Geachte lezer,
De schoolgids is bedoeld voor ouders en belangstellenden.
De school is een deel van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang loopt of fietst uw kind dezelfde
weg van huis naar school en terug. Wist u dat uw kind in totaal zo’n 8000 uur aan ons wordt toevertrouwd?
Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kiest u dus met zorg.
Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteiten. Dat maakt
het kiezen van een school niet eenvoudig. Wij hebben voor u deze gids samengesteld om te helpen bij het
kiezen van een school voor uw kind. Voor de ouders die reeds hun kind(eren) aan onze zorg toevertrouwen,
is deze gids niet alleen een bron van informatie over wat wij doen op school, maar ook leggen wij
verantwoording af voor de manier van werken en voor de resultaten van de Tweestromenschool.
In deze schoolgids spreken wij steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg
voor onze leerlingen hebben.
Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of
suggesties heeft, vertel het ons!
Met vriendelijke groet,
Namens het team

Deborah Snoeren
Directeur

Bezoek- en postadres
Bukestraat 3
6624 AN Heerewaarden
E-mail adres:
d.snoeren@tweestromenschool.nl
Web-adres:
www.tweestromenschool.nl
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HET BESTUUR
De Tweestromenschool maakt sinds 1 januari 2007 deel uit van de STichting Regionaal Openbaar Onderwijs
Maas en Meierij (Stroomm). Deze stichting vormt het bevoegd gezag over 15 openbare basisscholen.
De openbare basisscholen die bij ons bestuur zijn aangesloten zijn de volgende:
 OBS De Tweestromenschool in Heerewaarden
 OJBS De Lispeltuut in Hedel
 OBS De Bogerd in Rossum
 OBS De Meidoorn in Kerkdriel
 OBS De Piramide in Vught
 OJBS De Lichtstraat in Vught
 OBS De Koningslinde in Vught
 OBS De Bolster in Sint-Michielsgestel
 OBS De Kleine Beer in Berlicum
 OBS De Spelelier in Boxtel
 OBS De Hasselbraam in Haaren
 OBS De Spelwert in Zaltbommel
 OBS De Walsprong in Zaltbommel
 OBS D.W. van Dam van Brakelschool in Brakel
 OBS Den Boogerd in Aalst

Organisatiestructuur van STROOMM
De huidige organisatiestructuur ziet er als volgt uit.
De stichting wordt gevormd door een bestuur en zal dagelijks geleid worden door een algemeen directeur,
met ondersteuning van een personeelsmedewerker. Het bestuur overlegt over bovenschoolse zaken met
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en met de directeuren middels het directieoverleg.
Het directieoverleg bestaat uit de directeuren van de basisscholen die onder het bestuur van de stichting
vallen.

Strategisch beleid
In het bestuursondernemingsplan (BOP) van Stroomm staat de missie, kernwaarden, opbrengsten , het
kwaliteitskader, de strategische verkenning en de speerpunten beschreven. Het document is op verzoek in
te zien.
De directeur, participeert in verschillende werkgroepen van Stroomm om het strategisch beleidsplan mede
vorm te geven en dit betekent dat zij niet structureel op school te vinden is.
Daarnaast heeft de directie zitting in de ledenraad van de vakbond en in de klankbordgroep van het ministerie van onderwijs. Zo blijft ook de directeur actief betrokken bij alle onderwijsontwikkelingen.
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WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT
Uitgangspunten
Onze school is een openbare school. Dit houdt in: een school waar iedereen welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond;
een school waar kennismaking met en respect voor andere culturen en denkbeelden als wezenlijk worden
beschouwd voor de opvoeding.

Geschiedenis van de school
Het openbaar onderwijs in Heerewaarden
vindt haar oorsprong in de vorige eeuw en
bestaat dus al meer dan 100 jaar. De Tweestromenschool is de enige school in Heerewaarden.
In januari 2018 is de school verhuisd naar
een nieuwe locatie in Heerewaarden. We
zijn gehuisvest in een multifunctioneel centrum (MFC), dat onderdak biedt aan de verschillende sportverenigingen uit het dorp en peuterspeelzaal “De Wigwam”. Het gebouw is ontworpen naar het beeld van een
steenfabriek. Heerewaarden haar geschiedenis staat bekend om de Visserij en haar steenfabriek.

Visie
De Tweestromenschool is een school
van bestuur STROOMM.

Op de Tweestromenschool onderschrijven we deze visie en leggen
daarbij de volgende accenten:

Basisvisie
De Tweestromenschool is een openbare school waar ieder kind welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Kennismaking met en respect voor andere culturen en denkbeelden beschouwen als een wezenlijk onderdeel van het leren en de opvoeding.
Wij zijn een veilige school voor iedereen. Veilig is voor ons een plek waar we persoonlijk en respectvol omgaan met elkaar en met de omgeving. Door het creëren van sociale veiligheid dragen wij bij aan het geluk
van elkaar.
Daarom benaderen we elkaar vanuit een open, positieve houding, hebben we omgangsregels opgesteld en
we spreken elkaar daarop aan.
Kennis en vaardigheden/vernieuwend
Op de Tweestromenschool bieden we op vooruitstrevende wijze het kind nieuwe kennis en vaardigheden
aan in een ononderbroken ontwikkelingslijn. We houden hierbij rekening met verschillen in leerstijlen, in
niveau en talenten van leerlingen. We bieden een betekenisvolle leeromgeving. Deze leeromgeving daagt
uit en biedt tegelijkertijd structuur.
Daardoor krijgt bij ons ieder kind de kans om aan het einde van de basisschool krachtig uit te stromen, op
een passend niveau.
De Tweestromenschool is voortdurend in beweging evenals als de wereld om ons heen. Als team streven
wij ernaar om op de hoogte te blijven van maatschappelijke, actuele ontwikkelingen in en rond het onderwijs. Daarom besteden we veel aandacht aan professionele ontwikkeling van leraren en vernieuwende ontwikkelingsmaterialen voor leerlingen.
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Kind en toekomst
Zelfkennis, zelfstandigheid, kritisch denken
Kinderen van nu groeien op in een veranderende maatschappij waarin zij later hun weg moeten leren te
vinden. Vanuit de driehoek school, ouder, kind bereiden wij hen hierop voor. Hierbij leren wij hen onderbouwde keuzes te maken.
Daarom vinden wij het belangrijk om de mening van kinderen te horen en hen actief te betrekken bij de
leerdoelen en de inrichting van het onderwijs. Tevens vinden wij daarom het stellen van reflectieve vragen
belangrijk evenals het ontwikkelen van zelfkennis en het vergroten van het kritisch denkvermogen.
Samen
Leerlingen dagen we uit om samen te leren en zelf te ontdekken.
Daarom bieden we o.a. coöperatieve werkvormen aan.
Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen.
Daarom werken we elke dag samen en bespreken we geregeld hoe en waar het beter kan.
Ouders betrekken we bij het leerproces en welbevinden van de kinderen.
Daarom bieden en verwachten wij wederzijds vertrouwen, open communicatie en respect naar elkaar.

Schoolklimaat/missie
Wij vinden het van groot belang dat ieder kind zich thuis voelt op onze school. Als een kind zich prettig
voelt, zal dat ook positieve gevolgen hebben voor de onderwijsresultaten van de kinderen. Pas als een kind
zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Wij werken dan ook hard aan een vriendelijk en veilig klimaat
met elkaar.
Daarbij hebben wij vertrouwen in het vermogen van de kinderen om te leren, waarbij wij er van uitgaan dat
er tempoverschillen zijn en sommige kinderen via andere wegen hun doelen bereiken. Dit vertrouwen leidt
tot zelfvertrouwen bij de kinderen.
Ieder kind is uniek. We willen de kinderen een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect meegeven.
Leerlingen moeten trots zijn op zichzelf, op hun cultuur en levensbeschouwing. In onze school leveren wij
een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind tot een persoon met een eigen identiteit in een veranderende maatschappij.
Kinderen moeten leren respect te hebben voor de ander. Kinderen leren om de eigenaardigheden, de cultuur en de levensbeschouwing van elkaar te respecteren en te waarderen.
Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders identiteitsontwikkeling
Wij vinden het van groot belang het kind centraal te stellen en op basis van zijn / haar mogelijkheden het
onderwijs in te richten. Binnen het geboden onderwijs staan niet de methodes centraal, maar de ontwikkeling van het kind.
Onze school stelt het kind in de gelegenheid om zich naar eigen aard en aanleg zo volledig mogelijk te ontwikkelen op het sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve, motorische en zintuiglijke vlak.
Wij willen de kinderen leren bewust te worden van
zichzelf, opdat zij beseffen dat zij zelf keuzes moeten
maken en invloed uit kunnen oefenen op het verloop van hun leven.
Om dat waar te kunnen maken in de bijzondere
situatie van onze school, streven wij naar een
krachtige leeromgeving. Dat is een leeromgeving
waarin kinderen uitgedaagd worden, leren van
en met elkaar en leren in een passende zelfstandigheid te werken.
De uitdagende leeromgeving krijgt zijn vorm in de
moderne methodes die we gebruiken met veel coöperatieve werkvormen, softwaremogelijkheden en keuzemogelijkheden erin verwerkt.
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Populatie
De Tweestromenschool heeft ongeveer 100 leerlingen. De meeste leerlingen komen uit Heerewaarden. Het
dorp Heerewaarden valt onder gemeente Maasdriel. Er is een gemêleerde bevolking met opleidingsniveau
variërend van speciaal onderwijs tot en met wetenschappelijk onderwijs.
In verschillende beleidsstukken van school laten we zien zoveel mogelijk rekening te houden met de populatie.

Omgangsregels
Als ouders bent u de eerst verantwoordelijke voor de opvoeding van uw kind. Vanaf de leeftijd van 4 jaar
draagt u een deel van die verantwoordelijkheid over aan de school.
Het is van groot belang dat ouders en school goed samenwerken en elkaars deskundigheid respecteren.
Om dat goed te laten verlopen, hanteren we op onze school een aantal omgangsregels.
Hoe gaan we met elkaar om:
 We spreken met respect over elkaar.
 Als u uw kind aanmeldt op onze school, stemt u automatisch in met de regels en afspraken zoals deze
in de schoolgids vermeld staan.
 Als er problemen zijn, worden die niet in aanwezigheid van het kind besproken.
 Bij verschil van mening wordt er samen gezocht naar een positieve oplossing.
Waar heeft u als ouder recht op:
 U heeft recht op regelmatige informatie over de algemene gang van zaken op school. Dat betekent dat
u jaarlijks een update van de schoolgids krijgt via de website van school, een schoolkalender krijgt en
via de digitale nieuwsbrief en er is een basisschool app waar iedere groep zijn eigen nieuws en info op
kwijt kan.
 U heeft recht op informatie over de voortgang van uw kind op school. Hiervoor worden er drie keer per
jaar oudergesprekken gehouden. Na het tweede rapport is het oudergesprek facultatief. Daarnaast
kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Ook neemt de leerkracht het initiatief
om u uit te nodigen voor een gesprek, als daar aanleiding toe is.
Wat verwacht de school van u:
 Dat u de visie van de school onderschrijft en de afspraken nakomt.
 Dat u als belangrijkste opvoeder van uw kind met de school meewerkt aan positief gedrag van uw kind
op school.
 Dat u erop toeziet dat uw kind op tijd op school komt.
 Dat u belangstelling toont voor de school en aanwezig bent op informatieavonden, ouderavonden en
rapportbesprekingen.
 Dat u belangstelling toont voor het schoolwerk van uw kind en uw kind aanmoedigt. U regelmatig met
uw kind praat over school en het kind een positieve schoolhouding bijbrengt.
 Dat u tijdig relevante informatie over uw kind doorgeeft aan school.
 Dat u uw kind stimuleert om deel te nemen aan activiteiten die de school organiseert.
 Dat u met respect over school, andere leerlingen, leerkrachten en andere ouders praat.
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DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS
De school wil zichzelf steeds blijven verbeteren. Maar hoe?
In de eerste plaats zijn we doelbewust en systematisch bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs. De directie beschrijft wat we willen bereiken in een schoolplan. In het schoolplan staat hoe wij
ons verder kunnen ontwikkelen n.a.v. resultaten en conclusies van de verschillende kwaliteitsonderzoeken
die wij door de jaren heen doen. Na ieder schooljaar bekijkt de directie wat we tot stand hebben gebracht
en legt dit vast in het jaarverslag.
In de tweede plaats kijken we scherp naar de resultaten die wij behalen.
 Hoe zit het met de Cito-scores/eindtoets en welke verbeteringen zijn nodig om aan de landelijke norm
te voldoen of daarboven te blijven?
 Welk oordeel geeft de Onderwijsinspectie over de school? Welke aanbevelingen staan er in het Inspectierapport?
 Is de school een veilige haven voor alle leerlingen of blijkt uit cijfers dat nogal wat kinderen sociaalemotionele moeilijkheden ondervinden? We gebruiken hierbij de resultaten uit het teverdenheidsonderzoek en het Kanjerleerlingvolsysteem.
 Welke conclusies trekken we uit de eigen cijfers (leerlingvolgsysteem/Cito-diepteanalyse) en zijn er mogelijkheden de ‘zorgleerlingen’ beter op te vangen?
 In de leerlingenraad kunnen democratisch gekozen leerlingen meepraten en denken over de kwaliteit
van school.
 We zetten ”mystery- ouders” in. Zie paragraaf mystery- ouder.
Al deze gegevens worden verwerkt in verschillende “kwaliteitskaarten’’, hierin staan conclusies n.a.v. onderzoek en afspraken, waar iedere collega zich aan houdt. Zo verbeteren we continu.
In een kwaliteitskaart is in elk geval de volgende cyclus beschreven:
 Doelen stellen (jaarplanning, schoolplan)
 Doen (activiteiten uitvoeren conform het jaarplan)
 Evaluatie/ Check (toetsen, kwaliteitsmonitor, gesprekken met de directie en intern begeleider, tevredenheidspeiling etc.)
 Doorvertaling (resultaten/conclusies uit de evaluatie doorvertalen naar jaarplan / schoolplan / groepsplan, etc.)
 Borging (in de kwaliteitskaart op schoolniveau en andere instrumenten)
De verschillende kaarten zijn op verzoek in te zien bij de directie.
Naast de eigen kwaliteitskaarten vult school een ‘’dashboard’’ in op stichtingsniveau, zodat er ook bovenschools zicht is op de kwaliteit van de Tweestromenschool.

Verantwoording belanghebbenden




Het schoolplan, met daarin de na te streven doelen voor 4 jaar en het jaarverslag, zijn documenten die
door iedere ouder in te zien zijn bij de directie.
In de maandelijkse, digitale nieuwsbrief worden zo nodig resultaten van verbeteractiviteiten en conclusies uit intern- en extern onderzoek gecommuniceerd.
In het nieuwe schooljaar worden de streefdoelen voor het betreffende schooljaar medegedeeld tijdens
de informatieavond door de directie. Daarnaast wordt er stil gestaan bij de bereikte doelen van het
voorgaande jaar.

Inspectie
Onder het gezag van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wordt het toezicht op het basisonderwijs uitgeoefend door de onderwijsinspectie. Tot de taak van de inspectie behoort:
 Het toezien op de naleving van wettelijke voorschriften.
 Het bekend blijven met de stand van zaken binnen het basisonderwijs.
 Het bevorderen van de ontwikkeling van het basisonderwijs door overleg met het bestuur van de scholen, het personeel van de scholen en de besturen van gemeenten en provincie.
 Het verrichten van andere bij deze wet aan de inspectie opgedragen taken.
8
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Het doen van voorstellen aan de minister die zij in het belang van het basisonderwijs nodig acht.

In mei 2018 is de school bezocht door de inspectie. Het resultaat was een basisarrangement. Een school
krijgt een basisarrangement als de Inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.
Meer informatie over de inspectie van het onderwijs en de rapportage van het inspectiebezoe mei 2018
kunt u vinden op de volgende site: www.onderwijsinspectie.nl

Kwaliteitsonderzoek door bureau B&T
In november 2017 is er wederom een uitgebreid onderzoek gedaan door bureau Van Beekveld en Terpstra
onder leerkrachten, ouders, kinderen en het management. Dit is tevens gedaan bij alle andere Stroomm
scholen, zodat we de resultaten ook kunnen vergelijken.
We kregen de volgende rapportcijfers van de volgende groepen:
Doelgroep

Management
Medewerkers
Ouders
Leerlingen

Intern gemiddeld rapportcijfer
8,0
8,4
7,7
8,8

We zijn erg tevreden met de rapportcijfers, maar blijven werken aan kwaliteitsverbetering. De verbeteracties uit dit onderzoek zijn opgenomen in verschillende kwaliteitskaarten.

Mystery-ouder
In het kader van klanttevredenheid wil school onderzoeken hoe de ‘’klant’’ de dienstverlening van onze
school en specifiek de leerkracht ervaart. Het team is vooraf niet op de hoogte van het onderzoek om een
zo realistisch mogelijke situatie te hebben waarover feedback gegeven wordt. Ouders worden geselecteerd
op basis van hun aanwezigheid op de informatieavond van school en verder willekeurig gekozen. Ze krijgen
een ‘’kijkwijzer’’ mee van de directeur en zij worden gevraagd om voor een bepaalde datum de lijst anoniem in te vullen en te retourneren. Voorbeelden van items kunnen zijn: ’’ik ben tevreden over het 10-minutengesprek. De klas van de leerkracht is opgeruimd. Ik kan bij de leerkracht terecht voor vragen. Mijn kind
voelt zich veilig bij de leerkracht. De leerkracht kent mijn kind. De leerkracht betrekt me bij eventuele zorgen
over mijn kind’’. De antwoorden/bevindingen worden verwerkt en dienen daar waar nodig om de school te
verbeteren. Deze manier van onderzoek helpt ons om de school te blijven waar ouders tevreden over zijn.

Teamtrainingen en schoolontwikkelingen
Er zijn verschillende organisaties ( voorheen schooladvies begeleidingsdiensten) die de school verder helpen ontwikkelen, door training of coaching te bieden. We noemen er enkele:
 Optidact is een psychologenpraktijk die gespecialiseerd is in de diagnostiek en de behandeling van
leer-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen.
 Bazalt i.v.m. Coöperatieve werkvormen.
 Cube Consulting is een adviesorganisatie die onder andere trainingen verzorgt.
 Van Beekveld en Terpstra geeft inspirerend advies en resultaatgerichte begeleiding.
Ook worden er vanuit Stichting Stroomm en het samenwerkingsverband trainingen aangeboden vanuit verschillende begeleidingsdiensten.
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HET PERSONEEL / TEAM
Wie werken er in de school
Het Tweestromenschoolteam is een gevarieerd team met een mooie verdeling van verschillende leeftijdsgroepen, ervaring in het onderwijs en talent. Iedereen die hier op school werkt met de kinderen heeft een
verklaring van goed gedrag en houdt zich aan gedragsafspraken die we samen hebben geformuleerd.
Het personeelsbeleid staat beschreven in de kwaliteitskaart “personeel”.
Op de website kunt u foto’s bekijken van alle teamleden. In de kalender die iedere ouder krijgt vindt u de
werkdagen, functies en contactgegevens van de verschillende collega’s.

Nieuwe collega
Wanneer er een nieuwe collega gezocht wordt voor een vaste aanstelling dan is er een sollicitatieprocedure. In de aanstellingscommissie zit altijd de directie, een leerkracht van de school en een ouderlid van de
medezeggenschapsraad. Indien er binnen het bestuur verplichtingen zijn aan een collega op een van de andere scholen, dan is het mogelijk dat diegene geplaatst wordt op de school waar een vacature is. In de aannameprocedure is geen voorkeurspositie voor man/vrouw/autochtoon/allochtoon opgenomen.

BHV/EHBO’ers
Er zijn meerdere bedrijfshulpverleners (BHV) op school. In de kalender leest u wie dat zijn. Zij plannen eenmaal per jaar een aangekondigde en eenmaal een onaangekondigde ontruiming van de school. Dit ter voorbereiding op eventuele ‘rampscenario’s’ die de school zouden kunnen overkomen (bijvoorbeeld brand).
Ze behandelen de EHBO gevallen op school, houden incidenten bij in het incidentenbeleid en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitskaart “BHV/EHBO’’. De EHBO materialen staan in de kast op de eerste etage ,
het groep 1/2 lokaal, in het invalidetoilet en in de gymzaal.

Stagiaire
Naast de vaste leerkrachten in elke groep kan het voorkomen dat u andere gezichten in de klas van uw kind
ziet. Het is gebruikelijk dat er voor korte of langere tijd studenten stage lopen op onze school, als onderdeel
van hun opleiding tot leerkracht of tot onderwijsassistent. Er zijn ook tijdelijke stages, zoals de maatschappelijke stage voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.
De groepsleerkracht blijft altijd volledig verantwoordelijk tijdens de stage.
Een LIO-stagiaire (leerkracht in opleiding) is een Pabo- student die op het einde van de opleiding een aantal
weken achter elkaar les geeft. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle activiteiten die in de groep plaatsvinden.
De groepsleerkracht houdt zich daarbij meer op de achtergrond, maar blijft eindverantwoordelijk en zorgt
ervoor dat de doorgaande leerlijn gewaarborgd blijft.
Een onderwijsassistent stagiaire ondersteunt in de groep en werkt met een klein aantal leerlingen onder
toezicht.
Een stagiaire kan foto- of film opnames maken, die alleen gebruikt worden voor studiedoeleinden. Mocht u
er bezwaar tegen hebben dat uw kind gefilmd wordt, meldt u dit dan aan de betreffende leerkracht.

Vrijwilligers
Wanneer er naast de ouders van onze kinderen, mensen/buurtbewoners zijn die school op vrijwillige basis willen helpen, bijvoorbeeld door kleine klusjes te verrichten, verwachten
wij dat allen zich houden aan de (gedrags)regels van
school. Dit geldt ook wanneer men begeleidt op
schoolreis/kamp of als rij-ouder.
In enkele gevallen vragen we om een verklaring van
goed gedrag, die bij de Gemeente aan te vragen is.
Denk aan ouders die meegaan op kamp.
We vragen niet specifiek om rijbewijzen, omdat we ervan
uitgaan dat iedereen die zich beschikbaar stelt als rij-ouder een rijbewijs heeft.
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Vervanging
Ook leerkrachten zijn af en toe afwezig. Wij zoeken dan naar vervanging. Als er geen invalkracht beschikbaar is, lossen we het intern op. We gebruiken hiervoor het vervangingsprotocol als leidraad.

Het vervangingsprotocol :
1.
2.
3.

Bij een ziektevervanging schat de directie in eerste instantie in hoe lang de vervanging noodzakelijk is.
Eerst worden bestuursinvallers van Stroomm benaderd.
Indien er geen bestuursinvaller beschikbaar is wordt getracht een passende oplossing te creëren. Te
denken valt aan:
o Extra inzet van eigen ( parttime) teamlid.
o Inzet van een niet Stroomminvaller via de Invalpool.
o Verdelen: De groep verdelen over andere groepen voor maximaal één dag.
Deze variant is een noodoplossing en wordt alleen maar toegepast om te voorkomen dat leerlingen
naar huis moeten worden gestuurd.
4. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan blijft de betreffende groep thuis,
volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:
o In principe niet op de eerste dag.
o Alleen in het uiterste geval daartoe overgaan.
o Mocht er ’s middags voor half twee nog geen vervanging gevonden zijn, dan krijgen de leerlingen
van de betreffende groep zo snel mogelijk bericht via de app van school.
o Bij opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis sturen, ter spreiding van ‘gemiste lesdagen’.
5. De Intern Begeleider en de schoolleider zijn in principe niet beschikbaar voor vervanging in hun ambulante tijd.

De kwaliteiten van de leerkrachten
De ene leerkracht is de andere niet. En dat is maar goed ook. School verdeelt haar personeelsleden niet willekeurig over de klassen. De directie maakt doelbewust gebruik van ieders bijzondere kwaliteiten.
Daarom brengen wij in kaart wat de sterke punten zijn van iedere leerkracht.
Ook beschrijven we welke kwaliteiten we in het huidige personeelsbestand nog missen en welke kwaliteiten in de toekomst belangrijk zijn. Sollicitanten die over talenten beschikken waar de school om verlegen
zit, hebben natuurlijk een streepje voor.
Alle leerkrachten hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan. Dit is een plan opgesteld in overleg met directie waarin competenties en specialismen staan die verder ontwikkeld kunnen worden. De leerkrachten laten zich hiervoor bijscholen en coachen.

Verantwoordelijkheid
We zijn ons zeer bewust van de verantwoordelijke positie waarin we ons begeven. Van half 9 tot half 3 hebben wij de pedagogische, motorische en cognitieve zorg voor uw kind. Deze verantwoordelijkheid heeft zijn
grenzen en deze zullen we eerlijk met u communiceren. Een voorbeeld: als uw kind nog niet zindelijk is, medicatie nodig heeft die we niet durven te geven e.d. kan school niet altijd de ondersteuning bieden die u
wenselijk zou vinden. We vragen uw begrip voor het feit dat we geen superhelden zijn en meer dan 1 kind
in de klas hebben. We beloven u, we doen ons best.
In die verantwoordelijkheid is de leerkracht verantwoordelijk voor de
invulling van de ruimte en de klassenindeling en wordt er geen gehoor
gegeven aan ouders die verzoeken doen om hun kind niet met een ander kind te laten spelen of naast te laten zitten, wanneer dit door ouders als ongewenst wordt ervaren.

Bron: “Omdenken”
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Nascholing personeel
Door leerkrachten wordt nascholing gevolgd om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen
het onderwijs, om de eigen kennis en vaardigheden op peil te houden en uit te bouwen. Er zijn cursussen
die leerkrachten individueel volgen, maar er wordt ook op teamniveau scholing gevolgd.
In principe vindt scholing na schooltijd plaats, maar het kan ook voorkomen dat de scholing tijdens schooltijd plaats vindt. In dat geval is er een vervanger aanwezig in de groep. Soms is het nodig een hele studiedag
in te plannen, dan zijn de kinderen vrij. Deze studiedagen zijn in de jaarkalender opgenomen.
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DE INHOUD VAN HET ONDERWIJS
Kerndoelen
De basisschool mag zelf bepalen hoe zij het onderwijs inricht. Wel moeten we in het lesprogramma rekening houden met de kerndoelen opgesteld door het SLO (stichting leerplan ontwikkeling). Kerndoelen geven aan wat leerlingen aan het einde van hun schooltijd moeten weten en kunnen. De leergebieden zijn:
Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs (de inspectie houdt toezicht op naleving van deze doelen).
Curriculum nu: in 2018-2019 buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de
opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. Wij volgen dit
proces om ervoor te zorgen dat ons onderwijsaanbod actueel is en blijft.
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we het onderwijs op de Tweestromenschool inrichten.
Er is een document: “onderwijsurenverdeling’’, hierin wordt bijgehouden dat de leerlingen de juiste hoeveelheid uren school krijgen in 8 jaar.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociaal-emotionele ontwikkeling heeft betrekking op het verwerven van kennis, inzicht, vaardigheden
en houdingen door kinderen over wat zich in zichzelf, in anderen en in contact met anderen afspeelt. Voor
de ontwikkeling van de persoonlijkheid is de sociaal-emotionele ontwikkeling van essentieel belang. Zijn er
problemen in deze sfeer, dan ontstaan vaak ook storingen bij andere ontwikkelingsgebieden. Ook het omgekeerde kan het geval zijn.
School vindt het heel erg belangrijk dat er een klimaat op school heerst waarin iedereen zich prettig voelt
en zich goed kan ontwikkelen. We gebruiken daarbij de volgende methode: De Kanjermethode.
Wij zijn een Kanjerschool. Dit is een methode om de ontwikkeling van kinderen te volgen en te stimuleren.
Hier volgt een korte uitleg. U kunt meer lezen op www.kanjertraining.nl.
Met de Kanjertraining bereiken we de volgende doelen:

De leerkracht wordt gerespecteerd.

Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.

Leerlingen durven zichzelf te zijn.

Leerlingen voelen zich veilig.

Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.

Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.

Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

Leerlingen durven cognitief te presteren.

Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen.

Er ontstaat een positieve leer- en werkhouding.

School voldoet aan de doelen die worden gesteld door de wet
Actief Burgerschap en Sociale Integratie.
De Kanjerlessen zijn zowel preventief als curatief van aard. Eenmaal getraind weet de leerkracht als Kanjertrainer waar de schoen wringt bij de leerlingen en hoe moet worden gehandeld. De leerkracht maakt in de
uitvoering van de lessenreeks gebruik van een uitgebreide handleiding en een pedagogisch adviessysteem.
Alle collega’s hebben de benodigde training gevolgd om de lessen te kunnen geven. Iedere 2 jaar volgen we
een opfrisbijeenkomst van de Kanjertraining. Ouders zijn erg belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de Kanjertraining. We delen jaarlijks een brochure met ouders waarin de basis beschreven staat
van de Kanjertraining en daarnaast bieden we 1 keer in de 2 à 3 jaar een training aan vanuit de Kanjertraining.

Schoolgids 2019-2020 Tweestromenschool Heerewaarden

13

Leerlingen wordt twee keer per jaar schriftelijk gevraagd hoe het met hen gaat en 2 keer per jaar in een gesprek met de groepsleerkracht. Op deze manier volgen we de leerling en hebben hiermee inzicht in het totale welbevinden van het kind. In de klas staat een brievenbus, (de Uilenbus) waarin kinderen briefjes kunnen doen voor de groepsleerkracht, waarin ze tussentijds iets kunnen schrijven over hun welbevinden. In
de gang van school hangt een brievenbus t.b.v. de vertrouwenspersoon van school.
Leerkrachten observeren kinderen en bespreken hun bevindingen met het kind en eventueel met zijn ouder(s).
De ‘’Kijk mij’’ hoek. Van groep 1 t/m groep 8 staat uw kind 1 keer per jaar centraal. U krijgt van de leerkracht een rooster waarin uw kind 1 week het middelpunt is van de groep. In die week neemt uw kind een
aantal dagen een voorwerp mee van thuis om meer over zichzelf te vertellen. In een brief die u krijgt staat
de volledige toelichting.
Er is op school beleid in de vorm van een kwaliteitskaart “sociaal-emotionele ontwikkeling’’ op verzoek in te
zien door ouders. Hierin staan o.a. de omgangsregels beschreven die we hanteren binnen de school en een
pestprotocol.

Cognitieve ontwikkeling
De cognitieve ontwikkeling is de verstandelijke ontwikkeling. Het opnemen en verwerken van kennis, het
vermogen tot leren. De definitie van leren is: een relatief permanente verandering in gedrag, kennis en
vaardigheden als gevolg van een ervaring. Het geheugen is de basis van leren; informatie kunnen opslaan
en deze weer terug kunnen halen.
Kinderen leren op verschillende manieren en binnen verschillende vakgebieden zijn er andere inzichten hoe
kinderen dat vak leren beheersen. We delen enkele inzichten en werkvormen met u in de volgende paragrafen.
Er is een kwaliteitskaart “didactiek’’.

Brein en leren en het actieve directe instructiemodel
Om te weten hoe kinderen leren heeft het hele team in schooljaar 2012-2013 een training gevolgd over de
werking van het brein. Hiervan hebben we geleerd hoe belangrijk het is om de voorkennis te activeren, af
te wisselen in werkvormen en het leerdoel te benoemen voor je les. Dit zijn elementen van het actieve directe instructiemodel. Een model dat wij gebruiken op school om kennis over te brengen.
Daarnaast hebben we geleerd dat het nuttig is om:
 De les te bespreken en samen met de kinderen na te kijken in plaats van het nakijken door de leerkracht na schooltijd,
 een rijke leeromgeving te creëren,
 te modelleren,
 verschillende intelligenties en zintuigen aan te spreken middels verschillende werkvormen,
 aantekeningen te laten maken door kinderen,
 te zorgen voor interactie,
 te zorgen voor veel herhaling,
 een weektaak aan te bieden om te leren plannen.

Convergente differentiatie
Alle kinderen doen mee aan de groepsinstructie en profiteren van de uitleg van de leerkracht en elkaar. Na
de groepsinstructie gaat de groep de leerstof zelfstandig verwerken, waardoor de leerkracht tijd heeft om
leerlingen extra instructie te geven.

Coöperatieve werkvormen
Een onderwijsmethode die gebaseerd is op samenwerking. De klas wordt opgedeeld in kleine groepen, zij
moeten met elkaar discussiëren over de leerstof, elkaar uitleg geven en informatie geven, elkaar overhoren
en elkaars zwakke kanten aanvullen. Ze leren niet alleen van de leerkracht, maar ook van de interactie met
elkaar.
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Computer/software
De computer is een niet meer weg te denken hulpmiddel geworden op onze school. Door middel van de
computer kunnen kinderen op hun eigen niveau werken. De computer wordt gebruikt voor het inoefenen
van bijvoorbeeld de tafels, maar ook bij spelling en lezen. Daarnaast natuurlijk ook als tekstverwerker en als
middel om op internet naar informatie voor de wereldoriënterende vakken te zoeken. De Tweestromenschool maakt gebruik van een netwerk dat in beheer is bij Heutink.
Software titels waar school mee werkt zijn: Ambrasoft, Gynzy, Bloon, Taaljournaal, Wereld in getallen, Veilig leren lezen en Schatkist. In de groepen 1 t/m 8 krijgen de kinderen les m.b.v. een digitaal schoolbord.
Er is een ICT beleidsplan, met daarin o.a. beschreven; (gedrags)afspraken ‘hoe veilig om te gaan met de
computer’ en na te streven doelen die terugkomen in het schoolplan.
Sinds schooljaar 2015-2016 wordt er in groep 4 t/m groep 8 gewerkt met een tablet. Ieder kind krijgt een
tablet die de naam Snappet heeft. De tablet blijft eigendom van de school. Mocht er oneigelijk gebruik
worden gemaakt van de tablet, dan worden de kosten op ouders verhaald. Op de site snappet.org kunt u
heel veel informatie krijgen over het werken met de tablet. Hier een verkorte, relevante samenvatting.
Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen
werken aan leerdoelen van kernvakken die aansluiten bij hun eigen niveau. De leerkracht wordt ontlast door
een systeem dat inzicht en handelingsperspectief biedt en tijd en ruimte geeft om nog meer leerkracht te
zijn. Ouders kunnen hun kinderen, wanneer zij thuis ook met Snappet werken, verantwoord helpen met leren en het schoolmanagement krijgt meer inzicht om gericht beleid te maken. Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat het kind optimaal te ondersteunen en te volgen. Er werken, inmiddels, al 80.000 leerlingen mee.
De volgende vakken staan op de tablet: rekenen (incl. automatiseren), spelling , Taal (incl. woordenschat)
begrijpend lezen, technisch lezen en studievaardigheden. Daarnaast kan er interactief gewerkt worden door
quiz vragen te stellen. De leerkracht stelt een vraag en alle leerlingen antwoorden op hun tablet. Dit verhoogt de betrokkenheid bij de les en niet 1 kind krijgt de beurt. Iedere leerling krijgt les op zijn eigen niveau,
dit heet adaptief onderwijs. De leerling voert een antwoord in en krijgt meteen feedback door een groene
krul of een rode streep. Bij een rode streep krijg je de mogelijkheid om je antwoord te verbeteren. Vervolgvragen worden makkelijker of moeilijker op basis van de resultaten. Via een dashboard houdt de leerkracht
de vorderingen bij van ieder kind en past hierop instructiebehoeften aan.

Divergente differentiatie
Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op de individuele leerbehoeftes en niveaus
van de leerlingen in de groep. De leerkracht fungeert hierbij als begeleider van
het leerproces van de leerlingen.

Dr. David Sousa
Volgens wetenschapper Sousa onthouden we:
10% van wat we lezen
20% van wat we horen
30% van wat we zien
50% van wat we horen en zien
70% van waar we over gediscussieerd hebben met anderen
80% van wat we persoonlijk hebben ervaren
95% van wat we uitleggen aan anderen
We proberen in ons onderwijsaanbod de kinderen de leerstof uit te laten leggen
aan een ander kind of aan de leerkracht, zodat het leerrendement zo hoog mogelijk is.
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Executieve functies
Executieve functies of uitvoerende regelfuncties zijn aansturend en controlerend voor je hele doen en laten. Ze beïnvloeden je gedrag en je leren. Die aansturing gebeurt grotendeels onbewust. Je gebruikt deze
executieve functies vooral in nieuwe situaties en minder in situaties die je vaak meemaakt.
De volgende executieve functies worden onderscheiden: Taakinitiatie (beginnen aan de opgedragen taak),
planning en prioritering, aandacht richten en volgehouden aandacht, emotieregulatie, werkgeheugen, inhibitie (vermogen om je gedrag af te beheersen), zelfinzicht en cognitieve flexibiliteit.
Executieve functies bepalen in hoge mate je schoolsucces. Misschien zelfs wel meer dan intelligentie. Dat
komt omdat ze helpen met het vertonen van doelgericht gedrag. Je kunt wel intelligent zijn, maar als je afgeleid wordt door elke prikkel in de klas (denk aan kinderen met ADHD) dan wordt leren toch moeilijker.
We houden rekening met de goed ontwikkelde en minder goed ontwikkelde executieve functies van uw
kind en proberen mede een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling ervan.

Groepsplan
In het groepsplan wordt een onderverdeling gemaakt tussen de basisgroep, remediërende groep en verrijkingsgroep. In het groepsplan worden de doelen concreet en meetbaar omschreven en specifieke onderwijsbehoeften aangegeven. Het kan voorkomen dat uw kind in een andere groep de instructie volgt. Dit
heeft als reden dat uw kind dan een instructieniveau heeft dat beter aansluit bij de instructie van een lagere- of hogere groep. Dit gebeurt o.a. bij de vakken rekenen en begrijpend lezen.

Huiswerk
De kinderen krijgen vanaf groep 4 huiswerk. Dit kan maak- en/of leerwerk zijn. De leerling krijgt van de
leerkracht de opdracht en het wordt in de klas op het bord geschreven. Sommige leerlingen krijgen extra
huiswerk mee ter ondersteuning. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerkracht.

IPC
Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 1
t/m 8) waarin leren centraal staat. Kinderen leren op hun best door boeiende, actieve en zinvolle lessen.
Hoe werkt een IPC-unit? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we
de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde
worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.
Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken
staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de
vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.
De maatschappij verandert steeds. De school wil een instelling zijn voor leerlingen, die opgroeien in een
voortdurend veranderende, veeleisende maatschappij en die de leerlingen tevens zo optimaal mogelijk
voorbereidt op het voortgezet onderwijs. Leren is een ontdekkingsreis voor de kinderen.
Binnen thema’s die hen aangeboden worden, wordt de leerstof geïntegreerd aangeboden, waardoor de
context voor het kind duidelijk wordt en betekenisvol. Kinderen spelen zelf een rol in het leren, gebruiken
allerlei leerbronnen om leerdoelen te bereiken binnen de thematische context. Ze leren zelfstandig werken,
plannen en organiseren, initiatieven tonen, zelfverantwoordelijk zijn, doelgericht communiceren, een presentatie geven, samenwerken en zelf conclusies trekken.
Het is goed mogelijk dat u als ouder incidenteel uitgenodigd wordt om naar het werk te komen kijken of
naar een presentatie te luisteren van uw kind(eren).
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Leren leren
Weten hóé je het beste leert, is voor leerlingen een belangrijke voorwaarde om goed te presteren op
school: welke vaardigheden heb ik nodig en waarom? En welke vaardigheden moet ik nog verder ontwikkelen om mijn doelen te bereiken? Centraal staat werken vanuit een gezamenlijke ambitie van wat we verwachten van leerlingen. Dit noemen we een schoolstandaard voor gedrag.
Uitgangspunt vormt één van de leerlijnen: namelijk de leerlijn Leren leren (www.leerlijnen.cedgroep.nl). In
deze leerlijn zijn de benodigde vaardigheden vertaald naar concrete onderwijsdoelen. De doelen zijn verdeeld over alle leerjaren, waardoor een planmatige aanpak mogelijk is. Het gedachtegoed van Opbrengstgericht werken in 4D vindt u terug in de Leren leren-werkwijze:
• Data: met een geschikt meetinstrument brengen we de vaardigheden van leerlingen in kaart.
• Duiden: de gerealiseerde resultaten vergelijken we met eerder gestelde doelen en de te beïnvloeden onderwijskenmerken. Zo gaan we doelgericht aan de slag.
• Doelen: er worden (nieuwe) doelen gesteld op schoolniveau, op groepsniveau en op leerlingniveau.
• Doen: de leerkrachten geven instructie op de in de leerlijn Leren leren beschreven doelen, gekoppeld aan
een les in een bepaald vakgebied. Tijdens deze les krijgen de leerlingen de gelegenheid om, naast de leerstof behorend bij het vakgebied, te oefenen in planmatig aangeboden leergebiedoverstijgende vaardigheden.

Meervoudige intelligentie
Mensen leren volgens Psycholoog Howard Gardner op verschillende manieren. Hij noemt dit verschillende
intelligenties: woordslim, rekenslim, beeldslim, muziekslim, beweegslim, mensslim, zelfslim en natuurslim.
Om te differentiëren in de klas en adaptief onderwijs (onderwijs op maat) aan te bieden houden we rekening met de verschillende kinderen en hoe zij leren.

Naschools curriculum
Er bestaat de mogelijkheid om de school te gebruiken voor een naschools curriculum. Op dit moment is er
geen aanbod. De achterliggende gedachte van het curriculum is de volgende:
Na schooltijd worden er diverse activiteiten op school georganiseerd om kinderen uit Heerewaarden en
omgeving, zo dichtbij huis mogelijk, aanbod aan te bieden. Verenigingen en vrijwilligers kunnen zich melden bij directie, wanneer zij de school willen gebruiken voor hun aanbod. Tot op heden hebben we ervaring
met: een weerbaarheidstraining voor groep 7-8, toneel inclusief een voorstelling voor groep 5 t/m 8, muziekonderwijs richting een blazersklas voor groep 4 t/m 8, muziekonderwijs, keyboard, gitaar en zang voor
groep 3 t/m 8, een gespreksgroep o.l.v. de dominee voor de bovenbouw, kleien voor groep 1 t/m 8 en
sporten met de buurtsportcoach.

Observeren
De kinderen van groep 1-2 worden met behulp van de methode Digikeuzebord geobserveerd. De gegevens
uit de observaties geven inzicht over de ontwikkeling van het kind. De gegevens van observaties in “vrije’’
situaties, zoals tijdens het buitenspelen worden geïnterpreteerd door de leerkracht en geven een “totaal’’
beeld van het kind en de nog te ontwikkelen vaardigheden en/of kennisgebieden.

Projecten (en leskisten)
Gedurende het schooljaar hebben we door projectweken o.a. aandacht voor de seksuele ontwikkeling bij kinderen, bureau Halt, verslavingsproblematiek, EHBO, democratie, en dergelijke. Het is afhankelijk van de groep,
het budget en de leerkracht welke projecten jaarlijks
gekozen worden.

Tv
Educatieve programma’s worden bekeken via het digitale schoolbord, ter ondersteuning van het leerproces. Programma’s die bekeken kunnen worden zijn o.a.:
Het Jeugdjournaal, Koekeloere, Huisje boompje beestje, Klokhuis, School-tv.
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Wereldoriëntatie
Met behulp van de IPC methode worden de wereldoriënterende vakken aangeboden. Dit zijn vakken als
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. De uitleg staat beschreven bij de paragraaf IPC. Naast IPC wordt
wel aandacht geschonken aan topografie hiervoor krijgen de leerlingen van groep 5-8 huiswerk mee.

Werkstukken/spreekbeurt
Werkstukken en spreekbeurten bieden kinderen de gelegenheid om eigen onderwerpen voor het voetlicht
te brengen en hun algemene ontwikkeling te vergroten. Wetenschapper Dr. Sousa zegt dat je 95% onthoudt wat je uitlegt aan anderen. Een presentatie voorbereiden door onderzoek is dus een goede werkvorm die aanzet tot leren.

Zelfstandig werken
We vinden het belangrijk het kind te leren zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Een onderdeel van het
zelfstandig werken is ook werken met uitgestelde aandacht. Dit doen wij middels het stoplicht waarbij de
kinderen, in iedere groep, leren om te wachten én om de tijd die zij zouden moeten wachten anders in te
delen zodat de tijd van werken effectiever wordt. Ook gebruiken we hiervoor de zogenaamde timetimer.
Dit is een klok die aangeeft hoeveel tijd er over is om aan bepaalde taken te werken.
De kinderen hebben een blokje met een groene- en rode stip en een vraagteken. Waarbij rood aangeeft dat
het kind niet gestoord wil/mag worden door een klasgenoot of de leerkracht. Groen juist aangeeft dat dat
wel mag en het vraagteken de leerkracht laat zien dat het kind een vraag heeft. Doordat het kind niet met
de vinger omhoog hoeft te blijven zitten kan het verder werken en terugkomen op de vraag wanneer de
leerkracht daar tijd voor heeft.
Leerlingen krijgen gedurende de schoolweek de mogelijkheid om zelfstandig te werken via een keuzebord,
een dag- of weektaak. Zo leren kinderen plannen en zelfstandig leren.
Onderdelen van het zelfstandig werk kunnen zijn: het zelfstandig verwerken van verschillende instructielessen, werken met Ambrasoft, topografie, een bladzijde maken van werkwoordspelling, woordrijtjes lezen,
een sterkaart maken voor spelling, woordenschat oefenen etc.

Vakken
In de volgende paragrafen beschrijven we de verschillende vakgebieden waarin we onderwijzen.

Groep 1 - 2
De structuur in deze groep wordt mede vorm gegeven door de werkwijze van de methode IPC In het hoekenwerk komen tal van basale zaken aan de orde. In de huishoek leren kinderen omgaan met elkaar in een
rollenspel. Het bouwen en stimuleren van de ruimtelijke ontwikkeling in de bouwhoek.
Verder wordt er getekend, geschilderd, geboetseerd, geknutseld, gecomputerd. Er is een zand- en watertafel, ontwikkelingsmateriaal; zoals puzzels, kralenplanken, reken- en talig materiaal etc. om het kind verder
te helpen in zijn ontwikkeling.
De leerkracht observeert m.b.v. de methode “Digikeuzebord’’ hoe het kind zich ontwikkelt, daagt uit en
biedt nieuwe mogelijkheden aan m.b.v. verschillende werkvormen zoals de kring, spelvormen in het speellokaal en buiten op het plein en diverse coöperatieve werkvormen die samenwerking stimuleren en de reken- en taalontwikkeling van het kind. Een doorgaande lijn richting groep 3 vinden we belangrijk, vandaar
dat er veel contact is tussen de leerkracht van groep 1/2 en groep 3 om de overgang zo soepel mogelijk te
laten verlopen. Er is een kwaliteitskaart voor- en vroegschoolse effect (VVE) en een kwaliteitskaart Kleuters
in te zien bij de directie.
Kinderen maken kennis met geschreven taal door boeken, letterstempels, rijmspellen. Omdat de kinderen
nog niet kunnen lezen noemen we dit ontluikende geletterdheid. Als een kind een stap verder zet en leert
lezen noemen we dit aanvankelijk lezen.
Voor rekenen gaan ze aan de slag met hoeveelheden, bouwen, tellen, getallen en wat die inhouden maar
ook meten en wegen.
Wat betreft de motoriek wordt aan grove en fijne motoriek aandacht besteed d.m.v. spelen zowel buiten
als binnen, schrijven en motorische oefeningen.
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Aanvankelijk lezen
In de onderbouw hebben de kinderen al een basis gelegd voor het leren lezen. Bij de overgang naar groep 3
is het duidelijk op welk niveau kinderen het leesproces instappen. Er zijn kinderen die kunnen lezen, kinderen die veel letters kennen en kinderen die aan het begin van de leesontwikkeling staan. De methode
“Veilig leren lezen’’ biedt mogelijkheid tot differentiatie (= omgaan met verschillen).
Met zorgvuldig gekozen woorden wordt leerlingen de alfabetische structuur van ons spellingsysteem bijgebracht. Door deze ‘structureerwoorden’ te zien, te horen en uit te spreken, leren kinderen klanken en letters verbinden en deze vaardigheid ten slotte te automatiseren.
Er is een goed volgsysteem waardoor leesproblemen snel onderkend worden en er actief aan gewerkt kan
worden.

Voortgezet lezen
Als vervolg op “Veilig leren lezen’’ in groep 3 wordt in groep 4 t/m 8 gewerkt met de methode “Estafette’’.
Met Estafette bouwen leerlingen consequent aan een goede technische leesvaardigheid. De methode leert
kinderen vlot, vloeiend en correct lezen. Natuurlijk moet de woordherkenning daarvoor direct en foutloos
verlopen. Maar voor een goede leestechniek is oefenen op zins- en tekstniveau ook essentieel. Estafette
oefent deelvaardigheden eerst geïsoleerd in de werkboeken en integreert ze daarna in het complexere geheel: de leesboeken. Leesouders ondersteunen het leesproces mee bij leeszwakke kinderen.
Er is een kwaliteitskaart “technisch lezen’’.

Leesmotivatie en leesplezier
Belangrijke aspecten zijn leesmotivatie en leesplezier. Op school is hier veel aandacht voor, maar we vinden het ook belangrijk dat ouders thuis het leesplezier en de motivatie ondersteunen.
Er zijn luister-, strip- en informatieboeken aanwezig op school om kinderen te kunnen motiveren. Ter leesbevordering worden in de verschillende klassen, verschillende activiteiten georganiseerd. Denk aan het
houden van een boekenpraatje, de voorleeswedstrijd, de Kinderboekenweek en dergelijke.

Begrijpend lezen
Het begrijpen van teksten komt bijna bij alle vakgebieden terug. Iedereen heeft het nodig in de dagelijkse
praktijk, denk aan het kunnen lezen van handleidingen, recepten, formulieren etc. Begrijpend lezen wil zeggen: het achterhalen van de betekenis en de bedoeling van de tekst. We maken gebruik van de methode
“Nieuwsbegrip”. Wekelijks biedt de methode (digitaal) teksten aan rondom actuele nieuwsthema’s. In de
les worden strategieën aangeboden die de kinderen nodig hebben om een tekst te kunnen decoderen. Er is
een kwaliteitskaart “begrijpend lezen”.

Taal
Taal is de manier om te communiceren en in contact te komen met anderen, mondeling en schriftelijk. Binnen het taalonderwijs zijn drie deelgebieden te onderscheiden;
 Taalvaardigheid: het schrijven van verhalen, gedichten, brieven en mails. Hoe druk je jezelf uit, hoe creatief kun je taal gebruiken. Het gaat ook over mondeling taalgebruik, communiceren met anderen. Jezelf verwoorden in kringgesprekken, het voeren van een telefoongesprek, onderhandelen, spelen van
een toneelstuk, oplossen van een ruzie, wat zeg ik tegen een dokter en wat tegen een vriendin.
 Taalbeschouwing: de opbouw van taal, grammatica, verleden- en tegenwoordige tijd, zinsbouw etc.
 Woordenschat: hoeveel en welke woorden kent het kind.
 Spelling: de spelling van de onveranderlijke woorden en de werkwoordspelling.
De methode “Taaljournaal’’ en de Taal/ spelling leerdoelen van Snappet laten alle facetten van taal aan bod
komen middels verschillende werkvormen.
De methode sluit aan bij de verschillen tussen kinderen en heeft extra opdrachten voor kinderen die de Nederlandse taal niet beheersen. Spelling is een aparte leerlijn die afzonderlijke categorieën aanbiedt en
waarmee wordt geoefend.
Er is een kwaliteitskaart “Taal en spelling’’ en er is een kwaliteitskaart “Woordenschat’’.
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Engelse taal
Met behulp van de methode “Just do it’’, wordt Engels in de groepen 6 t/m 8 aangeboden.
Leerlingen leren het Engels zoals ze ook hun moedertaal hebben geleerd:
 eerst luisteren dan spreken;
 eerst lezen dan schrijven.
Doordat bij alle Engelse woorden en zinnen illustraties staan en deze op CD klassikaal worden beluisterd,
leren kinderen niet alleen het woordbeeld, maar tegelijkertijd ook het beeld en de uitspraak.
Het Engels wordt in een functionele context geleerd, net als de moedertaal. Kinderen leren niet alleen de
woorden maar leren deze ook gebruiken in zinnen en teksten. In plaats van alleen woorden te leren zoals
‘tea’, leren ze deze ook te gebruiken in real-life zoals: ‘Can I have a cup of tea, please?’.
De opbouw is van woord naar zin naar tekst, zodat leerlingen na het doorwerken van de drie levels zelfstandig een gesprek kunnen voeren en een goed geschreven tekst kunnen begrijpen en schrijven.

Rekenen
Kinderen leren in groep 1-2 spelenderwijs de beginselen van rekenen met behulp van de methode ‘’Pluspunt’’ . Vanaf groep 3 wordt de rekenmethode “Wereld in Getallen’’ gebruikt. Groep 4-8 werkt voornamelijk met de leerdoelen in de Snappet. De kinderen verwerven inzicht én oefenen hun vaardigheden. De lesstof wordt in duidelijke, kleine stappen aangeboden en regelmatig herhaald. Structureel oefenen en herhalen staat centraal in de methode. De kinderen doen dat zowel zelfstandig als samen. Tijdens de dagelijkse
instructie is er veel interactie door het uitwisselen van ideeën en oplossingsstrategieën. Rekenzwakke kinderen krijgen één duidelijke oplossingsstrategie aangeboden. Er is een kwaliteitskaart
“Rekenen’’.

Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur,milieu en techniek
Met behulp van het IPC curriculum krijgen kinderen onder andere zicht op de
relatie tussen mens en milieu, begrip krijgen van verschillende soorten kaarten en een gedegen functionele topografische kennis opdoen. Waarnemen,
herkennen, verklaren en waarderen zijn terugkomende aspecten binnen het
aardrijkskunde onderwijs. Kinderen leren vanuit verschillende perspectieven
om een zo goed mogelijk wereldbeeld te hebben binnen een realistische, multiculturele context. Perspectieven zijn: economisch, sociaal, politiek, cultureel,
individueel en natuurlijk.
Door het verleden te bestuderen, komen we veel te weten over het heden.
Daarnaast leren we door het heden waar te nemen dat het verleden er nog
steeds toe doet. Daarom ontwikkelen we bij kinderen historisch besef en brengen
kinderen inzicht bij in relaties tussen verleden en toekomst. Het curriculum IPC helpt
hierbij. In groep 7/8 wordt er een bezoek gebracht aan het Achterhuis van Anne Frank.
De IPC methode combineert natuur, techniek, milieu en gezond & redzaam gedrag in 1 methode. M.b.v.
deze methode zoeken kinderen antwoorden op vragen die hen bezighouden. Daarbij zijn ze niet alleen actief bezig met kennis verwerven, ze leren zich ook een mening te vormen.

Verkeer
In de groepen 1 t/m 8 wordt de methode “ Klaar… over! ’’ gebruikt. Een methode die kinderen kennis laat
maken met de verkeerspraktijk van alledag en leert hoe te handelen binnen verschillende situaties.
In groep 7/8 wordt er een theoretisch verkeersexamen afgenomen. In groep 8 wordt vervolgens het project
“van 8 naar 1” ingezet. Hier wordt aandacht besteed aan de route die de kinderen in de brugklas moeten
fietsen naar hun “nieuwe” school.

Burgerschap/levensbeschouwing
De Tweestromenschool is een openbare school. In de groepen 7 en 8 laten wij de kinderen kennis maken
met levensbeschouwelijk onderwijs. Deze lessen vinden plaats onder schooltijd.
Gebruik gemaakt wordt van de methode: IPC, Wereldwijd geloven. Ook worden er projecten aangeboden
zoals: Heilige huisjes.
Tijdens deze lessen, de Kanjertraining lessen en de IPC lessen is ook aandacht om actief burgerschap te bespreken. Bij burgerschapsvorming wordt basiskennis, vaardigheden en houding bijgebracht die nodig zijn
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om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. De kinderen maken
kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering,
sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.
We gebruiken de volgende methodes:






Voorbereidend lezen gr 1/2
Voorbereidend rekenen gr 1/2
Aanvankelijk lezen in gr 3
Voortgezet lezen in gr 4 t/m 8
Begrijpend lezen in gr 4 t/m 8










Taal en spelling in gr 4 t/m 8
Engels gr 6 t/m 8
Rekenen gr 3 t/m 8
Aardrijkskunde gr 4 t/m 8
Geschiedenis gr 4 t/m 8
Natuur gr 4 t/m 8
Verkeer gr 1 t/m 8
Levensbeschouwing gr 7-8

: IPC en de werkmap fonemisch bewustzijn
: IPC en Pluspunt
: Veilig Leren Lezen
: Estafette
: Nieuwsbegrip XL, een methode die ook de actualiteiten behandelt.
: Close reading
: Taaljournaal en Snappet leerdoelen
: Just do it
: Wereld in Getallen en Snappet leerdoelen
: IPC
: IPC
: IPC
: Klaar…over!
: Wereldwijd geloven en IPC

En verder waar nodig extra (hulp)materialen en ideeënboeken.

Creatieve ontwikkeling
Ieder kind moet zich kunnen uiten in de breedste zin van het woord, zoals dat gebeurt bij de expressievakken; muziek, drama/spel, tekenen en handvaardigheid.

Muziek
De methode “Moet je doen’’ richt zich op zingen, luisteren, muziek maken, vastleggen en bewegen. Door
de verschillende activiteiten is muziek echt een doe-vak. De leerlingen doen op een speelse en leuke manier kennis, inzicht en vaardigheden op en leren een mening te vormen over muziek. Muziekschool Main
Music ondersteunt bij het geven van goede muzieklessen.

Tekenen en handvaardigheid
Kinderen leren te werken met verschillende materialen en technieken. We noemen er enkele: tekenen,
schilderen, collages maken, werken met textiel, ruimtelijk construeren, werken met klei en werken met
kosteloos materiaal en dergelijke.

Spel (drama en dans)
Door het spelen ontwikkelt het kind zijn motoriek en leert het zich bewegen in de ruimte om zich heen.
Voor de creatieve ontwikkeling is het spel van groot belang.
Door samen te spelen leren we rekening te houden met elkaar. Ook maken we al spelend iets wat we hebben meegemaakt tot iets van onszelf. Ieder schooljaar wordt er een drama activiteit georganiseerd. In
groep 7-8 een musical, de resterende groepen een toneelstuk of een lipdub.

Culturele vorming
Op de Tweestromenschool krijgen we van groep 1 t/m groep 8 projecten aangeboden met betrekking tot
kunst en cultuur en gaan de leerlingen met enige regelmaat naar voorstellingen die worden georganiseerd door
en werkgroep binnen Gemeente Maasdriel.
We gebruiken de volgende methodes:

Muziek:
Moet je doen

Tekenen:
IPC / Tekenvaardig

Handvaardigheid:
IPC / Handvaardig
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Zintuiglijke ontwikkeling:
Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de motoriek en de zintuigen. In het
bijzonder in groep 1-2. Door spel, beweging en gebruik van ontwikkelingsmateriaal worden zintuigen en
motoriek verder ontwikkeld. Deze ontwikkelingen zijn van groot belang voor de verdere ontwikkeling van
de kinderen.

Motorische ontwikkeling
Motoriek is het vermogen om te bewegen. We maken onderscheid tussen de grove motoriek en de fijne
motoriek.
 grove motoriek: bv. lopen, zwemmen, rennen. Vaak maar niet altijd betreft het hier bewegingen die
grotendeels automatisch verlopen.
 fijne motoriek: bv. knippen, schrijven, tekenen. Vaak zijn dat bewegingen waarbij veel aandacht en concentratie nodig is.

Schrijven
Met behulp van de methode “Pennenstreken’’ wordt het technisch schrijven aangeleerd. In groep 2 staat
de motorische ontwikkeling centraal. In groep 3 en 4 werken de leerlingen aan het aanvankelijk schrijven
(het aanleren van de schrijfletters in kleine en hoofdletters). In groep 5-6 wordt het schrijven verder geautomatiseerd, waarbij vanaf groep 6 ook het schrijven op tempo aan bod komt. In groep 7-8 is er ook aandacht voor het creatief schrijven.

Lichamelijke opvoeding
Iedere week gaan alle kinderen naar de gymzaal, waar ze verschillende leerlijnen leren beheersen. De leerlijnen zijn balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop gaan, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen en bewegen op muziek.
Ieder jaar worden er minimaal een drietal clinics aan alle kinderen aangeboden, op het gebied van sport,
zodat alle kinderen in aanraking komen met sport door een ervaringsdeskundige. Er is ondertussen een
jaarlijks aanbod van de volleybal-, korfbal-, en de tennisvereniging. Kinderen uit groep 7-8 kunnen zich aanmelden voor het jaarlijkse voetbaltoernooi na schooltijd van de KNVB.
Naast de clinics wordt er jaarlijks de “sportcheck’’ uitgedeeld aan groep 5 t/m 8. Op initiatief van de gemeente kunnen kinderen voor een klein bedrag een sport uitproberen in de omgeving van gemeente Maasdriel.
We gebruiken de volgende methodes:
Schrijven
: Pennenstreken in groep 2 t/m groep 8
Lichamelijke opvoeding
: Bewegingsonderwijs in het speellokaal.
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AANNAMEBELEID
Aanmelding en toelating
In principe zijn alle kinderen welkom op onze school, ook als ze speciale ondersteuning nodig hebben. In
het ondersteuningsplan van school en in de rapportage “Kind op de gang’’ staat beschreven welke kunde,
grenzen en ambities de school heeft t.a.v. leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wanneer
school en/of ouders twijfelen of de Tweestromenschool een passende school is voor hun kind(eren) kan er
besloten worden een “proefperiode’’ in te stellen, waarin school in een overeenkomst schrijft voor welke
periode “proefgedraaid’’ wordt en wat er verwacht wordt. School en ouders tekenen beide deze overeenkomst en voeren tussentijdse gesprekken in de proefperiode.
Voor inschrijving op de Tweestromenschool vindt altijd eerst een oriënterend gesprek plaats met de directeur om te kijken of de wensen en verwachtingen van de ouders overeenstemmen met datgene dat de
school kan bieden.

Aanname 4-jarigen
Op de “open dagen’’ kunnen ouders zich oriënteren op onze school. Deze data zijn opgenomen in de gemeentegids, schoolkalender en zijn bekend bij de inpandige peuterspeelzaal.
Ouders die hun kind(eren) op school willen aanmelden kunnen vanaf het moment dat hun kind 3 jaar is
een afspraak maken met de directeur voor een informatief gesprek eventueel voorafgegaan door toezending van de schoolgids (ook te lezen op de website). Aanmelden kan op dat moment geschieden, maar ook
later indien men daar nog eens rustig over na wil denken of eerst nog op andere scholen wil kijken.
Aanmelding vindt plaats middels een digitaal aanmeldingsformulier. Het formulier wordt door beide ouders/verzorgers ondertekend voor juistheid en volledigheid van de gegevens. Tevens geeft men hierbij de
school toestemming om alle voor het onderwijs relevante gegevens bij diverse instellingen op te mogen
vragen. Het aanmeldingsformulier dient vergezeld te gaan van een kopie van het schrijven van de belastingdienst waarop het Burgerservicenummer van het kind staat vermeld. Een kopie van een identiteitskaart of
een zorgpas waarop het nummer van het kind vermeld staat, is ook toegestaan.
Na ontvangst en bestudering van alle relevante gegevens, beslist de school of het kind geplaatst wordt en
in welke groep.
Na de aanmelding neemt de leerkracht van groep 1 ongeveer 6 weken voordat het kind op school komt
contact op met de ouders voor een intake gesprek.
Kleuters, die gedurende het schooljaar 4 jaar worden, worden ongeveer een half jaar tevoren aangemeld. Ouders kunnen daarvoor altijd terecht bij de
directie na het maken van een afspraak (telefonisch
of per mail). Een kind is leerplichtig vanaf het moment dat het 5 jaar is. School gaat er echter vanuit
dat als u uw kind aanmeldt vanaf 4 jaar, het kind
hele dagen en weken op school is.
3-Jarige kinderen worden niet aangenomen en verwijzen we graag naar de peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf.

Intakegesprek
Er vindt een intakegesprek en tevens huisbezoek plaats ongeveer 6 weken voordat het kind op school
komt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een intakeformulier. Bij de uitnodiging wordt de ouders gevraagd
het eventuele overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf mee te brengen naar het
gesprek. Het formulier wordt samen met de ouders gelezen en doorgenomen. Het overdrachtsformulier
wordt in het dossier bewaard. De intakegesprekken worden gevoerd door de leerkracht. Ter voorbereiding
van dit gesprek kunt u het intakeformulier (gemaild) krijgen.
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Plaatsing 4-jarigen



4-jarigen mogen op school komen op de dag nadat ze 4 zijn geworden.
Voordat het kind op school komt mag het 2 dagdelen op bezoek komen.
4-jarigen Stromen het hele jaar in: in overleg met de leerkracht van groep 1-2.
Vanaf 6 weken voor de zomervakantie stromen geen nieuwe kinderen meer in op verzoek van school.
Kinderen die jarig zijn tussen 1 november en de kerstvakantie stromen na de kerstvakantie in (dit in
verband met de drukke periode van Sinterklaas en Kerst).
Kinderen die in de zomervakantie of vóór 1 oktober 4 jaar worden, mogen op de eerste schooldag instromen.
In uitzonderingsgevallen kan het gebeuren dat kinderen toch eerder worden toegelaten. Dit zou kunnen als
daartoe in goed overleg tussen ouders, leerkracht, directeur en IB-er wordt besloten. Als ouders hier een
beroep op doen, zullen zij dit bij de directeur moeten melden. Deze neemt dan passende maatregelen.

Zindelijkheid
Wanneer een kind naar school gaat is het belangrijk dat het zindelijk is. Het kan voorkomen dat dit bij een
kind, om diverse goede redenen, nog niet het geval is. Indien nodig wordt de ouder gebeld om het kind te
komen verschonen of mee te nemen naar huis, omdat de leerkracht geen verzorgende taak op zich mag en
kan nemen. Tijdens het intakegesprek wordt het onderwerp “zindelijkheid’’ besproken.

Procedure bij tussentijdse instroming
Komt het kind van een andere school, dan vragen wij, na toestemming van de ouders, de gegevens op van
het leerlingvolgsysteem en/of een onderwijskundig rapport, alvorens wij overgaan tot plaatsing. Wij gaan
ervan uit dat de school waar het kind nu zit op de hoogte is van de aanmelding. Het moment van aanname
wordt in overleg met die school vastgesteld.
Houd bij de instroming rekening met de volgende afspraken die er tussen de scholen gemaakt zijn:
 scholen wisselen de interne gegevens in volle openheid met elkaar uit
 alle interne gegevens gaan direct over van school naar school
 bij onvrede over de school van herkomst verwijzen we ouders eerst terug naar de eigen school om
tot een oplossing te komen aangaande de (vermeende) problematiek
 we schrijven een leerling in als we denken dat deze (of de ouder) in de nieuwe situatie beter gedijt
 bij overstap proberen we dit te doen op het meest gunstige tijdstip; einde schooljaar of na een vakantie.
Bij aanmelding van kinderen die verhuisd zijn of van een andere basisschool uit de gemeente Maasdriel komen, vindt eerst een gesprek plaats tussen de ouders en de directeur. Vervolgens kan er overgegaan worden tot een voorlopige aanmelding.
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ONDERSTEUNING VOOR KINDEREN
Een uitgebreid “Ondersteuningsplan’’ ligt ter inzage bij de directie. Dit is een beleidsstuk waarin de ondersteuningsstructuur van de Tweestromenschool beschreven staat. Hierin staat o.a. welk traject de leraren
jaarlijks doorlopen bij het ondersteunen van de leerlingen, welke overlegstructuren er zijn, de taakomschrijving van de IB-er en de directeur, verwijzingen naar aparte beleidsdocumenten als het dyslexieprotocol en het beleidsstuk meerbegaafdheid enz.
In de volgende paragrafen beschrijven we enkele onderwerpen uit dit plan die voor u als ouder interessant
zouden kunnen zijn.

Centrale eindtoets
In de laatste maanden van groep 8 wordt de Centrale eindtoets afgenomen. Welke nodig is
In groep 8 wordt in april de digitale eindtoets Route 8 afgenomen. Deze toets wordt afgenomen nadat de
aanmelding voor het VO al gedaan is. Hiermee wordt vastgesteld dat het advies van school belangrijk is.
Route 8 is een adaptieve toets die zich aanpast aan het niveau van het kind. Het afnemen van deze toets
duurt ongeveer 3 uur. De uitslagen van deze toets kunnen alleen bij een positieve uitslag het advies van het
VO veranderen. Wanneer de uitslag lager is dan het advies verandert er niets. Deze toets is nodig omdat er
naast het advies van de school de uitslag van een onafhankelijke toets bij het VO dient te worden overlegd.
Met de Centrale Eindtoets worden de kennis en het inzicht van de leerlingen onderzocht op het gebied van
taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie.
In de kalender vindt u de resultaten van de eindtoets van de afgelopen jaren.

Dyslexie
De school volgt voor alle kinderen het dyslexieprotocol. Wanneer uit onderzoek blijkt dat het kind dyslectisch is, wordt gekeken in overleg met de leerkracht, ouders en intern begeleider welke methode gevolgd
zal worden om het kind extra te ondersteunen bij het leesonderwijs en welke maatregelen genomen moeten worden ter ondersteuning van het kind.

Leerlingdossier
In het leerlingdossier en in ons administratieprogramma Parnassys is alle belangrijke informatie over het
kind vastgelegd. Enkele zaken die in ieder dossier te vinden zijn, zijn: het inschrijfformulier, testuitslagen,
observaties, leervorderingen, enz. De ouders hebben het recht dit dossier in te zien. Hiervoor kunt u een
afspraak maken met de directeur of de intern begeleider.

Meerbegaafdheid
Een tweetal zaken is voor deze kinderen kenmerkend. Meerbegaafde kinderen scoren hoog op een intelligentietest (boven de 130). Bij de Cito-toetsen hebben deze kinderen een hoge (1+ )score over de gehele
linie of ze vertonen kenmerken van onderpresteren. Deze kenmerken zijn te lezen op de volgende site:
http://www.infohoogbegaafd.nl/signalering/begaafdheidskenmerken
Wanneer de leerkracht of ouders bovenstaande signaleren wordt n.a.v. het beleidsplan meerbegaafdheid
actie ondernomen. De intern begeleider wordt/is nauw betrokken bij het doorlopen van de verschillende
stappen uit het beleidsplan. Wanneer blijkt dat het kind verrijking/verdieping nodig heeft, wordt per kind,
per situatie gekeken naar de mogelijkheden van school en het samenwerkingsverband, in overleg met de
leerkracht, ouders en intern begeleider.
Op schoolniveau is er een plusgroep die wekelijks begeleid wordt door de intern begeleider.

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking gegaan. De wet passend onderwijs heeft als
doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is
het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de
school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband.
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Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij
Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. De Tweestromenschool behoort tot het
samenwerkingsverband PO de Meierij en beslaat de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, Vught,
Haaren, Sint-Michielsgestel, Bommelerwaard en Maasdriel.
In dit verband zitten alle basisscholen (111), de scholen voor speciaal basisonderwijs (5) en de scholen voor
speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) (7). Ons samenwerkingsverband heeft als missie:
We bieden thuisnabij passend onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 0-14 jaar zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de realisering van een doorgaande lijn.
Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen uitgaande van de mogelijkheden
en talenten van een kind. We werken met professionals en stemmen af met ouders en andere betrokkenen. Uitgebreide informatie vindt u op de website www.demeierij-po.nl.

Ondersteuningseenheid Bommelerwaard (OE)
Het SWV PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken waarbij het belangrijk is dat ouders, kind en
school een netwerk hebben dat dichtbij is. Omdat het verband groot is, is de beslissing genomen om het te
verdelen in 10 deelgebieden, ondersteuningseenheden, zodat er daadkrachtig en snel gehandeld kan worden. In een ondersteuningseenheid werken de scholen, professionals, gemeenten en jeugdzorg intensief
samen en wordt zo een goede en passende ondersteuning gegeven. De Tweestromenschool valt onder de
ondersteuningseenheid Bommelerwaard. Indien voor een kind speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs nodig is, beslist de manager van de ondersteuningseenheid hierover, in samenspraak met specialisten,
de school en de ouders. Er wordt dan een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven.

De ondersteuning

Definitie
De basisondersteuning is het ondersteuningsniveau dat minimaal mag worden verwacht van álle scholen
binnen het samenwerkingsverband.
Uitwerking
Basisondersteuning is de ondersteuning die de basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal
onderwijs zelf in en om de groepen en binnen de eigen organisatie bieden aan alle leerlingen. Dat begint
met het onderwijsaanbod dat de scholen voor alle leerlingen verzorgen.
Basisondersteuning wordt aangeboden binnen de groep. Het gaat daarbij om de volgende elementen:
1. Leerlingbegeleiding binnen de groep
Er is sprake van een eenduidige pedagogische werkwijze.
De instructie van de leerkracht is afgestemd op het [ontwikkelings]niveau van de leerlingen.
Binnen de groep wordt gewerkt met groepsplannen of afspraken gemaakt tijdens de groepsbespreking.
2. Planmatig handelen binnen de groep
Leerkrachten bedienen zich van aanpassingen in pedagogische werkwijze en instructie binnen de groep.
Leerkrachten ontvangen hierbij ondersteuning vanuit de ondersteuningsstructuur van de school.
Het handelen van leerkrachten wordt gekenmerkt door eenvoudige diagnostiek.
Aanpassingen in pedagogische werkwijze en instructie zijn opgenomen in het groepsplan.
3. Specialistische begeleiding/ondersteuning binnen de groep
Er is sprake van doelgerichte intensieve begeleiding binnen de groep.
Deze begeleiding wordt toegewezen, georganiseerd en uitgevoerd vanuit de ondersteuningsstructuur van de school door specialisten en/of
deskundigen op het gebied van taal en rekenen
en de interne begeleider van de school. Het gaat
hierbij ook om groepen leerlingen die een voorsprong in ontwikkeling tonen.
Specialistische begeleiding/ondersteuning binnen
de groep wordt vastgelegd in het groepsplan.
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4. Inzet van buitenschoolse specialisten.
Buitenschoolse specialisten en/of deskundigen kunnen worden ingezet om begeleiding te verzorgen.
Deze begeleiding wordt toegewezen, georganiseerd en uitgevoerd vanuit de ondersteuningsstructuur van
de school door specialisten en/of deskundigen op andere gebieden dan van taal en rekenen.
De ketenpartners zijn hierbij ook in beeld.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt waarin exact staat beschreven wat de
missie is, het beleid en de financiële inrichting. Dit zijn de kaders waarin wordt gewerkt. Iedere school is
wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel te maken. In dit profiel staat beschreven hoe de basiskwaliteit en de basisondersteuning vorm wordt gegeven en een analyse van de mogelijkheden van de
school. Daarnaast staat beschreven welke extra ondersteuning een school kan bieden, hoe de ondersteuningsstructuur is van de school en wat de grenzen zijn van de school. Als laatste wordt uitgelegd wat de
doelen en ambities zijn voor de komende jaren. Een ouder kan zo snel inzicht krijgen wat een school kan
bieden voor een kind. Dit ondersteuningsprofiel wordt jaarlijks bijgehouden.
De Tweestromenschool heeft een uitgebreid schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit opvragen bij de directie als u dit wilt lezen.
We willen benadrukken dat we altijd per leerling bekijken of wij de goede ondersteuning kunnen bieden.
De omstandigheden kunnen variëren.

Rapport
Twee keer per jaar krijgen ouders een rapport, met daarin de bevindingen van de leerkracht over het functioneren en welbevinden van het kind en de toetsuitslagen van de methode gebonden toetsen per vakgebied en de CITO toets die twee keer per jaar wordt afgenomen. Wordt apart meegegeven.
We gebruiken de volgende waarderingen in het rapport: onvoldoende, matig, voldoende en goed.

Sociale kaart
Een sociale kaart speelt een rol in het hulpverleningsaanbod van een school. Soms komen ouders met een
hulpvraag. Van de school mogen de ouders opvoedingstips verwachten, maar voor thuisbegeleiding moeten de ouders naar externe instanties. De sociale kaart is een overzicht met alle hulpverleningsmogelijkheden in de buurt.
In het hoofdstuk “hulpverlening’’ van deze schoolgids staat een gedeelte van de sociale kaart van de school
beschreven. Een goede website met veel verwijzingen naar hulpverleners en spreekuren is de website
www.maasdriel.nl zoek op ‘ gebiedsteam’’

Kinderen met specifieke behoeften
De Tweestromenschool stelt zich als reguliere basisschool ook open voor kinderen die een speciale onderwijsbehoefte hebben. Wij vinden het belangrijk ook hierin onze verantwoording te nemen. Werken met
kinderen die een speciale onderwijsbehoefte hebben, past in onze visie op onderwijs. Dat geldt voor kinderen waarbij de ontwikkeling langzamer, anders verloopt maar zeker ook voor kinderen die meer- of
hoogbegaafd zijn.
De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door onze intern begeleider (IB-er). In nauwe samenwerking met de
leerkrachten wordt deze zorg/ondersteuning zoveel mogelijk in de groep gegeven maar soms ook buiten de
groep. Deze zorg/ondersteuning kan bestaan uit remedial teaching, sociaal-emotionele begeleiding of opvoedingsondersteuning en adviezen voor ouders.
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Schema oudergesprekken
Regulier
circuit
September
Oktober
November

Inhoud

Voor wie

Informatieavond over leerinhoudelijke zaken het jaar rond.

Alle ouders en leerlingen

Verwachting gesprekken Leerkracht - lln gesprekken.
Verwachtingsgesprekken

Leerkrachten en leerlingen tijdens
schooltijd.
Alle ouders van gr. 1-8
de lln. van groep 3-8 sluiten aan.

Tussentijdse gesprekken voor leerlingen die
van de ondersteuning gebruik maken.

December
Febr.

Adviesgesprekken gr. 8

Ouders en leerlingen op uitnodiging
van de leerkracht/ ib-er of vraag van de
ouder.
Ouders en lln. op uitnodiging van de Iber.
Ouders en lln. groep 8.

Rapportgesprekken.

Ouders en evt. lln.

April

Voortgangsgesprekken Leerkracht - lln.

Met de leerlingen tijdens / na schooltijd.
Ouders en lln. op uitnodiging van de
leerkracht/ ib-er of vraag van de ouder.

Plusgroep.

Tussentijdse gesprekken: voortgangsgesprekken voor de leerlingen die van de ondersteuning gebruik maken.
Juni

Overdrachtsgesprekken voor leerlingen die
van de ondersteuning gebruik maken.
Plusgroep gesprekken.
Rapport gesprekken en voorlopig adviesgesprek groep 7.

Ouders op uitnodiging van de leerkracht/ ib-er.
Ouders en lln. op uitnodiging van de Iber
Op uitnodiging van de leerkracht of
vraag van de ouder.

Iedereen kan met problemen te maken krijgen, ook kinderen. Problemen kunnen zijn:
Aandachtsgebied
Cognitieve ontwikkeling
Lichamelijke ontwikkeling
Psychische ontwikkeling
Sociale ontwikkeling
Gezinsproblemen
Gedrags- en/of leerproblemen

Voorbeelden
Kind scoort onder (4 of 5 score) of boven de maat bij de CITO
en/of methode gebonden toetsen.
Kind groeit niet goed, evenwichtsproblemen.
Grote angst om fouten te maken.
Geen vrienden hebben, gepest worden, weinig zelfvertrouwen.
Kind heeft last van de echtscheiding.
ADHD, dyslexie, koppigheid, driftig.

Door observatie- of toetsgegevens te analyseren als groepsleerkracht van ieder individueel kind kan blijken
dat een kind afwijkend gedrag vertoont van leeftijdsgenoten. De leerkracht praat eerst met het kind zelf
onder of na schooltijd en kan vervolgens een gesprek aanvragen met de ouder(s) om samen oplossingsgericht over de analyse gegevens te spreken. Het kan zijn dat het niet lukt om het “probleem’’ samen op te
lossen of dat ze niet goed weten wat te doen.
De leerkracht neemt dan contact op met de intern begeleider van school. Dit is een speciale leerkracht met
extra bevoegdheden en specialiteiten rondom zorgleerlingen die geraadpleegd kan worden om tot gerichte
acties over te gaan om het kind te helpen.
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Tijdens ingeroosterde leerling-besprekingen met de intern begeleider heeft de groepsleerkracht tijd om alle
leerlingen te bespreken en in het bijzonder de zorgleerlingen.
Indien de school handelingsverlegen blijft kan de intern begeleider de leerling bespreken met een extern
deskundige in de leerling-consultatie van het Samenwerkingsverband de Meierij.
Hier wordt bepaald wat vervolgacties kunnen zijn om het kind verder te helpen. Dit kan o.a. leiden tot een
onderzoek, een nieuw handelingsplan voor de leerkracht of inbreng bij het samenwerkingsverband voor
trajectondersteuning of een arrangement.

Verlof voor remediërende behandeling
Soms kan het nodig zijn dat kinderen, op aanraden van gekwalificeerde deskundigen, door externen extra
begeleid moeten worden. Dit verlof moet altijd schriftelijk bij de directie worden aangevraagd en vergezeld
zijn van de door de deskundigen afgegeven adviezen. De directeur zal dan per omgaande schriftelijk reageren en met redenen omkleed uw verzoek toestaan of afwijzen. Voor bedoeld verlof kunt u slechts toestemming krijgen tot een maximum van tien dagen per schooljaar of 1 uur op weekbasis.
Externe remedial teaching op verzoek van ouders moet buiten schooltijd worden gepland.

Voortgezet onderwijs
Met de scholen van voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Ze houden de basisscholen gedurende
de brugklasperiode op de hoogte van de resultaten. De rapportgegevens worden tijdens de hele schoolloopbaan naar ons verstuurd.
Wat is er nodig voor de aanmelding bij het Voortgezet onderwijs;
Twee adviezen, zijn nodig om op een school van keuze te komen:
1. Het advies van school, dit advies wordt gezien als leidend.
2. De uitslag van de Centrale Eindtoets wordt gezien als bevestiging en eventueel als verhoging van het
niveau, nooit als verlaging van het aangemelde niveau.
De groepsleerkracht van groep 8 zal gedurende het schooljaar adviesgesprekken plannen met ouders. Hiervoor hanteren wij de richtlijnen van Stroomm.

Advies van school:
Het advies van de basisschool is erg belangrijk bij de schoolkeuze. Op grond van het uitgebreide leerlingvolgsysteem door de jaren heen en de ervaring tijdens het laatste schooljaar, heeft de groepsleerkracht van
groep 8 een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt.
Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook de motivatie, inzet en belangstelling van het
kind. Het voorlopig adviesgesprek staat op de kalender vermeld.
De definitieve keus en aanmelding is een zaak van de ouders. Aanmelden bij de school van uw keuze, kunt
u doen als de uitslag van de Route 8 Eindtoets binnen is. Alle scholen hebben hiervoor aanmeldingsdagen.
De school biedt twee tijdschriften aan.
Voor ouders; “Kiezen na de basisschool.’’ Hierin vindt u verschillende onderwerpen die u helpen bij het kiezen van een vervolgschool. Voor de leerling is er: “Kiezen in groep 8.’’ Een hulpmiddel om na te denken
over zichzelf en waar talenten liggen.
Wij raden aan om de open dagen te bezoeken van de scholen in de regio om een goed beeld te vormen van
de vervolgschool. Op de site van de vervolgschool staan actuele data van de open dagen.
We geven u de schoolsites van de scholen waar het merendeel van onze leerlingen naartoe doorstroomt.
Pax Christi college in Beneden-Leeuwen of Druten: www.paxchristicollege.nl, Cambium in Zaltbommel:
www.cambiumcollege.nl; RSG Lingecollege in Tiel: www.rsglingecollege.nl en het Stedelijk Gymnasium in
Den Bosch; www.stedgymdenbosch.nl.
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HULPVERLENING
School houdt zich, zoals eerder beschreven, bezig met de sociale-, cognitieve- en creatieve ontwikkeling.
Daarnaast zijn er diverse hulpverleners, intern en extern, betrokken bij de school die zich richten op een
specifiek onderwerp van de ontwikkeling van het kind. School kan contact zoeken met deze hulpverleners,
wanneer zij vragen hebben over een kind of een gezin, maar ouders kunnen ook contact zoeken.
We noemen de belangrijkste hulpverleners in dit hoofdstuk.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Op 1 juli 2013 is de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden.
Scholen zijn verplicht een meldcode te hanteren bij verdenking van huiselijk geweld en kindermishandeling,
waaronder seksueel geweld. De verplichting geldt voor alle organisaties en beroepsuitoefenaars in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning. Binnen onze school volgen
wij bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling een vast protocol. Dit protocol is omschreven in een meldcode en is bij de directie op te vragen.

Gebiedsteam Maasdriel:
ACTIEF MET U OP ZOEK NAAR DE BESTE OPLOSSING VOOR HULP EN ONDERSTEUNING
Hier kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en welzijn, jeugd en gezin, wonen werk en inkomen
terecht bij het gebiedsteam. Zij zorgen er voor dat inwoners die dat nodig hebben, eerder en beter ondersteuning op maat krijgen en minder worden doorverwezen naar specialistische hulpverlening.
In de gemeente Maasdriel werken twee gebiedsteams:
• Team Oost voor Kerkdriel, Velddriel, Hurwenen, Hoenzadriel, Alem, Rossum en Heerewaarden
• Team West voor Hedel, Ammerzoden, Well en Wellseind.
De medewerkers zijn te vinden op een vaste locatie maar komen ook op bijvoorbeeld scholen, peuterspeelzalen of in dorpshuizen.
In de gebiedsteams van Maasdriel werken maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners, wijkverpleegkundigen, consulenten van MEE en Wmo-consulenten. Het team heeft contacten met professionals en vrijwilligers(organisaties) in de jeugdgezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen, de wijkagent, sportcoaches, de leerplichtambtenaar, huisartsen, thuiszorg en wijkverpleging. Samen met u zoeken
zij naar oplossingen. Zo nodig bieden zij zelf hulp en ondersteuning maar ze kunnen ook specialistische kennis buiten het team inschakelen.

Met welke vragen kan ik bij het gebiedsteam terecht?
Vragen waarmee u bij het gebiedsteam terecht kunt zijn bijvoorbeeld:
 mijn kind luistert niet naar mij
 mijn kind is druk of agressief
 mijn kind wordt gepest
 het gaat niet goed op school, schoolresultaten blijven achter
 mijn kind heeft moeite met de echtscheiding
 mijn kind vindt het lastig om voor zichzelf op te komen
 er is iets met mijn kind, maar ik weet niet precies wat, ik maak me zorgen
 ik vind het opvoeden momenteel best lastig en wil er graag over praten
 we hebben financiële problemen en willen graag hulp
 andere vragen die u heeft over uw kind en waarvan u niet weet waar u terecht kunt

Contact
Lukt het niet om (samen met de omgeving) een oplossing voor een probleem te vinden? Neem dan contact
op met de gemeente Maasdriel.
•Telefonisch via het nummer van de gemeente Maasdriel telefoonnummer: 14 0418 (geen 10-cijferig nummer)
• Per mail via info@maasdriel.nl
Medewerkers zoeken samen met de hulpvrager naar een oplossing. Het kan nodig zijn dat er een persoonlijk gesprek plaatsvindt. In dat geval maakt een medewerker van het gebiedsteam een afspraak.
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Interne contactpersoon
Ongewenst gedrag op en rond scholen kan het schoolklimaat en het welzijn van leerlingen ernstig verstoren en langdurig geestelijke schade veroorzaken. Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld seksuele intimidatie,
discriminerend gedrag, agressie, roddelen, geweld en (cyber)pesten. Dit ongewenste gedrag vraagt een
snelle, grondige en zorgvuldige aanpak.
In de schoolkalender staat opgenomen wie de interne contactpersonen van school zijn. De contactpersoon
is het eerste aanspreekpunt voor klachten over ongewenst gedrag op en rond de schoolsituatie. De interne
contactpersoon is dus een laagdrempelig aanspreekpunt op school. Zij werkt bij klachtbehandeling samen
met de coördinator van de externe vertrouwenspersonen van de GGD.

Aandachtsfunctionaris
In het kader van de Wet Meldcode beschikt onze school ook over een Aandachtsfunctionaris. De Aandachtsfunctionaris heeft een adviserende rol richting de beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij
de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van kindermishandeling/huiselijk geweld.
Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Om het aantal slachtoffers van kindermishandeling/huiselijk geweld, ouderenmishandeling te verminderen,
treedt in 2013 de wet meldcode huiselijk geweld in werking. In deze wet is vastgelegd dat elke organisatie
en beroepskracht die met kinderen, ouders en ouderen werkt, verplicht is om met een meldcode te werken.
Bij de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling is het belangrijk om signalen
van geweld in een vroegtijdig stadium te signaleren. Daarnaast is het van belang te weten welke stappen
gezet kunnen worden om het geweld te stoppen. De meldcode biedt houvast bij het zetten van de juiste
stappen als er huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling wordt gesignaleerd.

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool (JGZ)
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van
de leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten doen dit samen met school en ouders.

Spraak- en taalonderzoek
De logopedist roept alle 5-jarigen om de beurt uit de klas om een praatje te maken. Zij let tijdens het gesprekje op de uitspraak, de stem en het taalgebruik van uw kind. Ook kijkt zij naar de mondgewoonten en
het gehoor van uw kind. U krijgt van te voren bericht over dit onderzoek. Na het onderzoek informeert de
logopedist u en de leerkracht over het resultaat. Wilt u uw kind eerder laten onderzoeken door de logopedist? Neem dan contact op met Ineke
Wetterauw: (06) 46 80 50 08.

Gezondheidsonderzoek
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor een
gezondheidsonderzoek.
U krijgt een brief met informatie, twee vragenlijsten om in te vullen en een
folder over JGZ.
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de kinderen met
de leerkracht. De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de
kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Tijdens het gezondheidsonderzoek kijkt de doktersassistente of uw kind goed ziet, hoort, groeit en
beweegt. Uw kind hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden. Heeft
uw kind overgewicht? Dan meten we ook de bloeddruk.
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U kunt aangeven of u bij het onderzoek aanwezig wilt zijn. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Dat kan via
de planning (088) 144 74 00 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur).
Of via het e-mail adres: planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. De medewerker van de Jeugd-gezondheidszorg kan u helpen met het invullen van de vragenlijsten.
Een ander onderzoeksmoment is het meten en wegen van de 7/8-jarige kinderen door de dokters- assistente. Ook hiervan krijgt u bericht als uw kind aan de beurt is.

Spreekuur op school
Soms blijkt uit het onderzoek van de doktersassistente dat uw kind extra aandacht nodig heeft. Dan ontvangt u een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit
spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen.
Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over
de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van uw kind. Of als u twijfelt of uw kind goed hoort of ziet. Of als
er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via de planning (088) 144 74 00 (ma. t/m vr. van
09.00 tot 16.00 uur). Of via het e-mail adres:
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt plaats op school.

Vaccinaties (Inentingen)
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind een oproep voor twee prikken (vaccinaties). Een
tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en een tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd
ontvangen meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV). Heeft uw kind
nog niet alle vaccinaties gehad? Dan kunt u een afspraak maken om deze in te halen. Bel dan (088) 144 74
50 (ma. t/m do. Van 09.00-12.00 uur).

Samenwerking
Het kan zijn dat de (gezondheids)problemen van uw kind ingewikkeld zijn. Dan bespreekt school of Jeugdgezondheidszorg de situatie met andere professionals. Samen bekijken zij wat de juiste hulp is voor u en uw
kind. Om elkaar te vinden maken de verschillende professionals ook gebruik van een digitaal samenwerkingsinstrument: de Verwijsindex.

Contact en informatie
Heeft u een vraag of een opmerking? Wilt u een advies, een afspraak maken of meer
informatie? De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag t/m vrijdag
van 09.00-16.00 uur: (088) 144 73 30 of via jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.
Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg. Ook vindt u hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van
kinderen. Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe wij scholen helpen om aandacht te besteden
aan de gezondheid van leerlingen. We ondersteunen bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen,
roken, alcohol en relaties.
Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid de
ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten.

Luizenteam
Luizen krijgen is géén schande, het kan ons allemaal overkomen. Ze niet behandelen is echter wel een
schande. Luizen zijn niet weg te denken in deze tijd. Toch moeten wij blijven werken aan de bestrijding ervan. Na elke vakantie worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Na een week vindt er een nacontrole plaats. Als er tijdens de controle luizen of neten bij uw kind zijn aangetroffen, neemt de hoofdluisouder contact met u op, zodat u ze kunt behandelen. Het luizenprotocol is op verzoek in te zien bij de directie.
We hanteren een ‘’open’’ beleid rondom dit onderwerp om taboedoorbrekend te zijn.
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Tips in de bestrijding van luizen:
 Kijk alle gezinsleden na (eventueel door het kammen met een stofkam, bij voorkeur van metaal).
 Het dagelijks twee keer kammen is de beste remedie.
 Stoffen bekleding van banken, vloerbedekking en de auto goed stofzuigen.
 Kleding en beddengoed wassen op minimaal 60 graden.
 Wat niet gewassen kan worden, kan in een afgesloten plastic zak gedurende een week of gedurende 48
uur in de vriezer opgeborgen worden (denk aan knuffels, kussens e.d.).
 Reinig kammen en borstels goed.
 U doet er goed aan de ouders van vriendjes en vriendinnetjes te informeren.
 ALLE kinderen met lange haren een staartje laten dragen.
 Haarlak of haargel is aan te raden bij zowel jongens als meisjes.

Seksuele intimidatie en machtsmisbruik
In het belang van een aangenaam leef- en werkklimaat besteden wij op onze school aandacht aan het voorkomen van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Het standpunt van onze school is dan ook: seksuele
intimidatie en machtsmisbruik hoort niet op onze school; onze school wil een veilige plek zijn voor allen die
er werken en leren.

Wat is seksuele intimidatie?
Eigenlijk alles wat ervaren wordt als ongewenst seksueel getinte aandacht, vooral als er sprake is van
machtsverschil.
Leerlingen kunnen last hebben van opmerkingen over hun uiterlijk, kleding, gedrag, van aanrakingen of van
blikken met een eventueel seksuele bijbedoeling. Niet iedere leerling die zich seksueel geïntimideerd voelt
heeft hierop een afdoende antwoord. In sommige gevallen wordt een kind gedwongen tot geheimhouding.
Ook kunnen gevoelens van angst, schaamte, of schuldgevoelens ervoor zorgen dat het kind er niet over
durft te praten.
Wat doet de school eraan?
 we nemen onze problematiek serieus;
 een regeling preventie seksuele intimidatie is ook op onze school van kracht;
 de school is aangesloten bij de regionale klachtencommissie;
 de school maakt gebruik van de onafhankelijke regionale vertrouwenspersonen van de GGD;
 op school zijn drie interne vertrouwenspersonen aangesteld;
 leerkrachten letten kritisch op hun omgang met kinderen;
 binnen de school wordt gepraat over gedragsregels;
 op school voeren we projecten uit voor de kinderen, zoals seksuele vorming.

Wat is machtsmisbruik?
Onder machtsmisbruik verstaan we discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
Bij problemen die vermoedelijk te maken hebben met seksuele intimidatie of machtsmisbruik op school
kunt u contact opnemen met onze interne vertrouwenspersonen( zie kopje Interne Vertrouwenspersoon
pag. 31 )
Zowel de interne- als de externe vertrouwenspersoon hebben een geheimhoudingsplicht.
De interne vertrouwenspersonen zijn makkelijk aanspreekbaar, zowel voor de leerlingen als hun ouders.

Wat doet de interne vertrouwenspersoon?

 luisteren naar de klacht;
 samen mogelijke oplossingen zoeken;
 informatie geven over de klachtenprocedure;
 overleggen met de externe vertrouwenspersoon;
 eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
 contact houden met de leerling.
Daarnaast heeft de schoolcontactpersoon een belangrijke taak op het gebied van de preventie van seksuele
intimidatie. De vertrouwenspersonen zijn deskundige jeugdartsen van de GGD.
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Wat doet de externe vertrouwenspersoon?







Zo nodig bemiddelen;
nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en zo nodig bij de
politie;
bijstand geven tijdens de klachtenprocedure;
zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
contact houden met de interne vertrouwenspersoon om de belangen van de leerling te bewaken.

Jeugdbescherming in Rivierenland
Door de nieuwe jeugdwet is Veilig Thuis (VT) sinds 01-01-2015 het nieuwe steunpunt huiselijk geweld.
Veilig Thuis verleent geen hulp, maar doet onderzoek bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Geweld en mishandeling in huiselijke kring komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Heeft u
te maken met huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling? Misschien bent u slachtoffer.
Of pleegt u huiselijk geweld en wilt u daar graag mee stoppen, maar weet u niet hoe. Het kan ook zijn dat u
zich zorgen maakt over iemand anders. Dan kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag terecht bij Veilig Thuis
voor advies en hulp via het gratis telefoonnummer 0800-2000.
Veilig Thuis is er voor iedereen: voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen uit alle culturen.

Wat doet Veilig Thuis?
* Veilig Thuis geeft advies over wat u zelf kunt doen als er (misschien) sprake is van huiselijk geweld,
kindermishandeling of ouderenmishandeling.
* Veilig Thuis onderzoekt wat er aan de hand is.
* Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging.
* Veilig Thuis organiseert de juiste hulp.

Wat gebeurt er als ik bel?
U krijgt een medewerker aan de lijn, die goed naar uw verhaal luistert. Deze medewerker zet uw verhaal op
een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook kijkt de medewerker samen met u of er professionele
hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Als u wilt of als dat nodig is, kun u anoniem blijven.
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website: https://veiligthuisgelderlandzuid.nl
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Verwijsindex
Sommige jongeren of kinderen hebben even hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor.
De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van
dit kind (jongere) bezig houdt. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk
rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden. Voor meer informatie zie: www.verwijsindexgelderland.nl.

Schoolgids 2019-2020 Tweestromenschool Heerewaarden

35

OUDERS/VERZORGERS EN SCHOOL
We zijn te vergelijken met een driehoek: kinderen, ouders en team. Een goed contact is heel belangrijk. Wij
informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van
uw kind. Wij van onze kant stellen het zeer op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de
hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van het kind,
dat staat vast.

Afmelden / ziekte
Bij ziekte van uw kind vragen wij u dit telefonisch voor schoolaanvang door te geven. Dit kan natuurlijk ook
per briefje via broertje of zusje bij de groepsleerkracht of via de app.
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind op school ziek
wordt, proberen wij de ouders of verzorgers van het kind telefonisch te bereiken of iemand die u hebt opgegeven als “noodadres’’. We vragen u dan om het kind op school te komen ophalen. Wij sturen kinderen
niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school. Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan schakelen we medische hulp in.
We vragen u dringend er zorg voor te dragen dat uw kind bij onverhoopt ziek worden op school, opgevangen kan worden. De school beschikt niet over de mogelijkheden om op te passen op zieke kinderen.
Als uw kind na een verwonding naar een arts of ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als ouders
te bellen, zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt gaan. Dat is prettiger voor uw kind. Als we u niet
kunnen bereiken, gaan we zelf mee.

AVG
Door de nieuwe wet op de privacy zijn wij verplicht u te vragen of wij bepaalde gegevens en foto’s mogen
delen. De ouders krijgen hiertoe aan de start van ieder schooljaar een formulier waarop zij hun keuzen kenbaar kunnen maken. Daarbij geldt ook de regel dat u niet zomaar gegevens van andere kinderen openbaar
mag delen. Bijv. foto’s van andere kinderen in een app goep. Dit mogen wij alleen met schriftelijke
toetstemming van de ouders.

Groepsinformatie
Na ongeveer 3 weken vanaf de start van het schooljaar wordt een algemene informatieavond georganiseerd. De groepsleerkracht informeert u over wat u kunt verwachten in het schooljaar.
Tijdens/rondom de jaarvergadering zullen de ouderraad en de medezeggenschapsraad schriftelijk verslag
doen van het afgelopen jaar, een nieuwe vrijwillige bijdrage vaststellen, verantwoording afleggen over hoe
de vrijwillige bijdrage is ingezet en eventueel nieuwe leden kiezen.
Wanneer er behoefte is aan een individueel gesprek met de groepsleerkracht, verzoeken we u om na
schooltijd te bellen om een afspraak te maken met de betreffende leerkracht. We hebben een Stroomm
schema voor u gemaakt dat zou kunnen helpen in de ommunicatie met de leerkracht. Dit vindt u in het
hoofdstuk Ondersteuning voor kinderen.

Informatievoorziening gescheiden ouders
In het hier volgende stuk willen wij u graag informeren hoe wij omgaan met het verstrekken van informatie
aan beide ouders. Hierbij hebben wij ons laten adviseren door de wet en een jurist van de Raad voor de
Kinderbescherming.
Beide ouders hebben evenveel recht op schoolinformatie. Het betreft hier de schoolgids, uitnodigingen
voor informatie- en ouderavonden, school- en toetsresultaten, rapporten en verwijzing naar het vervolgonderwijs. Op onze school wordt alle informatie digitaal verstrekt.
Het is de plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind betreffen, dus ook alle verslagen te verstrekken over de schoolontwikkeling van het kind.
Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren dan kan de niet verzorgende ouder altijd de school verzoeken om informatie over de schoolontwikkeling van zijn/haar kind te geven. De school zal deze gegevens
moeten verstrekken. We zullen de verzorgende ouder hierover inlichten.
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Indien de verzorgende ouder bezwaar heeft tegen informatieverschaffing aan de andere ouder, is dat voor
ons geen reden om de gevraagde informatie niet te verschaffen. Voor de school staat het belang van het
kind voorop. We bewaren de informatie dan voor de ouder in een envelop die hij/zij op kan komen halen
van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur op een moment dat het de ouder schikt.
Wanneer beide ouders over het kind willen komen praten, maar zij niet samen kunnen en/of willen komen,
is de school verplicht om twee gesprekken te houden. Echter als er bijvoorbeeld beperkte tijd is voor hulpverlening of de ouders zitten niet op één lijn, zal de school alleen een gesprek met de verzorgende ouder
voeren. Dit is in het belang van het kind. Gesprekken met externen worden maar 1 keer gevoerd.
Het is de plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te brengen van aanmeldingen
bij relevante instanties zoals een onderwijsbegeleidingsdienst. Indien nodig is het de plicht van de verzorgende ouder om voor een handtekening van de niet verzorgende ouder te zorgen. In bovenstaande gevallen is de handtekening van beide ouders nodig.
Indien de ouders niet tot overeenstemming komen over aanmelding en/of behandeling, kan de school niet
overgaan tot aanmelding of hulpverlening.
De school treedt niet in overleg met andere personen of instanties (advocaten of kinderbescherming), tenzij daartoe genoodzaakt door een gerechtelijk bevel.
Heeft u nog vragen over deze regelingen dan kunt u terecht bij de directie.

MR
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Onze raad bestaat uit 2 ouder leden die door de ouders zijn gekozen en de 2 personeelsleden gekozen door het personeel.
Deze leden kiezen vervolgens uit hun midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.
De MR heeft diverse bevoegdheden en taken. Deze taken en bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd. Belangrijke taken van de MR zijn het bevorderen van de openheid en onderling overleg, het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook, het bevorderen van gelijke behandeling. De MR doet schriftelijk verslag
van zijn werkzaamheden aan alle betrokkenen.
De MR mag alle aangelegenheden bespreken die de school betreffen. De MR mag voorstellen doen en
standpunten kenbaar maken. De MR richt zich daarbij vooral op het bijstellen of het ontwikkelen van het te
voeren beleid. De bevoegdheden van de MR hebben namelijk enkel betrekking op de vaststelling van de
beleidsregels van de school.
De MR behartigt geen individuele belangen van kinderen. Als er problemen zijn met uw kind dan kunt u
zich wenden tot de leerkracht of eventueel de directie. Als de oorzaak van een individueel probleem terug
te voeren valt op het gevoerde beleid van de school dan kan de MR dit weer wel ter sprake brengen.
De MR heeft over een aantal zaken instemming- of adviesrecht. Beleidszaken die aan de orde
(kunnen) komen zijn:

verandering van de onderwijskundige doelstelling

vaststelling of wijziging van het schoolplan

het schoolreglement

de schoolgids

de regels betreffende veiligheid, gezondheid en welzijn (ARBO)

het beleid aangaande ondersteunende werkzaamheden van ouders

verandering van de grondslag van de school

fusie

beleid t.a.v. de organisatie van de school

(meerjaren)begrotingen m.b.t. personeel en materieel

beleid m.b.t. toelating en verwijdering van leerlingen

enz.
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Communicatie MR
De MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar en de vergaderingen zijn, tenzij anders besloten, openbaar. De data staan vermeld in de jaarkalender. De tijd en de agenda worden tijdig en aan iedereen bekendgemaakt. Ook de notulen van de vergadering worden nadien gepubliceerd. Mocht u interesse hebben,
neemt u dan contact op met een van de MR leden.

Verkiezingen MR
De zittingsduur van MR ouderleden is drie jaar, waarna de leden kunnen worden herkozen of aftredend
zijn. Mocht dit gebeuren, dan wordt dit ruim van te voren aangekondigd zodat, als u wilt, u zich hiervoor
kunt opgeven. Bij aanmelding van meerdere kandidaten wordt onder de ouders een verkiezing uitgeschreven. De samenstelling van de medezeggenschapsraad is opgenomen in de schoolkalender.
Er is een kwaliteitskaart MR.

GMR
Een deel van de taken van de MR is overgedragen aan een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) Hier komen met name bovenschoolse zaken aan de orde.
In deze GMR hebben van elke openbare school binnen ons bestuur twee personen zitting. Één lid namens
het personeel en één lid namens de ouders.
De namen van de GMR leden zijn opgenomen in de schoolkalender.

Schoolapp en communicatie
Bij het inschijven op onze school, verwachten we dat u de app installeert die heet: Basisschool app.
U vindt deze in de app store van uw telefoon. Op onze website, staat rechtsbovenin een link naar de Apple
en Android store. Als het u niet lukt om te installeren, vraag dan hulp aan ons.
We gebruiken deze app om u te informeren, maar u kunt ook ziekmelden via deze app, verlof aanvragen,
ideeën aandragen e.d.
Mocht u ook informatie willen delen met ouders via dit kanaal, meldt u zich dan bij directie. De directie beslist uiteindelijk wat er wel/niet gedeeld wordt.
Communicatie; alleen brieven met een antwoordstrookje worden nog in de papieren versie verspreid, verder wordt alle informatie digitaal aangereikt.
Verder stellen we het op prijs als er iets is, dat u er met ons over praat en niet met derden. Het hekpraatbord zegt het al: binnen kunnen we het bespreken.

Oudergesprekken
Driemaal per jaar bestaat formeel de mogelijkheid om over de ontwikkeling van uw kind te praten.
Voor instromers tijdens het schooljaar worden afspraken gemaakt afhankelijk van het instroommoment.
Op het einde van het schooljaar zijn de gesprekken facultatief. Als zowel de groepsleerkracht als ouders
geen reden zien om een gesprek te hebben, kan hiervan worden afgezien. Op verzoek van ouder of leerkracht kan er een gesprek gepland worden, dat meer tijd vraagt dan de gebruikelijke 10 minuten. U krijgt
hiervoor een uitnodiging.
Alle groepsleerkrachten zijn natuurlijk bereid om buiten de formele oudergesprekken, tussentijds met u
over uw kind te praten. Na school kunt u hiervoor een afspraak maken. In principe worden deze gesprekken
pas na 15.30 uur gepland. Voor dringende zaken kunt u om 14.30 terecht.
In het begin van het schooljaar vindt er een gesprek plaats tussen
ouder-kind en leerkracht. Hiervoor krijgt u ter voorbereiding een gespreksformat van de leerkracht toegestuurd.
Gesprekken worden overdag gevoerd, met uitzondering van de 10minutengesprekken.
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Ouderbetrokkenheid
Op de open ochtenden bent u van harte welkom om de klas te bezoeken. De data staan in de kalender die
u jaarlijks van school krijgt.
Eerder in de schoolgids heeft u kunnen lezen wat de school van u verwacht.
We noemen graag nog enkele praktische voorbeelden van uw betrokkenheid die op prijs zou worden gesteld: Het doorgeven van wijzigingen in uw thuissituatie, uzelf aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, aansporen op ‘’witte pet’’ gedrag op school en proactief melden wat u niet plezierig vindt en wat u waardeert
op school.

Ouderparticipatie
Op de Tweestromenschool zijn heel veel ouders actief. In de praktijk blijkt ook duidelijk dat wij een gemeenschap zijn van kinderen, ouders en team. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de ouderraad spelen een belangrijke rol, maar ook andere ouders zijn actief bij diverse activiteiten onder en na schooltijd.
Natuurlijk zijn er activiteiten waarbij de hulp van ouders noodzakelijk is. Natuurlijk hopen wij, net als voorgaande jaren op alle hulp die wij nodig hebben.

Ouderraad (OR)
De ouderraad is een groep van negen ouders die allerlei extra zaken, die buiten het feitelijke taakgebied
van de school vallen, mede mogelijk maakt.
Op de Tweestromenschool wordt de OR veelvuldig ingezet bij activiteiten. Samen met het team worden
activiteiten rondom Carnaval, Sinterklaas, Pasen, Kerst, etc. georganiseerd en vormgegeven. Mede omdat
veel van deze activiteiten alleen te realiseren zijn met behulp van ouders (van buiten de OR) stimuleert de
OR ook de ouderbetrokkenheid.
Al deze extra activiteiten kosten geld. De vrijwillige ouderbijdrage wordt hiervoor aangewend. Daarnaast
zorgt de ouderraad ook voor de inning van de gelden voor de schoolreizen. Om te kunnen laten zien waar
de ouderbijdrage aan besteed wordt maakt de ouderraad aan het begin van het schooljaar een begroting.
Zie paragraaf vrijwillige bijdrage.
Een lid van de ouderraad mag drie jaar zitting hebben en wordt daarna herkiesbaar. Wanneer een ouderraadslid geen kind meer op de Tweestromenschool heeft, moet hij of zij afscheid nemen van de ouderraad.
In de schoolkalender staan de namen van de OR leden.
In het begin van het schooljaar organiseert de ouderraad een jaarvergadering waarin verslag wordt gedaan
van het afgelopen schooljaar. Tijdens deze vergadering worden leden ook gekozen of herkozen.
Er is een kwaliteitskaart OR en er zijn vaste draaiboeken per activiteit.

Website
Het adres van onze website is: www.tweestromenschool.nl. Het is een informatiebron voor ouders en kinderen. U vindt hier de digitale kalender, de digitale versie van de schoolgids, verlofformulieren, informatie
over de peuterspeelzaal en de verschillende groepen.
Foto's van schoolse activiteiten worden op deze site gepubliceerd. Indien een ouder plaatsing van foto's
van hun kind niet wenselijk acht dan kunnen zij dat via een formulier aangeven bij de inschrijving of op het
moment dat er verandering in de persoonlijke situatie plaatsvindt.
Mocht u als ouder thuis niet over internet beschikken en de website wel willen gebruiken als informatiebron, geef dit dan door aan de directie. U krijgt een wachtwoord waarmee u op school in kunt loggen op de
computers en de website kunt bekijken.
Kijk vooral ook eens naar onze leuke lipdub op de startpagina!
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KLACHTEN
Overal waar gewerkt wordt, zijn er wel eens misverstanden en worden er af en toe fouten gemaakt. Dat is
op onze school niet anders. U bent welkom om dergelijke punten te bespreken of een klacht in te dienen.
Samen streven we naar een goede oplossing.
Op onze school richt u zich eerst tot de betrokken leerkracht en in tweede instantie tot de directie. Komen
we er niet uit, dan bespreken we wie er ingeschakeld moet worden om de klacht wel op te lossen. Als het
nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de vertrouwenspersoon / klachtencommissie.

Klachtenprocedure
In het algemeen geldt dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school in onderling overleg
tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op
een juiste wijze worden afgehandeld. U wordt geacht uw
klacht te bespreken met de betrokken leerkracht en/of de
directeur. De klachtenregeling is dan ook alleen van toepassing als de klachtafhandeling niet naar tevredenheid
heeft plaatsgevonden, men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan of het, gelet op de aard van de klacht,
niet mogelijk is in onderling overleg tot een oplossing te
komen.

Toelichting klachtenregeling
Door wie?
Een klacht kan worden ingediend door een persoon die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap over een
persoon die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Dat zijn: een (ex)leerling, ouder/voogd/verzorger
van een (ex)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of
een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school.
Waarover?
Een klacht kan worden ingediend over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en
het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde.
Een klacht kan gaan over:
begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen,
de inrichting van de schoolorganisatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
U wordt geacht een klacht over deze onderwerpen eerst besproken te hebben met de betrokken leerkracht
en/of de directeur. Leidt dat niet tot een oplossing, dan kunt u deze klachtenprocedure verder volgen.

Stichting onderwijsgeschillen
St. Onderwijsgeschillen is dé onafhankelijke organisatie voor geschilbeslechting in het onderwijs. Onderwijsgeschillen is een landelijke organisatie die:
 binnen de onderwijssector landelijke commissies in stand houdt voor de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten van het primair- tot het wetenschappelijk onderwijs;
 op onafhankelijke en professionele wijze juridische en administratieve ondersteuning verleent aan
deze commissies.
De Commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij
de desbetreffende school. De Commissie onderzoekt de klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag
over de ontvankelijkheid van de klacht en over de het al dan niet gegrond zijn van de klacht.
Voor meer informatie over het indienen van een klacht en andere procedures gaat u naar:
www.onderwijsgeschillen.nl
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SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN
Buitenschoolse opvang (BSO)
Als school zijn we wettelijk verplicht om buitenschoolse opvang te regelen. Er is een convenant afgesloten
met “Villa Verboven’’ in Rossum. Wel is er een wachttijd om rekening mee te houden bij de aanmelding van
uw kind.
Villa Verboven is sinds maart 2007 actief in het opvangen van kinderen na schooltijd. Ook in schoolvakanties verzorgen zij opvang. Villa Verboven is een officieel door de gemeente en GGD erkende BSO. Na schooltijd worden kinderen uit Heerewaarden opgehaald en vervoerd naar Rossum.
Voor het inschrijven van uw kind stuurt u een volledig ingevuld inschrijfformulier naar Villa Verboven. Dit
formulier kunt u telefonisch of schriftelijk aanvragen of downloaden via de site van Villa Verboven.

Schooltijden en Tussenschoolse opvang (TSO)
Alle kinderen van alle groepen mogen om 8.15 uur binnen komen en naar hun klas gaan. De leerkrachten
zijn in de klas om naar verhalen van kinderen te luisteren. Ouders blijven in principe buiten en nemen daar
eventueel afscheid (vanaf groep 2). Als u een langere vraag heeft kunt u een afspraak maken.
Iedere ochtend wordt er gedurende een kwartier gepauzeerd, waarbij de kinderen buitenspelen en binnenspelen bij regen. Tijdens de pauze is het de bedoeling dat het meegebrachte etenswaar en drinken wordt
genuttigd. U kunt een briefje aan uw kind meegeven, wanneer dit anders is.
Alle kinderen hebben hun lunchpauze op school. Sinds 2018-2019 komen ouders/verzorgers een aantal
keer per schooljaar surveilleren. Deze ‘’oplossing’’ kent een geschiedenis, waarbij u als (nieuwe) ouder
vooral moet weten dat dit idee gekozen is vanuit solidariteitsprincipe. Met elkáár dus, zodat de TSO geen
enkele ouder geld gaat kosten. Door het in het dorp met elkaar te regelen hoeven er namelijk geen kosten
voor TSO te zijn.
Het betekent concreet: uw kind(eren) mogen naar huis in de grote pauze, maar dit dient u door te geven
voor de zomervakantie aan de directie. Mocht(en) uw kind(eren) overblijven, dan wordt u ingedeeld voor
enkele TSO-beurten. Deze kunnen ook onderling geruild worden of u vraagt een ander volwassen persoon
die u vertrouwt (buurman, moeder, nicht, oppas, oom etc). Als het u niet lukt om te komen surveilleren
draagt u een financiële vergoeding bij van 50 euro per keer dat u zou moeten surveilleren. Dit bedrag kunt
u overmaken naar NL93INGB0008746388 op naam van de OR Tweestromenschool. Zij betalen de vergoeding dan uit aan de ouder/verzorger die uw TSO-beurten uitvoert/overneemt.
Samenvattend: óf u vangt uw kind thuis op tussen 12.00 en 12.30 uur en maakt geen gebruik meer van TSO
óf u surveilleert een aantal keer (of zorgt voor iemand die voor u surveilleert). Als dat niet mogelijk is voor u
betaalt u een vergoeding voor diegene die de TSO-beurt overneemt.
Praktische zaken:
 Ruilen: In de schoolkalender vindt u het TSO rooster. Ruilverzoeken mailt u naar het volgende e-mailadres: TSOtweestromenschool@gmail.com.
 In iedere klas vindt u een mapje klaar waarin staat wat er van u verwacht wordt als ouder tijdens de
TSO. Dit ter ondersteuning van uw surveillance (ook te vinden op de website van school).
Alle groepen starten om 08.30 uur en zijn klaar om 14.30 uur. Op woensdag duurt de dag van 08.30 uur tot
12.30 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag gaat om 12.00 uur gaat de zoemer en eten alle kinderen in
de klas of bij mooi weer buiten. Om 12.15 uur gaat een volgende zoemer. Van 12.15 tot 12.30 uur kunnen
de kinderen buiten spelen of bij regen in de klas.
Op vrijdagen zijn de kleuters vrij, tenzij anders vermeld in de schoolkalender.
Groep 3-4 heeft op jaarbasis ongeveer 6 extra vrije dagen, omdat ze minder onderwijsuren hoeven te maken dan een bovenbouw leerling.
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Schooltijden aanpassen
Vooral rondom Sinterklaas, Europese- en Wereldkampioenschappen krijgt school de vraag haar schooltijden aan te passen. Hier geven wij geen gehoor aan.

Vakanties
Om verkeersdrukte te beperken en te voorkomen dat recreatieparken en campings overbelast raken, zijn
de schoolvakanties in Nederland gespreid. Het land is hiervoor opgesplitst in 3 regio’s: noord, midden en
zuid.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt voor iedere regio afzonderlijk vast in welke periode de zomervakantie valt. Daarnaast geeft de minister adviesdata voor de gespreide voorjaars- en herfstvakantie plus landelijke adviesdata voor de kerst- en meivakantie. De schoolvakanties rouleren, zodat de
vakanties voor alle leerlingen een aantal keren vroeg of juist laat in het seizoen vallen.
Heerewaarden hoort bij gemeente Maasdriel. Deze gemeente hoort bij regio zuid. Wij gaan dan ook als
school uit van de landelijke adviesdata voor de regio zuid, zoals deze ook te vinden zijn op de website van
het ministerie van onderwijs. Indien er zwaarwegende onderwijskundige redenen zijn om hier van af te wijken zullen wij dat doen. Jaarlijks worden in mei de definitieve schoolvakanties voor het daarna volgende
schooljaar bekendgemaakt in de nieuwsbrief.
De vakanties staan vermeld in de jaarkalender.

Verlofregeling
In de Leerplichtwet staat dat ouders/verzorgers er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan.
Zomaar wegblijven mag dus niet. De gemeente heeft tot taak dit te controleren.
Uw kind hoeft niet naar school:
 Als de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden zoals een studiedag voor de docenten.
 Als uw kind ziek is. U bent wel verplicht dat zo spoedig mogelijk aan de school door te geven.
 Als uw kind voor straf niet op school mag komen. Dit is een beslissing van de directeur of het bestuur
van de school. Schorsing of verwijdering van een kind zijn te overwegen wanneer de algemene onderwijskwaliteit door het gedrag in de klas niet kan worden gegarandeerd en/of indien de veiligheid van
andere kinderen niet kan worden gegarandeerd. Van schorsing en verwijdering wordt altijd melding
gedaan aan de onderwijsinspectie, het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar.
U kunt extra verlof aanvragen in de volgende situaties:
 Als uw kind meedoet aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging.
Als richtlijn geldt dat het kind hiervoor één dag vrij krijgt. U moet dit minimaal twee dagen van tevoren
op school melden.
 Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Er geldt hierbij één uitzondering. Extra verlof wordt uitsluitend en alleen verleend wanneer het op grond van de specifieke aard van
het beroep van één van de ouders en/of verzorgers niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. In voorkomende gevallen zal een werkgeversverklaring worden gevraagd waaruit het bovenstaande blijkt. Vakantieverlof kan slechts één keer per schooljaar worden verleend voor ten hoogste
tien schooldagen. Het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar.
 Er mag geen vrij worden gegeven in bijvoorbeeld de volgende gevallen: familiebezoek in het buitenland, vakantie in goedkopere perioden, het ontbreken van andere boekings-mogelijkheden, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeer) drukte of als kinderen uit uw gezin op een andere
school zitten en al vrij hebben.
Tenslotte is er verlof mogelijk als er belangrijke omstandigheden zijn. Voor een aantal omstandigheden zijn
in de regio Rivierenland de volgende richtlijnen opgesteld:
 Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dat niet buiten schooltijd kan: verlof voor
de duur van de verplichting.
 Verhuizing; maximaal 1 dag.
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Het bijwonen van een huwelijk van familie t/m de 4e graad (broers/zusters, ouders, (over)grootouders,
ooms/tantes, neven/nichten: duur één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk van het feit of het huwelijk in of buiten de woonplaats wordt gesloten.
 Bij ernstige ziekte van familie t/m de 3e graad (broers/zusters, ouders, (over)grootouders, ooms en tantes): duur in overleg met de directeur.
 Bij overlijden van familie t/m de 4e graad: duur in overleg met de directeur.
 Bij een 12 ½, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: duur
ten hoogste één dag.
 Voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen (geen vakantieverlof).
Afwijking van de duur van het verlof is mogelijk, maar het uitgangspunt moet altijd zijn: is het verlof in het
belang van het kind? Dat geldt ook voor verzoeken om extra verlof op grond van belangrijke omstandigheden die hierboven genoemd zijn. NB: geen belangrijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld een verjaardag
van een familielid, een nationale feest- of gedenkdag van een ander land en vakantie.

Verlof aanvragen
Een verzoek tot verlof moet zo vroeg mogelijk
schriftelijk bij de directie worden aangevraagd.
Op school zijn hiervoor formulieren aanwezig die
u kunt afhalen bij de conciërge of u kunt het formulier via de schoolapp gebruiken. Als het om
extra vakantieverlof gaat dient dit minimaal een
maand van tevoren te gebeuren.
Boek uw vakantie niet zolang u niet zeker weet
of u toestemming hebt!
Een verzoek om verlof in verband met belangrijke omstandigheden moet altijd vergezeld gaan van bijvoorbeeld een medische verklaring of een huwelijksaankondiging. De directie van de school beslist op verzoeken voor extra verlof tot en met 10 schooldagen. Als het om meer dagen in een schooljaar gaat, wordt
het verzoek ter beslissing doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Deze vraagt advies aan de school alvorens een besluit te nemen. Het besluit van de school of de leerplichtambtenaar wordt altijd schriftelijk
doorgegeven.

Bezwaar maken
Als u bezwaar heeft tegen de beslissing, kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij degene, die
de beslissing heeft genomen. Als u het dan nog niet eens bent met de genomen beslissing, kunt u de rechter om een uitspraak vragen. De gemeente kan u meer informatie verstrekken over de bezwaarprocedure.
Deze spelregels komen uit de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).
Als u zonder toestemming toch uw kind thuishoudt of zonder bericht eerder op vakantie gaat, is de school
verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat er een proces verbaal wordt opgemaakt, op grond waarvan de rechtbank u een straf kan opleggen. Meer informatie is te verkrijgen bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente Maasdriel, mevr. S. Wolters: tel. 0418 -638476.
De boete voor verzuim is € 250,- euro per kind, per verzuimde dag.

Verlof aanvragen voor 4-jarigen
Op het moment dat kinderen op onze school zijn ingeschreven gaan we ervan uit dat zij alle schooltijden
naar school komen. Voor de 4-jarigen kunnen er in onderling overleg met de groepsleerkracht voor een
dagdeel andere afspraken gemaakt worden. We registreren als school wel of ze aanwezig zijn of niet. Wilt u
om een bepaalde reden uw 4-jarige zoon/dochter thuis houden dan verwachten wij dat u daar schriftelijk
verlof voor aanvraagt. De directeur zal dan per omgaande schriftelijk reageren en uw verzoek toestaan.
De leerplichtige leeftijd is 5 jaar.
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Incidenteel verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts
Zo’n bezoek hoeft u slechts mee te delen aan de betrokken leerkracht of u geeft de aanwezigheid telefonisch door. We vragen u om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Dit kan echter
niet altijd. Indien de afspraak onder schooltijd valt, haalt u uw kind op school op. Wij sturen geen kinderen
naar huis.
Structureel verlof, bijvoorbeeld een wekelijks bezoek aan de fysiotherapeut of logopedist, kunnen we onder schooltijd niet toestaan of u moet permissie hebben van de directie.

Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen tot in de 4e graad.
Dit verlof vraagt u schriftelijk aan bij de directeur, zodat we de afwezigheid van uw kind kunnen verantwoorden aan de inspectie of leerplichtambtenaar. De directeur zal per omgaande schriftelijk reageren en
met redenen omkleed uw verzoek toestaan of afwijzen.
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PRAKTISCHE ZAKEN
Dieren op school
Helaas kunnen we geen dieren toestaan op onze school in verband met angst en/of allergieën.

Eten en drinken op school; Gezonde school
Rond 10.15 uur hebben de groepen 1 t/m 8 pauze. De groepen 4 t/m 8 combineren de speeltijd met een
klein tussendoortje. Groep 1/2 eet en drinkt in de klas. In principe geldt de volgende afspraak: wat ouders
meegeven, moet opgegeten en gedronken worden (ook de korstjes).
We verzoeken u om uw kind fruit en drinken mee naar school geven in plastic bekers en trommels, voorzien van de naam van het kind, om afval te reduceren.
Wij vinden gezonde voeding en
gezond eetgedrag belangrijk
voor kinderen. Voeding is namelijk een belangrijke basis van
een goede gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen gemiddeld steeds zwaarder worden. Daar liggen allerlei oorzaken aan ten grondslag, maar grofweg
kunnen we stellen: minder beweging en meer (calorierijk)voedsel. Daarom hebben we besloten om het
thema voeding structurele aandacht te geven op school. In het ‘’voedingsbeleid’’ staat opgenomen wat het
precies betekent.
Hier alvast een aantal afspraken:

Ontbijt
School gaat ervan uit dat wanneer een kind op school komt, hij/zij thuis al ontbeten heeft. Een goed ontbijt
levert energie voor de benodigde concentratie op school.

Eten en drinken in de kleine pauze
Rond 10.15 uur eten de kinderen een gezonde pauzehap. We vinden het fijn als eten en drinken mee wordt
meegenomen in herbruikbare materialen. Dat is beter voor het milieu.
Geschikt eten voor de kleine pauze vinden wij:
- Vers fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn.
- Verse groenten, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.
- 1 Volkoren of bruine boterham met gevarieerd beleg.
Geschikt drinken voor de kleine pauze vinden wij:
- Water. We stellen de kinderen in de gelegenheid om hun flesje bij de kraan bij te vullen.
- Voor groep 7+8 eventueel thee zonder suiker.
- Drinkyoghurt zonder toegevoegde suikers en zonder
vetten.

Eten en drinken tijdens de lunch
Rond 12.00 uur eten de kinderen een gezonde lunch. Koek, snoep, chips, prik- en energiedrankjes gaan sowieso mee terug naar huis. We vinden het fijn als eten en drinken mee wordt meegenomen in herbruikbare
materialen. Dat is beter voor het milieu.
Geschikt eten voor de lunch vinden wij:
- Volkoren- of bruinbrood. Eventueel als variatie: knäckebröd of roggebrood. Bij het beleg is het vooral
belangrijk om te variëren.
- Verse groente en/of fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. Lekker als beleg en voor bij het brood.
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Geschikt drinken voor de lunch vinden wij:
- Water. We stellen de kinderen in de gelegenheid om hun flesje bij de kraan bij te vullen.
- Voor groep 7+8 eventueel thee zonder suiker.
- Melk, ongezoete sojamelk of karnemelk.
- Drinkyoghurt zonder toegevoegde suikers en zonder vetten.
Tips voor pauzehappen, lunchtrommels en drinken: www.voedingscentrum.nl/etenopschool

Feest!
Op onze sportdagen, kamp en vieringen (o.a. Carnaval, Kerst, Sinterklaas, Pasen) proberen we zo gezond
mogelijk te eten, zonder dat het af doet aan de feestvreugde en maken we uitzonderingen waar we dat gepast vinden. We maken een weloverwogen beslissing samen met de ouderraad.

Schoolse afspraak
In principe is de afspraak: wat mee wordt gegeven door ouders, moet in principe op. U kunt als ouder natuurlijk een briefje in de broodtrommel doen met een richtlijn hoe wij om dienen te gaan met het door u
meegegeven eten. Een voorbeeld: voor de zekerheid geeft u 3 boterhammen mee, maar uw kind hoeft er
maar 2 te eten. Meld dit ons dan.

Uitzonderingen
Wanneer uw kind door geloof, allergie of op medische indicatie niet kan voldoen aan de schoolse afspraken
meldt u zich bij de directeur. Zij bekijkt dan in welke situatie ze welke uitzondering kan toestaan.

Toezicht op beleid
Als kinderen bij de lunch of kleine pauze, eten of drinken meenemen wat we niet op school willen, dan gaat
het in de tas mee terug naar huis.
Als dat vaker gebeurt, dan geven we een standaardbriefje mee naar huis met uitleg voor de ouders. Als het
briefje niet voldoende verbetering oplevert, gaat de leerkracht in gesprek met de ouders.

Kinderen met een dieet/allergie
Soms kan het voorkomen dat er een kind in de klas zit dat een bepaald dieet volgt of een allergie heeft en
dus zelden of nooit van een traktatie kan genieten. Indien uw kind een bepaald dieet volgt, geef dit dan
door aan de leerkracht van uw kind. Wij kunnen er mede op toezien dat het kind zich daaraan houdt en
met u overleggen wat te doen bij traktaties van andere kinderen. Tevens kunnen de leerkrachten vragen
aan de andere ouders om rekening te houden met dit dieet i.v.m. traktaties.

Excursies/activiteiten/kalender
Aan het begin van het schooljaar wordt de schoolkalender uitgedeeld. In de schoolkalender staan de verschillende activiteiten die door het jaar heen georganiseerd worden. De activiteiten zijn gerelateerd aan het
behalen van kerndoelen voor het basisonderwijs en worden jaarlijks geëvalueerd.
Bijzondere activiteiten in de kalender zijn moeder- en vaderdag. Vanwege de verschillende gezinssamenstellingen die er in de huidige tijd zijn, kiest school ervoor om ieder kind de kans te geven niets, iets of
meerdere “dingen’’ te maken voor de personen die zij willen.
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Het kan voorkomen dat er een spontane activiteit wordt georganiseerd, zoals schaatsen, een bezoek aan
het gemeentehuis, het bijwonen van een voorstelling e.d. Deze activiteiten worden via een extra digitale
brief aangekondigd.

Extreem weer
Het kan voorkomen dat het erg warm is in Nederland, we denken dan aan temperaturen boven de 30 graden. School probeert hier op verschillende manieren mee om te gaan. Denk aan het extra insmeren van uw
kind(eren), waterspelen op het plein, (nooit binnen i.v.m. waterballet in de klas en gang) en het uitdelen
van een ijsje. Iedere keer zal er anders op ingespeeld worden. U wordt hiervan op de hoogte gehouden
door het team.
Wanneer er ijs ligt, en dit verantwoord is, kan er voor gekozen worden om met kinderen te schaatsen i.p.v.
te gymmen. U wordt hierover altijd geïnformeerd.

Fietsen
Het verkeer rondom een school zorgt regelmatig voor veel overlast en ongenoegen. Helaas is dat ook bij de
Tweestromenschool het geval. Wij willen een ieder dan ook vriendelijk, doch wel zeer dringend verzoeken
de auto zo veel mogelijk thuis te laten of elders te parkeren,zodat mensen die niet met de auto komen ook
veilig het plein op kunnen.
Kinderen mogen fietsend naar school toekomen en de fiets parkeren bij/aan het daarvoor bestemde fietsenrek. In verband met de veiligheid van de kinderen mag er op de speelplaats niet gefietst worden. De
school is niet verantwoordelijk voor de fietsen.
Het is erg handig wanneer kinderen aan hun fietssleutel een label hebben hangen met daarop hun naam.
Op die manier zijn sleutels gemakkelijker terug te vinden.

Financieel beleid
Een school moet een solide financieel fundament hebben. Daarom
wordt elk jaar berekend wat het realiseren van de doelstellingen uit
het jaarplan gaat kosten; hoeveel geld gemoeid
is met de dagelijkse gang van zaken en wat het kost om de organisatie van de school op orde te houden.
Verder legt het bestuur vast hoe snel het meubilair, de computers, de
lesmethoden en de apparatuur aan vervanging toe zijn en welke bedragen
daarvoor moeten worden gereserveerd.
De personeelsuitgaven staan in heldere overzichten, waarbij ook de kosten van vervroegde uittreding, gespaarde vakantiedagen, zwangerschapsverlof of dreigende arbeidsongeschiktheid worden vermeld.
De materiële kosten en de onderhoudskosten op lange en korte termijn worden in kaart gebracht.
Sinds 2006 verschijnt naast de jaarbegroting ook een meerjarenbegroting. Bovendien publiceert het schoolbestuur een meerjareninvesteringsplan. De begroting wordt ieder jaar voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Fotograaf
Ieder jaar krijgen we bezoek van de schoolfotograaf. Er worden groepsfoto’s gemaakt en ieder kind gaat
individueel op de foto. Tevens is er de mogelijkheid om een foto van uw kinderen, die op school of op de
peuterspeelzaal zitten, samen te laten maken. De foto’s zullen via de groepsleerkracht of directeur verspreid worden. U bent niet verplicht tot afname. De datum waarop dit gebeurt wordt op de jaarkalender
gemeld.

Huisvesting
De eerste steen van de Tweestromenschool (Maasdijk) is gelegd op 4 november 1975. Op 11 december
2014 is door de gemeente besloten dat we nieuwbouw krijgen in de vorm van een multifunctioneel centrum (MFC). Dit is in januari 2017 gerealiseerd.
Jaarlijks wordt er onderhoud gepleegd volgens de meerjarenonderhoudsplanning. En iedere 2 jaar vindt er
een risico-inventarisatie plaats die voor actiepunten zorgt op het gebied van de veiligheid. Ziet u zelf een
onveilige situatie? Meld deze dan bij de groepsleerkracht of directeur.
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Internationalisering
Iets wat we belangrijk vinden als school is internationaliseren. In andere landen zie/ervaar je andere zaken dan in Nederland. We stimuleren elkaar om internationale contacten aan te gaan en indien mogelijk andere landen te bezoeken. De school is lid van ‘the
World education form’ en stimuleert hiermee onderwijsmogelijkheden voor zoveel mogelijk kinderen over de hele wereld. Ook is de directeur lid van ESHA en hebben we een
speciale band met een school in Gambia.

Kinderpostzegels
Onze school neemt elk jaar deel aan de kinderpostzegelactie. De kinderen van groep 7 mogen deze zegels
verkopen (data: zie kalender).

Knutselmateriaal
Om te knutselen kunnen we van alles gebruiken. Als u iets hebt, waarvan u denkt dat het iets voor school
is, neem dan eerst even contact op met de leerkracht om te voorkomen dat er een overvloed aan materialen ontstaat.

Kwaliteitskaarten/beleidsstukken/protocollen
We verwijzen in deze schoolgids vaak naar kwaliteitskaarten, beleidsstukken en protocollen. Dit heeft verschillende redenen die we graag met u delen.
Als we alles in de schoolgids zouden zetten, zou het document te veel pagina’s tellen. Daarnaast zijn
de kwaliteitskaarten, beleidsstukken en protocollen onderhevig aan verandering, omdat we ze blijven herzien n.a.v. nader onderzoek en nieuw verkregen inzichten.
Uiteraard zijn alle kwaliteitskaarten, beleidsstukken en protocollen voor iedereen in te zien bij de directie.

Leerlingadministratie
Alle losse gegevens rondom de leerling worden verzameld door het webbased programma Parnassys. In
Parnassys staan de persoonlijke gegevens van het kind, het digitale rapport, toetsuitslagen, verslagen van
gesprekken en eventuele (groeps)handelingsplannen van uw kind.

Lichamelijke opvoeding
In het MFC is een sportzaal, waar de gymlessen van school plaatsvinden. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de tennisvelden of het oefenveld van de voetbal. Bij mooi weer wordt er incidenteel gebruik gemaakt van het schoolplein.

Gymrooster
Het gymrooster staat in de schoolkalender.

De kleding
De kleuters in de speelzaal gymmen met gymschoenen met klittenband of met turnschoentjes.
Ze gymmen in hun broek en shirt.
De kinderen van de middenbouw en bovenbouw dragen een T-shirt/hemd met korte mouwen en een korte
broek. Ook een turnpakje behoort tot de mogelijkheden. Het dragen van gymschoenen is verplicht. Een
gymschoen moet een harde zool hebben om blessures te voorkomen en de zool mag niet zwart zijn i.v.m.
de strepen die het achterlaat in de gymzaal. Bij buitensporten hebben de kinderen andere sportschoenen
aan dan in de gymzaal.
Wanneer het kind niet de juiste gymkleding bij zich
heeft mag er niet aan de gymles meegedaan worden.

Blessure
Wanneer uw kind een blessure heeft, vragen wij u
vriendelijk een briefje mee te geven voor de leerkracht waarin u de blessure kort beschrijft en hoe
lang de herstelperiode zal duren.
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Medicijnenprotocol
School verstrekt niet zomaar medicijnen aan kinderen. In het protocol medicijnverstrekking van de GGD
staat wat school wel en niet mag. Wij volgen het GGD-protocol.

Mobiele telefoons
Op onze school accepteren we bij kinderen geen i-pods, MP3 spelers en/of mobiele telefoons.
Mocht u het nodig vinden dat uw kind wel een dergelijk apparaat bij zich heeft, treedt u in overleg met de
leerkracht/directie. Mocht uw kind deze regel overtreden, dan nemen we het apparaat in en dan kunt u als
ouder deze zelf bij de leerkracht/directie ophalen. Het zal voor zich spreken dat de school niet aansprakelijk
is voor verlies of diefstal van deze apparaten.

Nablijven
Het kan voorkomen dat uw kind na schooltijd nog even werk moet afmaken. Dit gebeurt natuurlijk niet
wanneer uw kind het niet kan afmaken binnen de daarvoor gestelde tijd. Redenen die de leerkracht heeft
om na te laten blijven worden met u als ouder gedeeld tijdens de informatieavond.
Wanneer het niet mogelijk is om na schooltijd te blijven, verzoeken we u dit te bespreken met de leerkracht. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing.

Roken
Er mag op school niet gerookt worden. Voor personeel
en ouders is het buiten toegestaan te roken maar niet
in de nabijheid van de kinderen.

Schoolverzekering voor leerlingen
De kinderen zijn collectief verzekerd. Ook de ouders
die in en voor de school activiteiten verrichten zijn verzekerd. Deze kosten worden betaald door het overkoepelende bestuur STROOMM.
De verzekering is van kracht gedurende de schooltijden, schoolreizen, schoolkampen, excursies en dergelijke en bovendien één uur voor en na schooltijd.
Voor de collectieve verzekering is de polis op school aanwezig.

Schoolregels
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan. Voor een goede
sfeer zijn er regels nodig. In de groepen komen de leerkrachten gezamenlijk met de kinderen tot afspraken.
Daarnaast hebben we algemene schoolregels, die voor de hele school hetzelfde zijn. Ze zijn in elke klassenmap aanwezig.

Schorsen
Stichting Stroomm heeft de bevoegdheid om een leerling te schorsen. Hiervoor moeten zwaarwegende redenen aanwezig zijn. Er moet sprake zijn van een ongewenste situatie die ondanks geleverde inspanningen,
vooralsnog niet tot verbetering leidt en die zodanig belastend is voor leerlingen en/of volwassenen in en
rond de school, dat continuering van de situatie niet te verkiezen is. Een schorsing wordt toegepast in overleg met de ouders.

Speelgoed
Er mag in principe geen speelgoed mee de klas in genomen worden.
Wanneer uw kind iets van zijn speelgoed wil laten zien, dan kan dat in overleg met de leerkracht. Wel maken wij u erop attent dat dit altijd gebeurt op eigen risico, dit i.v.m. schade en/of diefstal van meegebrachte
spullen. Een knuffel die gebruikt wordt ter ‘’ondersteuning’’ mag meegenomen worden, maar mag niet als
speelgoed gebruikt worden.

Spoedtelefoon
Wanneer u absoluut de school moet spreken, kunt u bellen met 0487-573251. Voorbeelden van spoed: de
sluis staat open en ik red het niet om mijn kind op tijd op te halen of mijn kind is ziek vandaag en ik wil dit
doorgeven.
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Sponsoring
STROOMM conformeert zich aan het landelijk ‘Convenant Sponsoring’, versie 2015-2018.
Dit document ligt ter inzage bij de directie.

Toiletgebruik
In principe verlangen we van onze kinderen dat er niet naar het toilet wordt gegaan tijdens een instructie
van de leerkracht. Mocht het nodig zijn dat uw kind vaker naar het toilet moet gaan, overleg dit dan alstublieft met de leerkracht.

Uitnodigingen teamleden
U kunt zichzelf misschien wel voorstellen dat de teamleden veel gevraagde gasten zijn om te kijken naar
uitvoeringen, wedstrijden e.d. van kinderen. We vinden dit allemaal erg leuk, want het zijn de kinderen
voor wie we erg hard werken. Toch maken we u erop attent dat een veel gehoord antwoord op uitnodigingen ‘’nee’’ zal zijn. We bewaken hiermee onze werkdruk en privé tijd. We vragen uw begrip hiervoor.

Verjaardag leerling
De jarige kinderen worden in de klas toegezongen op een met de leerkracht afgesproken tijdstip en dag. Er
mag dan getrakteerd worden in de klas en aan alle overige teamleden. De kinderen krijgen een mini-poster
van school waar felicitaties opgeschreven worden door het team.
Verder willen wij u verzoeken om uitnodigingen voor kinderfeestjes niet op school uit te delen, dit om teleurstellingen bij andere kinderen te voorkomen.
Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 25 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest! De jarige mag in
de eigen klas trakteren en daarna ook bij leerkrachten van de andere klassen. De leerkrachten krijgen dezelfde traktatie als de kinderen.
Onze traktaties zijn liefst zo klein mogelijk en bevatten niet teveel suiker, calorieën en zout. Trakteren doen
we zo gezond mogelijk. Om teleurstellingen te voorkomen, vragen we ouders om van te voren met de leerkracht te overleggen of de traktatie past binnen ons voedingsbeleid.
Let op: een ongezonde traktatie mag niet getrakteerd worden en er mag ook geen speelgoed getrakteerd
worden.
Leuke voorbeelden van traktaties:
- Groente en fruit in een leuk jasje.
- Kleine porties van producten die niet te veel suiker, vet en zout bevatten, zoals een rozijndoosje, een
handje naturel popcorn, soepstengel, peperkoek of mini-eierkoek.
- Vrolijke traktaties vind je op www.voedingscentrum.nl/trakteren en www.gezondtrakteren.nl.

Verjaardagen teamleden
De teamleden vieren gezamenlijk hun verjaardag op 1 dag in het jaar (verjaardagsdag). Wij vragen alle ouders geen aandacht te besteden aan presentjes. De ouderraad zorgt voor een cadeau op de verjaardagsdag.
Tekeningen en knutselwerkjes gemaakt door de kinderen worden altijd op prijs gesteld. Wij trakteren ook
gezond.

Verloren en gevonden voorwerpen
Het komt nogal eens voor dat kinderen allerlei spullen op school kwijtraken, en dat er veel spullen gevonden worden die van niemand zijn. Misschien een tip: schrijf in jassen, gymkleding, lunchdozen en bekers
duidelijk de naam van uw kind. Dan is het altijd weer terug te vinden. Gevonden voorwerpen worden nog
een maand bewaard in een wasemmer bij de ingang van school.

Verwijdering
Bij hoge uitzondering komt het voor dat een leerling van de school verwijderd moet worden. Dit kan alleen
gebeuren door het bevoegd gezag van Stichting Stroomm.
Voordat besloten wordt tot verwijdering hoort het bevoegd gezag altijd de betrokken groepsleerkracht, de
directeur en de ouders. Ook wordt er overleg gepleegd met de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Maasdriel en de inspecteur van het basisonderwijs. Een leerling wordt niet definitief verwijderd
voordat het bevoegd gezag ervoor gezorgd heeft dat een andere school voor basisonderwijs, een school
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voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs, of een instelling voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs bereid is de leerling toe te laten. Ook hierbij geeft de leerplichtambtenaar ondersteuning.
Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een school of instelling zoals hiervoor genoemd, kan het bestuur toch overgaan tot verwijdering.
Mocht een kind zich niet gedragen bij een externe activiteit, zoals op een schoolreis, hebben de teamleden
permissie een kind terug naar school te (laten) brengen. Er vindt geen restitutie plaats op basis van deze
genomen maatregel.

Vrijwillige ouderbijdrage
Van het rijk ontvangt de school jaarlijks een bedrag voor leer- en hulpmiddelen. Deze bijdrage dekt de basismiddelen voor het onderwijs. Voor net die extra’s heeft de school geen middelen en is zij aangewezen op
de ouderbijdrage. De ouderraad vraagt hiervoor een vrijwillige bijdrage. Van dit geld betaalt de OR extra
kosten bij projecten, vieringen, evenementen en excursies.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks op de jaarvergadering van de ouderraad vastgesteld door de OR. De oudergeleding van de MR heeft vooraf kennisgenomen van de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.
De penningmeester beheert de ouderbijdrage. In de loop van het schooljaar ontvangt u een schrijven met
instructie hoe u de bijdrage kunt voldoen.
Wanneer u eerder dan het einde van het schooljaar vertrekt door verhuizing, kunt u een gedeelte van het
betaalde geld declareren. U dient dit echter zelf bekend te maken bij de penningmeester van de ouderraad.
In de kalender van school staat het bedrag opgenomen dat de ouderraad van uw vraagt per schooljaar. Een
grove richtlijn is groep 1 t/m 6 betaalt 45 euro in totaal. En groep 7-8 ongeveer 95 euro in totaal.
U kunt de bedragen overmaken op NL93INGB0008746388 t.n.v. Schoolfonds Tweestromenschool o.v.v.
naam van de leerling en de groep. Mocht u problemen ondervinden om dit bedrage te betalen, kunt u zich
wenden tot Stiching Leergeld.
Wanneer het schoolreisbedrag niet betaald wordt aan de ouderraad, een maand voor de schoolreisactiviteit, mag het kind niet deelnemen aan de schoolreis. Deze maatregel is noodzakelijk, omdat er geen budget
is waaruit de schoolreis betaald kan worden. Dit geldt niet voor de schoolse activiteiten als Sinterklaas, Carnaval en dergelijke. Het kind is dan verplicht op school te zijn i.v.m. de wet op de leerplicht en zal gedurende deze dag gepaste andere activiteiten mogen doen.

Tygo en Karlijn leggen de eerste steen van het MFC samen met de aannemer Ansfried Goesten en Sonja
Hoedeman op 19 mei 2017.
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NAMEN EN ADRESSEN
School
De directeur heeft geen officieel spreekuur. U kunt een afspraak maken via d.snoeren@tweestromenschool.nl of via de telefoon: 0487-571522. Natuurlijk mag u ook binnenlopen. Er bestaat dan echter een
risico dat de directeur in gesprek of afwezig is.
O.B.S. De Tweestromenschool
Bukestraat 3
6624 AN Heerewaarden
Tel: 0487-571522
Info@tweestromenschool.nl
www.Tweestromenschool.nl

Spoedtelefoonnummer: 0487-573251
(wanneer u geen gehoor krijgt op het andere
nummer en u, in geval van nood, absoluut iemand van school moet spreken. Advies: zet dit
nummer standaard in uw telefoon, zodat wanneer het spoed is, u niet hoeft te zoeken)

Medezeggenschapsraad
mr@tweestromenschool.nl.
De mail komt binnen bij de voorzitter van de MR
Ouderraad
or@tweestromenschool.nl
NL93INGB0008746388 t.n.v. Tweestromenschool, Heerewaarden

Bestuur
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij
Postbus 152
5330 AD Kerkdriel
Tel: 0418-663024
Algemeen Directeur: vacature
Bezoek adres:
Kersenbogerd 4, 5328 GW Rossum
info@stroomm.nl
www.stroomm.nl

Externen
Voor ouders over onderwijs
Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Het informatiepunt biedt informatie aan ouders over onderwijs en de school van hun kind. Vind het antwoord op deze website of neem voor
meer informatie en persoonlijk advies contact op via 0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl Ouders &
Onderwijs doet meer voor ouders in het onderwijs! Kijk onder over Ouders & Onderwijs.
Inspectie van het basisonderwijs
Inspectie Eindhoven
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Tel: 1400 (Informatie Rijksoverheid)
Meldpunt vertrouwensinspecteurs en klachtmeldingen seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch of fysiek geweld;
Tel: 0900-1113111 (lokaal tarief)
Leerplichtambtenaar gemeente Maasdriel
mevrouw S. Wolters
Tel: 0418-638476
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GGD
Bezoek adres:
Vestiging Rivierenland;
J.S. de Jongplein 2
4001WG Tiel
Openingstijden ma t/m vr. 9.00-17.00 uur.
Postadres:
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
info@ggd.regiorivierenland.nl
Website GGD
Op www.ggdrivierenland.nl vindt u meer informatie over de dienstverlening van de GGD en over gezondheidsonderwerpen.
De afdeling JGZ (jeugd gezondheidszorg)
Tel: 088-1447450
email: jgz@ggd.regiorivierenland.nl
OE Bommelerwaard (expertise centrum)
Wielkamp 1
5301 DB Zaltbommel
Tel: 0418-541176
Secretariaat SWV PO de Meierij
secetariaat@demeierij-po.nl
www.demeierij-po.nl
BSO
Villa Verboven
Burgemeester van Randwijckstraat 70
5328 AV Rossum
Tel: 0418-661701
Mobiel: 06-29730660
www.villaverboven.nl
Onderwijsgeschillencommissie
Postadres:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030 - 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
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Bezoekadres:
Gebouw "Woudstede"
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
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AFKORTINGENLIJST
Arbo
BAPO
BHV
BSO
CITO
GGD
GMR
IB-er
ICT
JGZ
LIO
OE
OP
OOP
OZOP
PO
RI&E
SBO
SO
TSO
VO
VVE
WBP
WMO
WOT
WPO
ZMLK
ZMOK
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Arbeidsomstandigheden
Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen
BedrijfsHulpVerlening
Buiten Schoolse Opvang
Centraal Instituut voor Toets Onderzoek
Gewestelijke gezondheidsdienst
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Intern Begeleider
Informatie- en Communicatie Technologie
Jeugd GezondheidsZorg
Leraren-In-Opleiding
Ondersteuningseenheid Bommelerwaard
Onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijs, zorg en ontwikkelprofiel
Primair onderwijs
Risico-inventarisatie en Evaluatie
Speciale school voor basisonderwijs
Speciaal onderwijs
Tussenschoolse opvang
Voortgezet onderwijs
Voor- en vroegschoolse educatie
Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wet Medezeggenschap Onderwijs
Wet Onderwijs Toezicht
Wet op het Primair Onderwijs
Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen
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