleider.
Voor schade aangericht door kinderen worden ouders aansprakelijk gesteld. Hierbij valt te denken aan vernielen van
andermans bezittingen, medische kosten als gevolg van fysiek contact, etc. Voor dergelijke schades kunnen ouders een
particuliere WA-verzekering afsluiten.

Administratie
Wij vinden het belangrijk om onze administratie actueel te houden. Daarom verzoeken wij ouders ons op de hoogte te houden
van wijzigingen in contactgegevens. Ook zijn wij graag op de hoogte van veranderingen in thuissituaties, zoals bijvoorbeeld
bruiloften, echtscheidingen of gezinsuitbreiding.

BSN
Onze administratie moet aan wettelijke eisen voldoen (‘Wet op het onderwijsnummer’). Om die reden hebben wij van alle
kinderen het BSN (burgerservicenummer) en een kopie van officiële documenten nodig, zoals een kopie van het
identiteitsbewijs. Een kopie van de zorgpas volstaat niet.

Gewichtenregeling/bekostiging
De bekostiging van het onderwijs is mede afhankelijk van het opleidingsniveau van de ouders van onze ingeschreven kinderen.
Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons uiteraard aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie ook Veiligheid /
Privacyprotocol.
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Bibliotheek
De school heeft een goed gesorteerde verzameling boeken bestaande uit een eigen collectie en een wisselcollectie van de
centrale bibliotheek in Dodewaard. Iedere vier weken gaat een ouder uit elke groep met vier kinderen nieuwe boeken halen
voor de speciale plank in onze schoolbibliotheek. Kinderen van De Hien hebben gratis toegang tot de Bibliotheek Rivierenland
in Dodewaard.

Bouwcoördinator
Op De Hien zijn twee groepsleerkrachten werkzaam die tevens zijn opgeleid tot bouwcoördinator. Zij coördineren de gang van
zaken binnen hun eigen bouw (respectievelijk onderbouw en bovenbouw) en zijn als lid van het management team
medeverantwoordelijk voor het beleid van de school.

Buitenschoolse opvang
Als school hebben wij een inspanningsverplichting om buitenschoolse opvang (BSO) voor uw kind te bieden. Wij hebben
hiervoor een contract afgesloten met Kinderdagverblijf SamSam, gelegen aan de Emmalaan 2, direct naast onze school. Onze
schoolleider kan u hierover inlichten. Voor meer informatie en aanmelding van uw kind kunt u rechtstreeks terecht bij SamSam:
www.kdvsamsam.nl of telefoonnr. 0488 410038.

Eten en drinken
Eten en drinken voor de ochtendpauze (10-uurtje) en voor de lunch nemen de kinderen van thuis mee. Wat
mee genomen mag worden voor de lunch: Fruit, groente, boterhammen, krentenbol,
ontbijtkoek/peperkoek, rijstwafel (zonder chocola), droog pakje crackers, danoontje zonder strooisels, kaas,
bifiworstje, beker met drinken of pakje drinken (zonder koolzuur).
Op maandag t/m donderdag nemen alle kinderen fruit of groente mee voor 10 uur. Op vrijdag mag er een
koekje mee genomen worden.
Wij doen dit schooljaar mee aan het schoolfruitproject – 20 weken krijgen alle kinderen op woensdag en
donderdag fruit van school: http://www.euschoolfruit.nl.

Gevonden voorwerpen
Wanneer u iets mist kunt u in eerste instantie bij de groepsleerkracht terecht. Gevonden voorwerpen worden tot het einde van
het schooljaar bewaard. Aan het einde van het schooljaar worden de gevonden voorwerpen in de hal uitgestald. De datum
wordt in de Hienwijzer vermeld.

Goede doelen en inzamelingsacties
Vanuit onze identiteit besteden wij extra aandacht aan de zorg voor een ander. In de Hienwijzer kunt u lezen welke acties wij
komend schooljaar ondersteunen, we starten met ‘wandelen voor water’. Ouders worden nadrukkelijk gevraagd hierin mee te
denken.
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Naast acties voor externe goede doelen zamelen wij ook cartridges, gebruikte elektrische apparaten, kleding en batterijen in.
Deze inzamelingsacties leveren spelmateriaal of geld op voor onze school. Dit geld komt ten goede aan activiteiten voor de
kinderen, zoals schoolreisjes of uitjes.

Hienwijzer
Circa 20x per jaar ontvangt u per e-mail onze digitale nieuwsbrief, de ‘Hienwijzer’. Hierin kunt u lezen over recente
ontwikkelingen en activiteiten, toekomstige activiteiten. U kunt de Hienwijzers ook terugvinden op onze website.

Hoofdluiscontrole
In de week na iedere schoolvakantie wordt er in elke groep gecontroleerd op luizen en/of neten. Elke groep heeft eigen
zogenaamde 'luizenouders', die de controle uitvoeren. De bevindingen worden bijgehouden in een logboek.
Indien er luizen en/of nieuwe neten worden geconstateerd, neemt de groepsleerkracht contact op met de betreffende ouders.
De ouders zorgen ervoor dat hun kind(eren) op de juiste manier behandeld worden, om verdere verspreiding van luizen te
voorkomen.
Als ouders thuis luizen ontdekken, vragen wij hen vriendelijk doch dringend contact opnemen met de leerkracht van hun kind,
zodat er een extra luizencontrole in de groep van hun kind uitgevoerd kan worden.

Huiswerk
Vanaf groep 3 krijgen kinderen regelmatig huiswerk mee naar huis. Dit wordt langzaam opgebouwd t/m groep 8. Het huiswerk
bestaat uit extra taal- en/of rekenwerk via het online programma Gynzy, het leren van toetsen, het maken van een werkstuk of
het voorbereiden van een spreekbeurt.
Vroeg leren omgaan met huiswerk bevordert de zelfstandigheid en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van kinderen
ten aanzien van hun eigen handelen. Twee aspecten die in het voortgezet onderwijs van groot belang zijn voor het behalen van
successen.

Informatieplicht gescheiden ouders
De wet geeft aan dat in geval van scheiding beide ouders geïnformeerd moeten worden over de ontwikkeling van hun
kind(eren). De informatie gaat in eerste instantie naar de ouder/verzorger/voogd die de dagelijkse zorg voor het kind heeft. Het
is belangrijk dat ook de andere ouder op de hoogte wordt gesteld. Wij verwachten van de verzorgende ouder dat alle informatie
wordt doorgegeven aan de andere ouder en dat de oudergesprekken gezamenlijk worden bezocht. Dit is in het belang van uw
kind. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met onze schoolleider.

Intern begeleider
De intern begeleider (IB’er) coördineert de begeleiding aan de zorgleerlingen. Zij heeft de leiding over het zorgteam, bestaande
uit onderwijsassistenten, onderwijsondersteuners en stagiairs.
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Klachtenregeling
Wij vinden het niet in belang van uw kind of uzelf wanneer u te lang blijft rondlopen met vragen, problemen of klachten. Voor
kleine en grote klachten moet er op school iemand zijn die u kunt vertrouwen. Iemand die goed naar u luistert en advies geeft.
Voor leerlingen en ouders zijn dat in eerste instantie de groepsleerkracht en in tweede instantie de schoolleider. Als een
probleem in dit contact niet goed wordt opgelost, kunt u een klacht indienden. Hiervoor is een uitgebreide klachtenprocedure,
die vastgelegd is in de klachtenregeling. Deze is op school te verkrijgen en kunt u terugvinden op de website van Stichting
Trivium.
Zie ook Vertrouwenspersoon.

Klassenouders
Alle groepen hebben één of twee klassenouder(s). Klassenouders zijn de schakel tussen de ouders en de groepsleerkracht. Zij
ondersteunen de leerkracht o.a. bij het organiseren van een activiteit. U kunt zich hiervoor opgeven bij de groepsleerkracht aan
het begin van het schooljaar.

Kleding/schoeisel
Schoeisel
Om de klaslokalen en de speelruimtes schoon te houden vragen wij u vriendelijk om vieze schoenen en laarzen bij de
garderobe uit te trekken en neer te zetten. Dit geldt ook voor skeelers. Om verwarring te voorkomen vragen wij u de laarzen te
voorzien van de naam van uw kind. U kunt uw kind uiteraard sloffen mee naar school geven om te voorkomen dat het kind op
sokken loopt.

Hoofdbedekking
Het dragen van hoofddeksels is in de klas verboden. Hoofdbedekking op grond van godsdienst of medische redenen is wel
toegestaan, mits het de onderlinge communicatie niet in de weg staat en geen gevaar vormt tijdens de gymlessen.

Gymkleding
Kleuters
De kleuters dragen tijdens de gymlessen gymschoentjes, liefst zonder veters en met een goede zool, om uitglijden te
voorkomen. Deze schoentjes worden op school bewaard in een krat. We adviseren u om zo nu en dan te controleren of uw kind
niet toe is aan een maatje groter.

Groepen 3 t/m 8
Vanaf groep 3 dragen de kinderen gymschoenen voorzien van een witte antislipszool (geen balletschoentjes) en een turnpakje
of sportbroekje en -shirtje. Sportkleding graag schoon in een tas meenemen en niet thuis al aantrekken. Kinderen die geen
gymkleding bij zich hebben kunnen niet meedoen met de gymles.
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We vragen kinderen sierraden (kettingen, oorbellen, ringen) die tijdens de les een gevaar vormen voor het kind of de
medeleerlingen af of uit te doen.

Kwaliteitszorg
We doen er alles aan om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. Tweemaal per jaar maken wij een
zelfevaluatie n.a.v. de resultaten op ons cito LOVS. We gebruiken daarnaast het kwaliteitsbewakingssysteem van Cees Bos:
Werken met Kwaliteit Primair Onderwijs (WMK-po). Hierbij staat centraal “Zeg wat je doet en doe wat je zegt.” Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met onze schoolleider of de website www.wmkpo.nl raadplegen.

Lestijden, inloop en ophalen
Met ingang van 1 augustus 2017 zullen wij voor alle groepen een continurooster hanteren.
Lestijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 – 14.00 uur
8.30 – 14.00 uur
8.30 – 14.00 uur
8.30 – 14.00 uur
8.30 – 14.00 uur

Groep 1/2 vrij v.a. 12.00 uur

Visie op het continurooster
Door het continurooster kunnen wij als team een doorgaande lijn creëren gedurende de schooldag van onze kinderen. Vanaf
het moment dat ze om 8.30 uur starten tot het moment dat zij de school om 14.00 uur gelden dezelfde eenduidige regels door
de school. Kinderen en leerkrachten zijn op de hoogte van deze regels; deze bieden structuur, duidelijkheid en rust. We
verwachten dat deze eenduidigheid het welbevinden van de kinderen ten goede komt en vanuit dit welbevinden de
ontwikkeling van de kinderen zal stimuleren.
Ook willen we als school onze verantwoordelijkheid nemen in het aanzetten tot gezond gedrag. In dit geval gezond eet- en
beweeggedrag. Een gezonde lunch krijgt een centrale plek in het onderwijsaanbod. In de pauze kunnen kinderen (buiten)
bewegen en samen spelen. We hebben ook oog voor kinderen die in hun pauze een stiltemoment nodig hebben om tot rust te
komen.
Bij onze keuze voor het beste lestijdenmodel voor onze school hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd:
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Alle groepen verblijven zoveel mogelijk op dezelfde tijden op school: rust en regelmaat.
Leerkrachten hebben in de middag een langere aaneengesloten niet-lesgebonden tijd.
De lesuren zijn gelijkmatig verdeeld over de week.

Inloop & ophalen
Ochtend
De kleuters kunnen vanaf 8.20 uur in hun lokaal gebracht worden door hun ouder(s)/verzorger(s). Als u zorgt dat u de klas om
8.30 uur heeft verlaten, kunnen we op tijd beginnen. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan vanaf 8.20 uur de school in. De
leerkracht van uw kind staat dan bij de deur om uw kind te begroeten.
Er is geen toezicht op het schoolplein van 8.20 – 8.30 uur. U bent zelf verantwoordelijk voor uw kind.
Om 8.30 uur beginnen we met de lessen. Wij verzoeken u dringend om uw kinderen op tijd op school te laten komen.

Ophalen groep 1 / 2
Na schooltijd worden de kinderen van groep 1 en 2 door de groepsleerkracht naar buiten gebracht. De kinderen wachten bij de
leerkracht tot ze worden opgehaald. Komt uw kind later of is het ziek, geeft u dit dan tijdig door aan de leerkracht of belt u even
op de dag zelf, het liefst voor half 9 naar school.

Langer blijven na schooltijd
In sommige gevallen blijven de kinderen na schooltijd iets langer op school.



Klassendienst: maximaal 10 minuten
Incidentele reden.

Mocht uw kind om één van bovenstaande redenen langer op school blijven dan wordt u hierover ingelicht door de
groepsleerkracht.

Ouderbijdrage (vrijwillig)
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar het is de enige manier waarop de school alle activiteiten voor de kinderen kan bekostigen.
Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt € 20,50 per kind. Dit bedrag zal jaarlijks met ongeveer 2,5% worden
verhoogd. Start een kind na 31 december dan wordt het bedrag €10,00. Als een kind na 1 juni start, wordt er voor dat
schooljaar geen ouderbijdrage meer gevraagd. Voor de schoolreis en het groep 8 schoolkamp wordt een apart bedrag gevraagd.
Wanneer u aan het begin van het schooljaar heeft aangegeven de ouderbijdrage te willen betalen ontvangt u een eenmalige
incasso. De oudercommissie beheert de gelden en legt hierover één keer per jaar verantwoording af.

Pleinwacht
Tijdens iedere pauze houden tenminste 2 leerkrachten en/of pedagogisch medewerkers toezicht op het schoolplein.
Leerkrachten die pleinwacht hebben zijn herkenbaar aan de fluoriserende oranje hesjes. Door deze hesjes is het voor kinderen
direct duidelijk waar de leerkrachten zijn wanneer zij hulp nodig hebben.
Na de lunch wordt er in 2 groepen buiten gespeeld: groep 1 t/m 5 en groep 6 t/m 8. Er is dan toezicht door minimaal 2
leerkrachten/PM’ers/stagiaires.
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Procedures/protocollen
Onze afspraken en routes hebben we vastgelegd in een aantal protocollen. U vindt deze op onze website onder ‘downloads’. U
U kunt daar o.a. vinden:







Protocol doubleren en versnellen
Uitstroom en adviseringsprotocol
Instroom en zij instroom
Time out en schorsingsprotocol
Partnerschap met ouders
Ondersteuningsprofiel

Rapporten
Vanaf groep 3 krijgt ieder kind in februari en juni een rapport mee naar huis. Hierop vind u de resultaten van een periode. De
kinderen krijgen een rapport vanuit ons administratiesysteem Parnassys. De beoordeling vindt plaats middels woorden (onv –
matig – voldoende – ruim voldoende – goed – zeer goed). In het rapport zit ook een uitdraai van het cito leerlingvolgsysteem
en een overzicht uit ZIEN!, ons volgsysteem wat de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen laat zien.
De rapporten van groep 1 t/m 8 worden verzameld in een map. Aan het einde van groep 8 mag u de map houden.
Kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen in januari en juni ook een rapport. Dit is een overzicht van ons volgsysteem Bosos, met
enkele werkjes die zij in de loop van het schooljaar hebben gemaakt. Zo kunt u zien hoe uw kind zich ontwikkelt. De kleuters
mogen hun map na elk schooljaar houden.

Regels omtrent gedrag/routines
Op school hanteren wij 7 regels, afspraken en verwachtingen voor kinderen, team en ouders. Daarnaast gebruiken we in alle
groepen lessen uit de methode Kwink over gedrag. We gebruiken een 6-tal routines gedurende de dag voor begintaak,
drempelontvangst, luisterhouding van binnen naar buiten en buiten naar binnen, aandachtsteken en ganggebruik. We hanteren
het time-out protocol indien ongewenst gedrag zich herhaaldelijk voor.

Schoolfotograaf
Ieder jaar maakt de schoolfotograaf foto’s van individuele kinderen, broertjes en zusjes op school en groepsfoto’s. Deze datum
staat vermeld op de jaarkalender. U kunt de foto’s nabestellen, maar dit is uiteraard niet verplicht.
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Schoolreisje
ieder schooljaar gaat groep 1 t/m 7 op schoolreisje.
We hanteren hiervoor een 3-jarige cyclus: educatief-actief/pretpark.
In schooljaar 2018-2019 is educatief aan de beurt.

Spijbelen / ongeoorloofd verzuim
Als uw kind verzuimt zonder dat er toestemming is voor extra verlof, dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Onze
schoolleider is, op grond van de Leerplichtwet, verplicht het schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Vanaf 1 april
2017 wordt het schoolverzuim automatisch digitaal gemeld aan het verzuimregister van de woongemeente van het betreffende
kind. Dit is een landelijke maatregelen waarmee gemeenten beter zicht krijgen op het verzuim en sneller kunnen handelen.
Rond de schoolvakanties controleert de leerplichtambtenaar extra of alle kinderen op school zijn en of er geen sprake is van
luxeverzuim.
Zie ook Ziekte en ziekmelding en Verlof en verlofaanvraag.

Spreekbeurten en werkstukken
In de midden –en bovenbouw houden kinderen jaarlijks één of meerdere spreekbeurten en werken zij aan werkstukken, zowel
op school als thuis. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van materiaal uit onze bibliotheek en internet. Stappenplannen en tips
voor de voorbereiding van de boekenkring, hobbykring, nieuwskring en werkstukken krijgen de kinderen van de leerkracht of
kunnen zij zelf opzoeken op internet.

Tien-minuten-gesprekken
Drie keer per jaar plannen we 10-minutengesprekken voor kinderen in de groepen 1 t/m 8. Tijdens het eerste gesprek (in
september/oktober) bespreken we vooral het sociaal welbevinden van uw kind en is uitwisseling van informatie doel van het
gesprek. De tweede en derde gesprekken zijn n.a.v. het rapport. De ouders en kinderen van groep 8 krijgen in januari een
advies voor het voortgezet onderwijs. De ouders van de kinderen uit groep 6 en 7 krijgen einde school een indicatief advies voor
het voortgezet onderwijs. Om de gesprekken te plannen, gebruiken we het programma schoolgesprek.
Wanneer u tussentijds de voortgang van uw kind wil bespreken of andere redenen hebt voor een persoonlijk gesprek met de
groepsleerkracht, kunt u een afspraak maken op een moment dat u beide schikt. Wij bespreken persoonlijke zaken graag
persoonlijk met u; e-mail vinden wij hiervoor geen geschikt middel.
De schoolleider heeft geen officieel spreekuur. U kunt altijd een afspraak met haar maken.
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Vakanties, studiedagen en overige belangrijke data
Een commissie met vertegenwoordigers van het primair onderwijs en het vervolgonderwijs overlegt jaarlijks hoe de vakanties
het best ingedeeld kunnen worden. Er wordt vooral op gelet om de vakantiedagen goed af te stemmen tussen de twee soorten
scholen.
Aan de start van het schooljaar krijgen alle oudste kinderen uit het gezin de schoolkalender mee naar huis, met hierin de
belangrijke data en contactgegevens. Mocht u deze niet hebben ontvangen of wilt u een extra exemplaar, neemt u dan contact
op met onze schoolleider.
Hieronder geven wij voor uw gemak de belangrijkste data weer.

Vakantierooster 2018 - 2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paas/Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

15 t/m 19 oktober
24 december t/m 4 januari
4 maart – 8 maart
22 april t/m 3 mei
30 en 31 mei
10 juni
8 juli t/m 16 augustus

Studiedagen en andere speciale dagen 2018-2019
27 t/m 30 augustus
12 oktober
7 november
5 december
5 december
19 december
24 januari
13 maart
12 april
19 april
16 mei
11 juni
12 juni
21 juni
26 juni
5 juli
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kamp groep 8
studiedag; groep 1-8 vrij
Dankdag
sinterklaasviering
studiedag; groep 1-8 vrij
Kerstviering 18.00 uur
studiedag; groep 1-8 vrij
Biddag
Koningsspelen
Paasviering (Goede Vrijdag – alle kinderen school tot 12.00 uur)
sportdag groep 5-8
studiedag; groep 1-8 vrij
nationale buitenspeeldag
schoolreisje groep 1-7 – groep 8 vrij
Verjaardagen leerkrachten, feestprogramma
laatste schooldag: Groep 8 vrij; groep 1-7 om 12.00 uur vrij

Veiligheid
Handboek Veiligheid Trivium
Stichting Trivium heeft een Handboek Veiligheid ontwikkeld, waarin documenten zijn opgenomen die aangeven hoe we
handelen op dit gebied. Deze regels en maatregelen kunnen gedrag van personeel en leerlingen reguleren.

Veiligheidsplan
Voor De Hien hebben wij bovendien een schooleigen Veiligheidsplan (zie website). Hierin staan specifieke veiligheidsaspecten
beschreven, zoals het ontruimingsplan, het pestprotocol en de schoolafspraken. Wij houden op school een incidentenregistratie
bij waarin ongevallen en onveilige situaties worden vastgelegd. Dit document wordt jaarlijks geëvalueerd.

Privacyprotocol
Onze school houdt rekening met de privacywetgeving. Wij hebben een protocol samengesteld dat verantwoord gebruik van
naam- en adresgegevens en foto/videomateriaal moet garanderen. U vindt ons Privacyprotocol t.z.t. op onze website, hier wordt
momenteel aan gewerkt.

Verjaardagen
Verjaardag van kind op school
Als uw kind jarig is, mag hij of zij trakteren. Leerkrachten krijgen bij voorkeur dezelfde traktatie als de kinderen. In de
kleutergroepen mogen de ouders aanwezig zijn bij de viering.
Als uw kind jarig is, is het een leuke gewoonte om op de verjaardag te trakteren. Voor traktaties voor verjaardagen vinden we de
kwaliteit van de traktatie belangrijker dan de kwantiteit. Samen vieren en plezier hebben vinden we belangrijk, een feestelijke
traktatie kan hieraan bijdragen.
Traktaties worden uitgedeeld bij het 10 uurtje of aan het einde van de lesdag, zodat de kinderen voldoende tijd (en eetlust)
hebben om hun meegebrachte lunch te nuttigen.
De werkgroep gezonde school heeft een aantal richtlijnen voor het beleid geformuleerd (zie ons voedingsbeleid op
www.dehien.nl ) :






Houd de traktatie eenvouding. De kinderen moeten het als 1 portie kunnen eten. Als het meer dan 1 portie is, dan
wordt een gedeelte van de traktatie mee naar huis gegeven.
Gezonde traktaties hebben de voorkeur, maar uw keuze hierin is vrij. Tips: www.gezondtrakteren.nl
Leerkrachten krijgen het liefst dezelfde traktatie als de kinderen.
Geen gefrituurde snacks.
Geen cadeautjes.

Verjaardag van leerkracht op school
De verjaardagen van de leerkrachten worden gezamenlijk gevierd tijdens de meesters- en juffendag,. U wordt hierover op de
hoogte gehouden middels de Hienwijzer en/of een brief.
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Verjaardag van (groot)ouders, moeder- en vaderdag
In de groepen 1 en 2 mogen de kinderen een verjaardagscadeautje maken voor mama, papa, oma of oma. U kunt dit aangeven
op de kalender in de groep.
Kinderen van de groepen 1 t/m 4 maken een moeder- en vaderdagcadeautje.

Verlof & verlofaanvraag
Leerplicht
Vanaf de vierde verjaardag mag een kind naar school. Vanaf de vijfde verjaardag is uw kind leerplichtig. Dit betekent dat u uw
kind niet zomaar thuis mag houden.

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts
Kortdurend verlof van deze aard meldt u aan de leerkracht of de administratie (bij voorkeur per e-mail of telefonisch). We
verzoeken u wel vriendelijk om dergelijke afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd te maken.

Bijzonder verlof voor huwelijk, jubilea, begrafenissen, godsdienstige verplichting en verhuizing
Geldige redenen voor buitengewoon verlof zijn:








huwelijk van ouder/verzorger
huwelijk van bloed/aanverwant (broer/zus/tante/neef/nicht)
overlijden
12½, 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
25, 40, 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders
Verhuizing
Godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichting

Dergelijk verlof meldt u schriftelijk bij de leerkracht, zodat we de afwezigheid van uw kind kunnen verantwoorden aan de
inspectie of leerplichtambtenaar. Voor bovenstaand verlof krijgt u altijd toestemming, met een maximum van tien dagen per
schooljaar.

Verlof voor vakantie
De schoolleider mag in uitzonderlijke gevallen één keer per schooljaar verlof verlenen voor vakantie buiten de schoolvakanties
om, voor ten hoogste tien schooldagen (= 2 schoolweken). De leerplichtwet stelt dat dit uitsluitend bestemd is voor kinderen
van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan. De
werkgever van de betreffende ouder moet dit schriftelijk aantonen. Het vakantieverlof is niet mogelijk in de eerste twee weken
van het schooljaar, dit om te voorkomen dat uw kind bij de start van het schooljaar de aansluiting met de groep mist.
Afwezigheid zonder toestemming van de schoolleider zal door de schoolleider worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Verlofaanvraag
U kunt een formulier ophalen bij de administratie of schoolleiding en invullen om extra verlof aan te vragen.
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Ongeoorloofd verzuim
Zie Spijbelen / ongeoorloofd verzuim

Vertrouwenspersoon
Het is goed om te weten dat er op en buiten onze school contactpersonen zijn waar iedereen met problemen van welke aard
dan ook naar toe kan gaan. Elke ouder, kind of leerkracht kan een beroep op hen doen als ze problemen hebben waar ze niet
met iedereen openlijk over willen of durven praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk behandeld wordt.

Interne vertrouwenspersoon
Suzan Ruijs

telefoon 0488 411 226

e-mail s.ruijs@cnbdehien.nl

Externe vertrouwenspersoon
Indien noodzakelijk kunt u, na het invullen van het klachtenformulier, worden doorverwezen naar één van de twee externe
vertrouwenspersonen voor Stichting Trivium.
De heer J. van der Spek
Mevrouw E. Burger

telefoon 026 472 35 88
telefoon 0481 372 620

e-mail jaapvdspek@planet.nl
e-mail -

Zie ook Klachtenregeling.

Verzekeringen
Zie Aansprakelijkheid & verzekeringen.

Website
Actuele informatie over alle activiteiten, protocollen, adressen en contactgegevens kunt u ook terugvinden op onze website,
www.dehien.nl. Ook heeft onze school een facebookpagina. Op deze pagina worden foto’s geplaatst van activiteiten die op
school plaats vinden en tevens vindt u hier onze Hienvlog.

Wendagen
Een kleuter mag vanaf zijn of haar vierde verjaardag naar school. Vóór die tijd is er gelegenheid om maximaal tien dagdelen
naar school te gaan om alvast te wennen aan de omgeving, de groep en de nieuwe juf. Deze dagen worden in overleg met u en
de onderbouwcoördinator gepland. Meestal zijn dit de woensdag- en vrijdagochtenden voorafgaand aan de vierde verjaardag
van uw kind. Bij het plannen houden we rekening met de vakanties.

Ziekte en ziekmelding van uw kind
Bij ziekte verzoeken wij u de leerkracht van de betreffende groep vóór 8.15 uur mondeling of telefonisch in te lichten. Als uw
kind niet is afgemeld nemen wij een half uur na aanvang van de school contact met u op. Wanneer uw kind langdurig ziek is
geweest kan de leerkracht besluiten extra werk mee naar huis te geven.
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Wanneer een kind tijdens schooltijd ziek wordt of gewond raakt zullen wij contact met u opnemen. Indien wij u niet kunnen
bereiken, blijft uw kind op school. Het is daarom belangrijk dat de groepsleerkracht uw meest recente contactgegevens heeft.
Wanneer het kind dusdanig ziek is dat directe medische hulp noodzakelijk is dan zullen wij deze inschakelen.

Ziekte van de leerkracht
Bij ziekte of aanwezigheid van de leerkracht zal een vervangende leerkracht worden ingeschakeld. Maar ook onze school
ontkomt er soms niet aan dat er geen interne of externe invalkrachten beschikbaar zijn. In dat geval kan het voorkomen dat de
kinderen worden verdeeld over meerdere groepen. In een uitzonderlijk geval van overmacht kunnen kinderen naar huis
worden gestuurd; dit gebeurt echter pas de tweede dag van afwezigheid van de leerkracht.

Startactiviteit ‘talentenshow’ september 2017
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De resultaten van ons onderwijs in cijfers
Centrale Eindtoets 2018
Kijkend naar de ongecorrigeerde standaardscores van afgelopen jaren, is te zien dat De Hien 4 jaar op rij boven de ondergrens
scoort en in 2016 en 2017 boven het landelijk gemiddelde.
Jaar

% gew. lln

Ondergrens

Landelijk
gemiddelde

Score school

Bovengrens

2015
2016
2017
2018

11%
8%
10%
8%

533,5
534
533,7
533,9

535,5
536
535,1
535,6

534,1
536,4
540,2
535,3

537,5
538
-

Adviezen voortgezet onderwijs
Schooljaar

2015-16
LWOO
2016-17
LWOO
2017-18
LWOO

VMBO
Basis
5
2
1
1
2
2

VMBO
Kader/b
asis

VMBO
Kader

VMBO
Kader/TL

VMBO
TL

VMBO
TL/HAVO

6
3
1
1

2
1

4

HAVO

HAVO/
VWO

4

VWO

Totaal

6

21
10%
26
1%
21
19%

7

7

3

5

3

5

3

1

Vensters Primair Onderwijs / Scholen op de kaart
Scholenopdekaart.nl is het resultaat van het project Vensters PO. In dit project wordt cijfermatige informatie over scholen voor
primair onderwijs verzameld in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten,
leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Deze cijfers kunnen scholen aanvullen met eigen toelichtingen, zodat een duidelijk
profiel van de school ontstaat.
Klik hier voor het overzicht van De Hien op ‘Scholen op de kaart’.

Rapportage onderwijsinspectie
Klik hier voor de rapportage van de onderwijsinspectie.
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Belangrijke contactgegevens
Stichting Trivium
Henk van Dorp (alg. dir.)
Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten
T 0488 42 06 12
info@trivium-onderwijs.nl
www.trivium-onderwijs.nl

Peuterspeelzaal De Dijkkwetters
Emmalaan 4
6669 AR Dodewaard
T 0488 411 357
info@peuterdriehoek.nl
www.peuterdriehoek.nl
BSO Sam & Co
Emmalaan 2
6669 AR Dodewaard
T 0488 41 00 38
kdvsamsam@hetnet.nl
www.kdvsamsam.nl
Samenwerkingsverband PO
Betuws Primair Passend Onderwijs (BePo)
Oranje Nassaulaan 41, 4101 JS Culemborg
T 0345-512184
info@swvbepo.nl
www.swvbepo.nl
Kernpunt welzijn, wonen, werk, zorg
Preventie en welzijn binnen de kernpunten
inloopspreekuur ma 9.00 - 11.00 uur: Steegakker 14
T 0488-449992
dodewaard@kernpunten.nl
www.nederbetuwe.nl/kernpunten
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Extern vertrouwenspersonen
Jaap van der Spek
T 026 47 23 588
jaapvdspek@planet.nl
Inspectie van het Onderwijs
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht
T 088-669 60 00
www.onderwijsinspectie.nl
GGD Gelderland-Zuid
Vestiging Rivierenland
J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
088 14 47 173
info@ggdgelderlandzuid.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
Jeugdarts: Nicole van Wijk
Jeugdverpleegkundige: vacature
Doktersassistente: Aukje van Ekeren
Logopediste: Anne Aalbers
Gezonde schooladviseur: Anja Ton

