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Een woord vooraf
Interconfessionele Basisschool WereldWijzer (ICB WereldWijzer)
is een school met een locatie in Deventer en een locatie in Okkenbroek. Omdat beide
locaties onderwijskundig grote verschillen vertonen is gekozen om voor beide locaties een
aparte schoolgids uit te geven. Dit is de schoolgids van ICB WereldWijzer locatie
Okkenbroek. Het is een document voor ouders van de huidige leerlingen en voor ouders die
een basisschool zoeken voor hun kind.
In deze schoolgids beschrijven we onze visie op onderwijs en hoe we die vormgeven. We
geven aan hoe we ons onderwijs georganiseerd hebben en welke zorg we besteden aan
onze leerlingen. Ook activiteiten in het kader van passend onderwijs worden beschreven.
We willen in algemene bewoordingen duidelijk maken welke doelen we nastreven, hoe we
die doelen willen bereiken en welke resultaten we daarmee boeken. Dit onderwijskundige
deel is een afgeleide van het schoolondernemingsplan, dat eens in de vier jaar wordt
opgesteld. In het schooljaar 2018-2019 is het schoolondernemingsplan gemaakt en
vastgesteld, geldend voor de periode augustus 2019 - juli 2023.
In deze schoolgids vindt u ook allerlei praktische informatie over het aanmelden van uw kind
als leerling van ICB WereldWijzer, schooltijden, diverse data, vakanties en adressen.
Via de WeerWatWijzer, onze nieuwsbrief, die eens per 14 dagen digitaal wordt verstuurd,
houden wij u op de hoogte van actuele zaken.
Ook op de website kunt u informatie over de school vinden. Het adres is:
www.wereldwijzerokkenbroek.nl
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De school

1.1 Situering
ICB WereldWijzer bevindt zich midden in het dorp Okkenbroek. Het oorspronkelijke
schoolgebouw is gebouwd in 1923. Het aantal leerlingen bedraagt aan het begin van dit
schooljaar 57. De verwachting laat een stabiel leerlingenaantal zien.
Het adres van de school is:
Oerdijk 149
7435 PJ Okkenbroek
tel. 0570-551550
directieokkenbroek@stichtingquovadis.nl
www.wereldwijzerokkenbroek.nl
1.2 Identiteit
WereldWijzer is een interconfessionele basisschool. Dat betekent dat we vanuit het
katholieke en protestants christelijke geloof onze schoolidentiteit vorm geven. Dit doen we
vanuit een waardenpiramide en de aandacht voor de Bijbelverhalen. U, als ouder, bent
verantwoordelijk voor de directe geloofsopvoeding van uw kind. U bepaalt daarbij zelf de
diepte en intensiteit. Als school hebben wij een ondersteunende functie. Vanuit de gelovige
traditie, de Bijbelverhalen en de christelijke waarden en normen leven wij de kinderen
geloofsbeleving en daaruit voortvloeiend gedrag voor. Traditie en Bijbelverhalen krijgen een
koppeling naar de huidige tijd: wat doe ik met de boodschap van het geloof. We willen
kinderen een positieve levenshouding mee geven, met aandacht voor de diversiteit in de
samenleving. Waardering en respect voor de wereld om ons heen zijn sleutelbegrippen. Als
ondersteuning gebruiken we, naast de hieronder staande waardenpiramide, de methode
Trefwoord om herkenbaar te werken aan geloofsbeleving en –opvoeding van de leerlingen.
De piramide geeft aan wat wij belangrijk vinden:
gewetensvol
handelen
je in de traditie
thuis voelen
betrokkenheid
plezier hebben met
open staan
tonen
elkaar
eerbied
verantwoordelijkheid
verwondering
verdraagzaa
hebben voor durven nemen
kennen/ stil staan bij mheid
integriteit

Iedere dag is er ruimte voor geloofsbeleving. Dat kan zijn door het vertellen van een
Bijbelverhaal, het zingen van een lied of het bidden van een gebed. Ook voor de lunch
bidden we een gebed. Vanzelfsprekend besteden we ruim aandacht aan de (grote) feesten
en de voorbereiding daarop: Advent en Kerst, de vastenperiode en Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren. We vinden het belangrijk de band met de kerk levend te houden: geloven doe je
in een groter verband dan thuis of op school. Daarom onderhouden we contacten met de
kerken. We staan uiteraard open voor kinderen en ouders met andere culturele of religieuze
achtergronden op basis van wederzijds respect.
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1.3 Schoolbestuur
Onze school maakt deel uit van Stichting Quo Vadis.
Het adres van het bestuur is:
Stichting Quo Vadis ,
Postbus 256, 7400 AG Deventer
Bezoekadres: Bosanemoon 30, 7422 NW Deventer
Telefoon: 085-0435490
Email: info@stichtingquovadis.nl
Stichting Quo Vadis is het bevoegd gezag van scholen voor interconfessioneel, katholiek en
protestants-christelijk basis- en speciaal onderwijs. Ongeveer 500 medewerkers (300fte) zijn
voor de stichting werkzaam op scholen voor primair onderwijs in Almelo, Deventer, Joppe en
Vriezenveen. In totaal bezoeken ruim 4500 kinderen deze scholen.
Meer informatie over Quo Vadis of over de scholen die onder de stichting vallen kunt u
vinden op: www.stichtingquovadis.nl Via deze site is het ook mogelijk door te linken naar de
website van ICB WereldWijzer.
De Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de staf en de afzonderlijke scholen worden
administratief ondersteund door Cabo te Doetinchem.
1.4 Directie
De directeur van ICB WereldWijzer is mevrouw Margriet van Duren. Zij wordt in Okkenbroek
ondersteund door locatieleider: mevrouw Ghislaine van Heerde
1.5 Schoolgrootte
In Okkenbroek gaan 57 leerlingen naar school. De vestiging is gelegen in het midden van het
dorp en wordt omringd door een groot schoolplein. De vestiging heeft twee instructielokalen,
een groot leerplein, een stilwerkplek en een hoekenlokaal. De gymzaal bevindt zich in het
naast gelegen Ons Centrum. Achter de gymzaal is een grasveld waar de school ook gebruik
van maakt.
De school is in de zomervakantie van 2017 gerenoveerd. Daarbij is de indeling van de
lokalen helemaal aangepast aan het onderwijsconcept van de school. Op dit moment wordt
er gewerkt vanuit drie stamgroepen waarin volgens het SlimFit-model met een
groepsleerkracht en een onderwijsassistent wordt gewerkt. Dit SlimFit-model is in
ontwikkeling. De school neemt een belangrijke plaats in binnen de leefgemeenschap
Okkenbroek en is betrokken bij een aantal activiteiten in het dorp.
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Waar de school voor staat

2.1 Profiel van de school
WereldWijzer is een Kanjerschool. Naast het opdoen van kennis vinden we de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Een kind komt goed tot leren als hij
zich veilig voelt en prettig in zijn vel zit. Dit willen we ondersteunen door in de dagelijkse
omgang met kinderen gebruik te maken van de “Kanjertraining”. Dit programma is
ontwikkeld door de psycholoog Gerard Weide. De leerkrachten zijn geschoold om met dit
programma te mogen werken. Nieuwe, vast aangenomen leerkrachten op onze school
moeten deze training verplicht volgen.
De Kanjertraining gaat uit van basisregels:
 we vertrouwen elkaar
 we helpen elkaar
 niemand speelt de baas
 niemand lacht uit
 niemand doet zielig
Hierbij wordt gebruik gemaakt van 4 petten: een witte, een gele, een rode en een zwarte.
Iedere combinatie van kleur klep met witte pet is goed: een kanjerpet. Daarmee geef je aan
te vertrouwen te zijn.

Onderwerpen die in de
Kanjertraining aan bod

komen:
 jezelf voorstellen
 aardige dingen zeggen
 gevoelens
 Opkomen voor jezelf of anderen
 ja en nee (durven) zeggen
 belangstelling tonen
 samenwerken
 kritiek geven
 je mening (niet altijd) zeggen

Met dit programma willen we kinderen een goede sociaal-emotionele basis bieden, maar ook
pestgedrag zoveel mogelijk uitbannen. We willen dat ze op deze manier verantwoordelijk
omgaan met hun zelfstandigheid en daaraan gekoppelde vrijheid. Meer informatie over de
Kanjertraining is te vinden op www.kanjertraining.nl . Zo kunt u
hier thuis bij aansluiten.
Ieder jaar wordt voor het team een nascholingsdag of -moment
‘Kanjertraining’ georganiseerd om op de hoogte te blijven van
nieuwe ontwikkelingen.
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De Kanjertraining is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap beoordeeld als een bewezen effectieve aanpak in
het voorkomen en oplossen van pestgedrag.
2.2 Onderwijsvisie en schoolklimaat
Missie
We willen de kinderen steunen in hun groei naar volwassenheid, waarbij ze goed zijn voor
zichzelf, hun talenten ontplooien en verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waarop zij
leven
Visie
De Visie van WereldWijzer Okkenbroek is:
 WereldWijzer streeft de totale ontwikkeling van het kind na:
o wijzer met jezelf en de ander
o wijzer voor jezelf en de ander
o wijzer in de wereld
o wijzer voor de wereld
o wijzer met de wereld
1.

De school heeft een interconfessionele identiteit van waaruit we werken aan een
respectvolle, positieve sfeer waar aandacht en waardering voor elkaar is en geuit
wordt.

2.

De school biedt een veilige, uitdagende leeromgeving, waarbij zowel binnen als buiten
activiteiten plaatsvinden.

3.

Leerlingen, ouders en teamleden werken gemotiveerd en actief samen om de kinderen
te begeleiden in hun persoonlijke en cognitieve ontwikkeling.

4.

Ieder kind ontwikkelt zich tot een mens die bewust keuzes maakt in zijn leven met
respect voor zichzelf en de ander en zich medeverantwoordelijk voelt voor de wereld
om zich heen.

De resultaten die we met ons onderwijs behalen waren het afgelopen jaar op het niveau dat
de onderwijsinspectie verwacht. Daarom verwachten we dat de school binnenkort wordt
ingedeeld in het reguliere inspectietoezicht. We streven ernaar om dit niveau verder te
verbeteren.

In het schooljaar 2014-2015 zijn we begonnen met een onderwijs verandertraject: van een
school met een leerstofjaarklassensysteem willen we komen tot een SlimFit-model.
Gespecialiseerde leerkrachten ondersteunen elkaar en werken met meerdere teamleden
samen. De leerkrachten geven daarbij instructie aan groepjes leerlingen. De overige
leerlingen zijn zo zelfstandig mogelijk aan het werk of krijgen verlengde instructie van de
onderwijsassistent, waarbij ook digitale middelen worden ingezet. De leerkracht heeft
verantwoordelijkheid voor het leren van de leerlingen en stuurt daarnaast de
onderwijsassistenten aan. De leerkracht kan zich in dit schoolconcept vooral richten op de
kern van het vak: het leerproces van de leerlingen.
In het schooljaar 2019-2020 wordt er gewerkt vanuit twee stamgroepen, elk aangestuurd
door een leerkracht met ondersteuning van een onderwijsassistent: stamgroep rood, waarin
de leerlingen van groep 1 t/m 4 zitten en stamgroep blauw met de leerlingen van groep 5
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t/m 8. Op meerdere momenten in de week, veelal de
ochtenduren, beschikken wij over een extra leerkracht. Deze
leerkracht zal groepen leerlingen ondersteunen. Dit zal met name gebeuren bij de
basisvaardigheden (taal, rekenen), zodat er tijdens deze momenten gebruik gemaakt kan
worden van 3 leerkrachten op de school om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden.
De leerlingen worden bij lezen en begrijpend lezen geclusterd naar niveau, waardoor
leerlingen van stamgroep rood soms les krijgen samen met leerlingen uit stamgroep blauw.
Ook wordt bij gym, wereldoriëntatie, kanjertraining en creatieve vakken gekeken naar wat
organisatorisch het meest effectief is. De leerkrachten hebben de eindverantwoordelijkheid
voor de leerlingen. Uiteraard is er onderling geregeld overleg tussen de leerkrachten en
onderwijsassistenten die de leerlingen begeleiden.
De kinderen van groep 4 t/m 8 maken gebruik van Snappet. De leerlingen verwerken de
instructie van taal, rekenen en spelling met verwerkingsopgaven op de laptops via Snappet,
digitale software voor de verwerking van de stof. De leerkracht houdt overzicht op de
vorderingen van de leerlingen via een dashboard op de computer. Daarnaast worden de
laptops gebruikt bij andere vakken, zoals wereldoriëntatie.
Aan het begin van het schooljaar zal de groepsleerkracht samen met de kinderen praten
over afspraken die gelden in de school. Tijdens Kanjertraining komt dit aan bod. Er is dan
tevens de gelegenheid in te spelen op het ouder worden van de kinderen en de daarbij
passende verantwoordelijkheid.
Zoals er afspraken voor kinderen zijn, zijn die er ook voor ouders en personeel. Iedereen
moet zich veilig kunnen voelen op school. Naast de afspraken die de school zelf opstelt zijn
er ook de wettelijke bepalingen, waar een ieder zich aan moet houden.
Om deze veiligheid vorm te geven is het protocol “Veilig op School, uw en onze zorg”,
ontwikkeld door de Gemeente Deventer in samenspraak met onderwijs- en zorginstellingen
van Deventer. Alle partijen hebben op 12 juni 2012 een convenant getekend, waarin vermeld
staat dat iedereen zich houdt aan de afspraken en protocollen, zoals die in deze map zijn
verwoord. Met deze map, die gebruikt wordt op alle Deventer scholen voor primair
onderwijs, geven de besturen aan hoe zij willen dat leerlingen en leraren op school met
elkaar omgaan en waar de grenzen liggen. Maar ook hoe de school omgaat met signalen op
het gebied van ongewenst opvoedgedrag in de thuissituatie. Ook hoe de school een veilige
schoolomgeving creëert. De map “Veilig op school", die we dus ook op ICB WereldWijzer
gebruiken, ligt ter inzage op onze school. Het vormt voor ons een leidraad; wat te doen bij
vormen van ongewenst gedrag.
De volgende hoofdstukken zijn in deze map opgenomen:
1: School, veiligheid en handhaving (met o.a. regels en procedures
voor het schorsen van een leerling)
2: Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
3: School en medische zaken
4: School en multimedia
5: School en veilige speelplaats
6: School en veilige verkeersomgeving
8: School en EHBC (Eerste Hulp Bij Crisis)
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De organisatie van het onderwijs

3.1 Organisatie van de school
De kinderen gaan van 4 t/m 12 jaar naar school.
Het Slim Fitconcept wordt door het schoolteam van ICB WereldWijzer Okkenbroek toegepast
en verder ontwikkeld. Tevens werkt het team volgens de principes van de Professionele
Leergemeenschap aan het onderwijs met als motto: Elke dag samen een beetje beter!
Voor meer informatie kunt u het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 raadplegen. Het ligt ter
inzage bij de directeur en locatieleider.

3.2

Het schoolteam

3.2.1 Samenstelling
Directeur: Margriet van Duren
Locatieleider: Ghislaine van Heerde
Interne begeleider: Christy Kuijper
Vertrouwenspersoon: Marinke Claassen, Astrid Gerritsen (Deventer)
Groepsleerkrachten:
 Stephanie Hazejager, Desi Gerritsen, Laury Nengerman, Ghislaine van Heerde
Onderwijsassistenten:
 Annemiek Hoffman, Marian Siers, Loïs Roering
Op de website vindt u de verdeling van de leerkrachten over de stamgroepen. Wijzigingen,
die in de loop van het jaar plaats vinden, maken we via de WeerWatWijzer en de website
bekend (www.wereldwijzerokkenbroek.nl ).
U kunt de leerkrachten bereiken op het telefoonnummer van de school, 0570 551550 of
digitaal volgens de systematiek: voorletter.achternaam@stichtingquovadis.nl Een voorbeeld:
g.vanheerde@stichtingquovadis.nl is het e-mailadres van Ghislaine van Heerde. Mocht u haar
als locatieleider willen bereiken, dan is daar een algemeen e-mailadres voor:
directieokkenbroek@stichtingquovadis.nl

3.2.2 Stagiaires
Onze school begeleidt ook leerlingen van uiteenlopende opleidingen. Meestal betreft het
studenten die later zelf leerkracht of onderwijsassistent willen worden. Om praktijkervaring
op te doen geven ze een aantal lessen aan de kinderen. Een van de leerkrachten coördineert
plaatsing en begeleiding en onderhoudt de contacten met de studentenopleidingen. De
groepsleerkracht blijft (eind)verantwoordelijk voor de groep.
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3.2.3 Nascholing personeel
Het onderwijs is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Dit
is niet alleen inhoudelijk, maar ook organisatorisch en bestuurlijk. Om op de hoogte te
blijven van, en om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen is het van groot belang dat
leerkrachten en directie bij blijven. We doen dat door de nodige vakliteratuur te lezen, maar
ook door het volgen van cursussen, nascholing, deelname aan studiedagen en symposia.
Soms gebeurt dit individueel, maar ook wel met het gehele team.
Een deel van deze studiemomenten zal onder schooltijd plaatsvinden. De scholingsdagen
worden tijdig met u gecommuniceerd. Als er extra scholingsdagen worden georganiseerd,
zullen we u ook vroegtijdig op de hoogte brengen.
Een overzicht van de professionaliseringsactiviteiten is te vinden in het jaarlijkse
professionaliseringsplan, ter inzage bij de directie van de school.
3.2.4 Taakbeleid
Om de werkdruk binnen de school evenredig en in de juiste verhouding te verdelen hanteren
we het werkverdelingsplan. De leraren krijgen naast hun primaire taak, onderwijs geven aan
kinderen, ook nog een aantal algemene taken. Ze zijn verantwoordelijk voor het goed
uitvoeren van de aan hen toebedeelde taken.
Dit betekent o.a. dat bij buitenschoolse activiteiten vaak maar een deel van het lerarenteam
aanwezig is. Elk personeelslid heeft namelijk een volledig gevuld takenpakket. Wanneer bij
alle activiteiten al het personeel aanwezig moet zijn wordt het beoogde effect,
werkdrukvermindering, teniet gedaan.
Ook kan het voorkomen dat de organisatie en begeleiding van de activiteit volledig in
handen ligt van de Ouderraad.
3.3 Activiteiten voor de kinderen
Er wordt gewerkt vanuit drie stamgroepen. In stamgroep rood zitten dit jaar de leerjaren 1
t/m 3, in stamgroep geel leerjaren 4 en 5 en in stamgroep blauw de leerjaren 6 t/m 8.
Waar mogelijk worden de leerlingen geclusterd op niveau. Vanuit de SlimFit gedachte zullen
de leerlingen steeds meer begeleid gaan worden volgens individuele leerlijnen. Dit is nu al
het geval bij technisch- en begrijpend lezen. Zolang leerjaren gehandhaafd blijven, werken
we op onderstaande wijze en met de huidige methodes. Gedurende de ontwikkelperiode van
het concept zullen keuzes gemaakt worden over de materialen die voor het onderwijs
worden ingezet.
Godsdienstige vorming
Wij gebruiken de methode Trefwoord in de stamgroepen. Aan de hand van Trefwoord
vertellen wij Bijbelverhalen en spiegelverhalen. Daarnaast gaan we in op wat de verhalen
betekenen voor ons en ons dagelijks leven. Bij de verhalen kan er gezongen en gebeden
worden. Bij de lunch bidden we voor het eten. Met Kerst en Pasen worden er vieringen
georganiseerd. Elk jaar willen we een actie opzetten waarin wij ons inzetten voor onze
medemens. Als school zoeken we contact met de kerken uit Okkenbroek en omgeving
Activiteiten in groep 1/2
De kinderen van de groepen 1 en 2 vormen samen met de kinderen van groep 3 stamgroep
rood. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Alles is
anders dan thuis, veel kinderen in één ruimte, juffen, allerlei regels enz. Voor ons
volwassenen lijkt het zo eenvoudig, maar het kost de meeste kinderen best moeite om
afstand te doen van de vrijheid en te wennen aan een andere regelmaat.
Ouders kunnen hun kind daarbij helpen door:
 te zorgen voor voldoende nachtrust
 belangstelling te tonen voor alles wat op school gebeurt
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blijk te geven van waardering voor de werkjes die het
kind mee naar huis neemt
uw kind het volgende te leren: aan- en uitkleden, veters strikken, naar het toilet
gaan, handen wassen, WereldWijzer en het eigen woonadres zeggen

In de kleutergroepen is er sprake van leer- en
vormingsgebieden die de basis moeten leggen voor
een goed functioneren in de school en in de
maatschappij. Al spelend in de huishoek doe je aan
taalontwikkeling en het leren van sociale
vaardigheden. Spelen met ontwikkelingsmateriaal
zoals puzzels en lotto betekent getallen en kleuren
leren. Wie de golfjes van de zee tekent is bezig met
voorbereidend schrijven. Er is dus zeker sprake van
onderwijs op hoog niveau. Onderwijs in de
kleutergroepen vormt het fundament van de
schoolloopbaan van uw kind!
Veel aandacht is er voor taalvorming, omdat dit de
basis is voor al het andere leren. Taalverwerving is een ontwikkelingsproces dat niet alleen
op school plaatsvindt, maar ook buiten schooltijd. Ouders hebben een groot aandeel in dit
proces en kunnen de ontwikkeling stimuleren door veel met hun kind te praten, activiteiten
en materialen te benoemen en boekjes voor te lezen.
Ook (voorbereidende) rekenactiviteiten zijn volledig in het kleuterprogramma geïntegreerd.
De meeste ‘vakken’ komen in samenhang met elkaar aan de orde aan de hand van een
bepaald thema: de winkel, lente, sinterklaas enz.
We gaan er van uit dat de kleuters zindelijk zijn. Als dit niet het geval is horen we dat graag
van u.
Rekenen en wiskunde
Voor dit vakgebied maken we gebruik van de map Gecijferd Bewustzijn (CPS), en de
methodes Kleuterplein en Wereld in Getallen. Er wordt zoveel mogelijk met concreet
materiaal gewerkt waarbij handelend bezig zijn en ervaren voorop staat. In de
kleutergroepen worden diverse projecten gebruikt voor dit ontwikkelgebied.
Vanaf groep 3 werken we met de methode Wereld in Getallen. Vanaf groep 4 gebeurt de
verwerking op Snappet.
Nederlandse taal
Het taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor
het verwoorden van ideeën, spelling en luisteren naar anderen. We gebruiken de methode
Taal Actief 4.
De leerlingen maken de verwerking op hun tablet met behulp van Snappet. Daarnaast leren
de kinderen ook verhalen schrijven, spreekbeurten houden, werkstukken maken, luisteren
naar en maken van boekbesprekingen en het lezen van krantenartikelen in de klas.
Bij de kleuters wordt er gedurende de hele dag gewerkt aan de taalontwikkeling. Er is veel
aandacht voor spreken en luisteren, onder woorden brengen van wat je ziet en hoort en
uitbreiden van de woordenschat aan de hand van verschillende thema’s. Bovendien wordt
dagelijks voorgelezen en werken we met de map fonemisch bewustzijn van CPS en de
methode Kleuterplein. Dat bevat veel activiteiten die een goede basis vormen voor het
aangaan van het leesproces.
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Lezen
In groep 3 start officieel het leesprogramma met de methode
Veilig Leren Lezen, de Kim-versie. Het technisch lezen blijft in alle groepen aandacht krijgen.
Daarvoor hanteren we in groep 4 t/m 6 de methode ‘Lees maar door’. Vanaf groep 3 wordt
het individueel lezen gestimuleerd. Elke ochtend starten we met schoolbreed lezen; alle
leerlingen zijn dan aan het lezen, in groepjes of individueel. Doelen hierbij zijn de snelheid
van het lezen verhogen en kinderen laten genieten van een zelf gekozen boek. Ook
bevordering van de woordenschat is een doel. In de hogere leerjaren komt de nadruk ook te
liggen op het begrijpend lezen. Dit gebeurt met de methode Nieuwsbegrip. Verder worden er
boekbesprekingen door kinderen gehouden.
De jeugdcollectie boeken van de bibliotheek Okkenbroek bevindt zich in de school. Doel
hiervan is de kinderen gemakkelijker kennis te laten maken met de bibliotheek en veel
boeken onder hun aandacht te brengen door boekpromotie, waardoor het leesplezier
toeneemt. Bij meer leesplezier wordt het leesniveau verhoogd. Een goed leesniveau is een
voorwaarde om tot leren te komen bij allerlei andere vakgebieden. Verder is er in alle
groepen veel aandacht voor leesbevorderende activiteiten. We doen mee met landelijke
activiteiten zoals de Kinderboekenweek. Maar er worden in de stamgroepen ook activiteiten
georganiseerd als boekenkring, boekrecensies en boekenbeurten.
Engels
In groep 7 en 8 wordt het Engels aangeleerd met de methode
Take it Easy. Het is een methode vooral gericht op mondeling communiceren in het Engels.
Daarbij toetsen we de Engelse woordenschat van de kinderen.
Schrijven
De kinderen leren schrijven met de methode Pennenstreken. Deze methode zorgt voor een
doorgaande lijn in de handschriftontwikkeling.
Wereldoriëntatie
Eigenlijk wordt wereldoriëntatie geïntegreerd in alle vakken aangeboden d.m.v.
spreekbeurten, schooltelevisie ( zoals De Buitendienst en Jeugdjournaal), werkstukken, etc.
Daarnaast maken vanaf schooljaar 2018-2019 gebruik van de geheel vernieuwde methode
Blink. De geïntegreerde thema’s sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen
er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Denk aan
onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen
een thema werken de kinderen aan een eindopdracht. Bij de verschillende thema’s komen de
deelgebieden van aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuur en ook techniek aan bod.
Bij de verkeerslessen gebruiken we de verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland. Elk
jaar doen de leerlingen van groep 7 het verkeersexamen, zowel schriftelijk als praktisch.
Voor het praktische deel gaan de kinderen met begeleiding naar ICB WereldWijzer, locatie
Deventer.
Sociaal-emotionele vorming
In de praktijk zijn we constant bezig met het “socialiseren”; van het samenwerken aan een
opdracht tot aan het buitenspelen in de pauze. Maar ook in het lesrooster is tijd ingepland
voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij maken we gebruik van Kanjertraining. We
willen de kinderen leren op een goede manier met zichzelf en met anderen om te gaan.
Uitgangspunt hierbij is altijd dat kinderen de dingen goed willen doen, maar dat het niet
altijd lukt. U heeft hier al meer over kunnen lezen. Sociaal-emotionele vorming blijft niet
beperkt tot de lessen rondom Kanjertraining.
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We volgen de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen
met het observatiesysteem ‘Zien’.
Burgerschapskunde
Burger zijn, deel kunnen nemen aan de Nederlandse
samenleving, dat is voor velen niet meer vanzelfsprekend. In
onze samenleving is de relatie tussen burgers onderling maar
ook tussen burgers en de staat onder druk komen te staan.
Vele ingrijpende maatschappelijke en politieke veranderingen
door onder andere immigratie, individualisering, secularisering, globalisering enzovoort,
hebben ervoor gezorgd dat wij elkaar steeds minder goed begrijpen. Het gaat bij
burgerschapskunde om drie begrippen die centraal staan, namelijk: democratie, actieve
participatie aan de maatschappij en identiteit. Veel van die begrippen komen aan de orde in
de lessen godsdienst, wereldoriëntatie en sociaal emotionele ontwikkeling. In het beleidsplan
Burgerschapsvorming is een overzicht opgenomen van de onderdelen en activiteiten die
betrekking hebben op dit onderdeel.
Creatieve vakken
Voor tekenen en handvaardigheid is de methode ‘Uit de Kunst’ aanwezig. Voor drama, dans
en muziek is dat de methode ‘Moet je doen’. De jongste kinderen leren allerlei technieken
aan (plakken, vouwen, vlechten enzovoort), waarbij er ruimte is voor hun creativiteit en
stimuleren we hun fantasie. Deze technieken zijn weer een handvat om hun eigenheid te
laten zien en creativiteit verder te ontwikkelen.
Bewegingsonderwijs
Alle kinderen maken gebruiken van de gymzaal achter “Ons Centrum”. De kleuters gymmen
in hun ondergoed. U hoeft alleen maar te zorgen voor gymschoenen, het liefst met
klittenband en voorzien van naam.
De andere kinderen zorgen zelf voor gymkleding en schoeisel. Het gymrooster wordt aan de
ouders bekend gemaakt via de eerste WeerWatWijzer van het schooljaar.
Omdat nieuw aan te nemen groepsleerkrachten of vervangers niet meer vanzelfsprekend de
bevoegdheid hebben om gym te geven, kan het zijn dat een andere leerkracht moet worden
vrij geroosterd om deze lessen te verzorgen. Helaas zal dit (bij bijv. vervanging bij verlof van
een leerkracht) niet altijd lukken.
3.4 Speciale voorzieningen
3.4.1 Bibliotheek
Op school is een collectie boeken aanwezig. Het betreft prenten- en leesboeken, maar ook
boeken van informatieve aard, die de kinderen kunnen gebruiken bij het voorbereiden van
een spreekbeurt of presentatie.
Om het lezen verder te promoten is de school aangesloten bij ‘Bieb op school´. Hier werken
ouders mee aan het regelmatig uitlenen van de boeken. Alle boeken uit de jeugdcollectie van
de voormalige bibliotheekvestiging van Okkenbroek staan in de bibliotheek op school.
3.4.2 ICT
Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin andere vaardigheden als belangrijk
worden gezien. De wereld verandert in een snel tempo. Duidelijk is dat bij het leren in de
21e eeuw skills als samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en ict-vaardigheden een
belangrijke rol spelen. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor ons onderwijs. De rol van de
leerkracht en onderwijsassistent verandert en gaat veel verder dan het overdragen van
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kennis alleen. Daarom vinden wij als school de integratie van
deze vaardigheden en ICT een belangrijk aspect.
De volgende vaardigheden worden in deze tijd als belangrijk gezien:
 samenwerken
 kennisconstructie
 probleemoplossend denken
 creatief denken
 zelfregulerend vermogen
 mondelinge en schriftelijke communicatie
 een initiatiefrijke houding
 nieuwsgierige en onderzoekende houding
 integratie van ICT
Voor ICB WereldWijzer zijn deze vaardigheden belangrijke uitgangspunten waarmee wij ons
onderwijs vormgeven. Wij zijn van mening dat het gebruik van ICT-middelen binnen de
school een betekenisvolle bijdrage levert aan het leerproces. Het biedt mogelijkheden om
kinderen meer autonoom te laten werken en kinderen kunnen de informatie oproepen op de
momenten waarop zij dit willen. ICT wordt ingezet als een middel om de kinderen op een
rijke manier te laten leren.
In alle groepen wordt de computer functioneel door de kinderen gebruikt. Vanaf 2018- 2019
beschikken wij over laptops voor alle leerlingen in groep 4 t/m 8. De leerlingen werken bij
rekenen, taal en spelling met de laptop via Snappet. Hier vindt de verwerking van de stof
plaats.
Op speelse wijze wordt de leerstof ingeoefend met behulp van oefensoftware behorend bij
onze methodes. Veel programma’s zijn zelf controlerend en voor het inoefenen van
bijvoorbeeld vormen, kleuren, hoeveelheden, tafels, woorden, topografie e.d. zeer geschikt.
In stamgroep rood wordt daarnaast gebruik gemaakt van de I-pads en laptops voor
educatieve programma’s. Verder maken de oudere leerlingen gebruik van de laptop als
tekstverwerker. We zijn aangesloten op internet, waardoor de kinderen onder begeleiding
van leerkrachten surfen om zo kennis te vergaren. Kinderen van groep 5 t/m 8 leren
presentaties in PowerPoint te maken. Ook worden ICT-middelen ingezet bij het geven van
instructies zoals touchscreens en all-in-one laptops.
Voor ondersteuning is er een ICT-er aanwezig, maar bij grote problemen kunnen we
deskundige hulp vragen aan het Steunpunt Primair Onderwijs Deventer of onze
netwerkbeheerder.
Omdat kinderen ook thuis vaak al jong actief op internet bezig zijn, verwachten we van
ouders ondersteuning in het leren veilig gebruik te maken van internet, e-mail, facebook en
vergelijkbare sites.
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4

Onze leerlingen

4.1 Opvang van nieuwe leerlingen
Wanneer een kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt wordt het toegelaten tot de
basisschool. Vanaf vijf jaar is het leerplichtig.
De manier van aanmelden is geregeld in een convenant tussen de gemeente Deventer en
alle schoolbesturen. Met deze centrale regeling is het voor alle scholen ruim voor de start
van een nieuw schooljaar duidelijk hoeveel leerlingen de school bezoeken.
Globaal gezien krijgen ouders van de gemeente Deventer ongeveer twee jaar voordat een
kind 4 wordt een brief. Hierin staat de aanmeld-procedure uitgelegd. Ook wordt gevraagd
uw kind voor een bepaalde datum, genoemd in de brief, bij een school aan te melden.
Natuurlijk kunt u uw kind al voor de gemeentelijke procedure is gestart, aanmelden. Op dat
moment maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de
school. Dit is op een tijdstip dat de school ‘in bedrijf’ is. Dat maakt het voor u mogelijk om
sfeer te proeven. U wordt over het algemeen te woord gestaan en begeleid door de
locatieleider.
Na de officiële aanmelding krijgt u van ons een ontvangstbevestiging van de aanmelding.
Hierin staat ook hoe het verdere verloop rond aanmelding en kennismaking is. De leerlingen
gaan in de regel de dag na de vierde verjaardag naar
school.
Naar aanleiding van het inschrijfformulier wordt
bepaald of we nog extra
informatie nodig hebben voor definitieve inschrijving
of dat we uw kind
rechtstreeks kunnen plaatsen. In geval er extra informatie nodig is, zal de Intern Begeleider
(IB-er) contact met u opnemen.
Ongeveer zes weken voordat een kind daadwerkelijk bij ons op school komt, plant de
leerkracht een huisbezoek. Tijdens het bezoek geven de ouders de leerkracht informatie die
belangrijk is om het kind goed te kunnen begeleiden op school.
Als een leerling van een andere school bij ons wordt aangemeld, kijken we eerst of er ruimte
is in de desbetreffende groep. Een exact getal m.b.t. de groepsgrootte is hierbij niet te
noemen, het hangt van meerdere zaken af of er nog ruimte is binnen een groep. Daarna
neemt de directeur, locatieleider of IB-er, met uw toestemming, contact op met de vorige
school. Het is van belang om te weten welke achtergrond een kind heeft. Het is dan ook
gebruikelijk dat de school van herkomst een onderwijskundig rapport van de leerling
verstrekt. Ook willen we, door open te communiceren naar andere scholen, de collegiale
verhoudingen met de scholen in de omgeving niet verstoren.
In principe zijn alle leerlingen welkom, ook als het gaat om een leerling met een beperking.
Bij de aanmelding kijken we wel of verwacht mag worden dat het team deze leerling kan
begeleiden zonder dat dit kind en/of een ander kind uit de groep tekortkomt (zie hiervoor
ook hoofdstuk 5: Passend Onderwijs).
Plaatsing van kinderen die veel extra zorg en aandacht nodig hebben hangt af van de
mogelijkheden en omstandigheden op onze school. Deze omstandigheden zijn niet ieder jaar
hetzelfde. Kinderen met intensieve zorg vallen onder onze speciale leerlingenzorg, d.w.z. dat
we deze kinderen extra hulp en aandacht willen geven, maar ook dat we van deze kinderen
accepteren dat ze niet op dezelfde manier en in hetzelfde tempo als de andere kinderen
leren. Dat betekent dat deze leerlingen in veel gevallen het eindniveau van groep 8 niet
halen.
Niet alleen de speciale behoeften van dit individuele kind spelen een rol. Ook de
mogelijkheden om met verschillen om te gaan van de leerkrachten bij wie het kind geplaatst
wordt en de groepsgrootte en -samenstelling spelen mee.
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Regionale expertisecentra begeleiden onze leerkrachten om tot
een goede aanpak te komen. Regelmatig, altijd in overleg met de
ouders, zal bekeken worden of er voor het kind nog voldoende mogelijkheden op onze
school zijn. Verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs wordt dan ook nooit
uitgesloten. We worden bij de toelating van een kind met extra onderwijsbehoeften begeleid
door Sine Limite, het samenwerkingsverband in Deventer. Hierdoor krijgt de doorgaande lijn
van voor-en vroegschoolse voorzieningen naar basisonderwijs en later naar voortgezet
onderwijs meer en meer vorm. Het wordt beschreven in documenten over Passend
Onderwijs, verderop in deze schoolgids.
4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen
Door af te stemmen op individuele leerlingen, waardoor er verschillen tussen kinderen
ontstaan, is het van groot belang om de resultaten van het onderwijs in kaart te brengen en
onder controle te houden. Zeker ook bij de ontwikkeling van het SlimFit-model is een goed
volgsysteem belangrijk. We noemen dit het leerlingonderwijsvolgsysteem: LOVS.
Het LOVS op onze school is deels geautomatiseerd en bevat een groot aantal gegevens die
zijn verkregen d.m.v. toetsen, observaties, onderzoeken, gesprekken, en zo meer. Het gaat
ons daarbij niet alleen om ‘prestaties’, maar ook om het sociaal -emotioneel functioneren van
het kind. Het geeft ons inzicht in maatregelen die genomen moeten worden. Dit zowel voor
een individuele leerling, maar zo nodig ook op groeps- of schoolniveau.
De toetsen die we hanteren zijn methode-gebonden, d.w.z. dat ze aangeven of het kind de
behandelde leerstof beheerst. Ook maken we gebruik van toets materiaal van het CITO.
Deze toetsen zijn onafhankelijk en geven een objectief beeld, landelijk genormeerd, van de
stand van zaken.
De vorderingen van de kinderen worden vastgelegd in twee rapporten. Deze worden in
februari en aan het eind van het schooljaar aan de kinderen meegegeven. Het eerste rapport
wordt in een persoonlijk gesprek met de ouders toegelicht. Toelichting van het laatste
rapport is op verzoek. Vóór de uitgave van het eerste rapport is er in oktober al een gesprek
met de groepsleerkracht. Dit betreft een ‘omkeergesprek’. Naast vorderingen bespreken we
dan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de leerling. Aan het eind van
het schooljaar worden ouders, waar nodig, uitgenodigd om geboden extra hulp te evalueren
en af te ronden.
De overgang naar een volgende groep is zeker niet alleen
afhankelijk van toet resultaten. Zaken als werkhouding, tempo en
sociaal-emotionele ontwikkeling zijn medebepalend. Op
WereldWijzer is het al of niet overgaan naar een volgende groep een
beslissing van het gezamenlijke team, waarbij we uiterst zorgvuldig
te werk gaan. Uiteraard hebben de eigen leerkracht en de intern
begeleider hierin een belangrijke stem. Ook nodigen we de ouders
uit om mee te praten. De uiteindelijke beslissing m.b.t. wel of niet
overgaan ligt bij de school.

4.3 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs
Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Samen met uw kind en school
bepaalt u op welke afdeling binnen het voortgezet onderwijs uw kind de meeste kans heeft
om te slagen.
De ouders worden, aan het begin van het schooljaar, op de hoogte gebracht van de
mogelijkheden via een informatieve mail met het tijdspad m.b.t. verwijzing naar het VO.
De leerlingen van groep 8 krijgen in november een (voorlopig) advies voor het VO. Dit
voorlopig advies wordt gegeven op basis van het leerlingvolgsysteem en de resultaten tot
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dan toe. Bovendien spelen werkhouding, zelfstandigheid,
concentratie en motivatie een belangrijke rol.
Ieder jaar rond eind januari zijn de open dagen van de VO-scholen.
Half april 2018 maken de kinderen de centrale eindtoets. De uitslag van deze toets is pas
bekend als de definitieve aanmelding bij het VO al is gedaan. Als er een positief verschil is
tussen de uitslag van de eindtoets en het advies van school, zal de basisschool haar advies
heroverwegen en zo nodig het advies naar boven bijstellen. Het advies wordt nooit naar
beneden bijgesteld.
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5

Passend onderwijs en zorg voor onze leerlingen

Wat is passend onderwijs
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind. Ook kinderen die extra aandacht nodig
hebben. Met Passend onderwijs is het nog beter mogelijk om ondersteuning op maat te
bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben. Zo hebben zij de beste kansen op een
vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen
naar het speciaal (basis)onderwijs. Dat blijft. Daarnaast werken we nauw samen met
partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders zowel op school als thuis
passende ondersteuning krijgen.
Passend onderwijs en zorgplicht
Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd
onderwijsaanbod te realiseren. Dat is passend onderwijs. Om dit vanaf groep 1 te kunnen
bieden is het belangrijk dat we zo vroeg mogelijk beschikken over de juiste informatie.
Daarvoor hanteren we de volgende
aanmeldingsroute.
In de wet passend onderwijs is opgenomen dat
ouders hun kind schriftelijk bij de school van
voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders
vragen of ze hun kind al eerder bij een andere
school hebben aangemeld. Dat doen wij dus ook.
De school waar u uw kind als eerste heeft
aangemeld is de zorgplichtschool. De schriftelijke
aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldformulier van de school invullen
en ondertekenen. Ouders hebben informatieplicht. Voor inschrijving nodigen wij u uit voor
een gesprek waarin u ons informeert over de ontwikkeling en eventuele zorgbehoefte van
uw kind. Het aanmeldformulier, het gesprek, eventueel aangevuld met informatie van een
kindercentrum, zijn een belangrijke basis voor ons om vast te stellen of uw kind extra
ondersteuning nodig heeft.
Bij de aanmelding stelt onze school zich de volgende vragen:
- Wat is nodig om het kind op onze school te laten functioneren?
- Welke mogelijkheden ziet de school?
- Is onze school in staat het onderwijs te bieden dat het kind nodig heeft?
Voordat we overgaan tot de toelating van een kind met een ondersteuningsbehoefte dient
een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat het kind nodig heeft en wat onze
school kan bieden. In de afweging spelen de volgende twee afwegingen een belangrijke rol:
1. Kunnen we rust en veiligheid binnen de groep bieden en wordt het leerproces niet
belemmerd?
2. In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod prevaleert
voor ons het onderwijsaanbod. Sluit dit aan bij de ondersteuningsbehoefte van het
kind?
Een plaatsing in het basisonderwijs moet het kind optimale ontwikkelingskansen bieden.
Hoewel onze school het als taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de ontwikkeling
van de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid
worden door een speciale (basis) school of taalschool “de Tintaan” in Deventer.

18

Alle scholen in de gemeente Deventer zijn aangesloten bij het
samenwerkingsverband Sine Limite. Wij dus ook. In dit
samenwerkingsverband hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt hoe we tot een
zorgvuldige afweging komen.

Aanmelding van een kind met een ondersteuningsbehoefte
-

Aanmelding door de ouders bij de directeur van de school door het invullen van het
aanmeldformulier
Uitnodiging voor een gesprek
Toelichting op de procedure
Inschrijving als we inschatten dat we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van
het kind. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft of we twijfelen of we de
begeleiding kunnen bieden vinden de volgende stappen plaats:

Informatie verzamelen en afweging

We vragen schriftelijk aan de ouders om aanvullende informatie. Ouders hebben
informatieplicht. We nemen een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Op grond van
de informatie maken we een afweging wel of niet plaatsen. Bij deze afweging kunnen we
Sine Limite inschakelen om een deskundige te leveren die meedenkt of er wordt een
trajectoverleg georganiseerd. Ouders zijn aanwezig bij een trajectoverleg. Gezamenlijk
onderzoeken we en wegen we af wat het kind, de leerkracht en de ouders nodig hebben om
de begeleiding te bieden. Soms kan het nodig zijn dat er een aanvullend onderzoek
plaatsvindt.
Als de periode van 6 weken na aanmelding is verstreken, krijgt u een brief waarin staat dat
de termijn met 4 weken wordt verlengd1. De reden wordt dan ook genoemd. Mochten we na
10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen, dan schrijven we uw kind
tijdelijk in.

Besluitvorming
Op basis van de informatie en eventuele onderzoeken wordt een besluit over de toelating
genomen.
Mogelijkheid 1: plaatsing is haalbaar zonder extra ondersteuning. We schrijven het kind in.
Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school beschikt over de
ondersteuning of we vragen een arrangement aan bij de Commissie TLV (Commissie
Toelaatbaarheidsverklaringen) van Sine Limite. We schrijven het kind in en openen een POP
(Persoonlijk Ontwikkel Plan).
Mogelijkheid 3: Plaatsing is niet haalbaar. Sine Limite gaat voor ons samen met de ouders op
zoek naar een passende onderwijsplek. Dat kan een andere basisschool zijn maar in de
meeste gevallen zal het een school voor speciaal (basis) onderwijs zijn.
Als dit laatste het geval is vraagt onze school met uw toestemming een
toelaatbaarheidsverklaring aan voor een (tijdelijke) plaatsing binnen het speciaal (basis)
onderwijs bij de Commissie TLV.
Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing kunnen zij bezwaar aantekenen bij
het bevoegd gezag van de school of bij de geschillencommissie. De klachtenregeling staat op
de laatste pagina van de schoolgids/ op de website/ etc.
Waar kunt u verder informatie vinden?
1

Schoolvakanties en vrije dagen tellen mee. De periode die ouders nodig hebben om informatie aan te leveren,
telt niet mee. Hiermee sluiten we aan bij de wettelijke voorschriften over toelating van een leerling met extra
ondersteuning.
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Alle afspraken over passend onderwijs vindt u op
www.sinelimite.nl. Heeft u vragen over ondersteuning of
passend onderwijs kunt u het loket van Sine Limite bellen: 0570-745610
Welke ondersteuning biedt onze school?
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school staat beschreven welke
ondersteuning de school kan bieden. We maken daarin onderscheid tussen
basisondersteuning en extra ondersteuning.
Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in het samenwerkingsverband
biedt. Voor ieder kind dat meer ondersteuning nodig heeft zorgen we voor aanpassingen in
het onderwijs. Dit is maatwerk want we gaan uit van de onderwijsbehoefte van het kind. In
de meeste gevallen kunnen we dit zelf bieden met de deskundigheid en mogelijkheden
binnen onze school. Soms hebben we ondersteuning nodig vanuit Sine Limite en in enkele
gevallen biedt het speciaal (basis) onderwijs voor uw kind passend onderwijs voor het kind.
HGPD en trajectoverleg
Op onze school vinden groepsbesprekingen en zorgoverleggen plaats. Tijdens de
contactavonden bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Als er signalen zijn dat het
leren, gedrag of sociaal-emotionele ontwikkeling niet goed gaat, bespreekt de leerkracht dit
met u. We willen ook graag weten wat uw kijk is en hoe het thuis gaat. Als de aanpassingen
niet helpen of er is meer zorg nodig, dan gaan de leerkracht, intern begeleider en u met
elkaar in overleg. Ook de mening van uw kind is hierbij belangrijk. Dit overleg heet interne
HGPD. Van tevoren vullen wij en u een formulier in dat als leidraad dient tijdens de
bespreking, het POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan)
Het kan zijn dat er één keer een HGPD plaatsvindt, maar ook meerdere keren. Als er
behoefte is aan extra ondersteuning voor uw kind of de vragen blijven, organiseren we een
trajectoverleg. Aan het trajectoverleg nemen deel: leerkracht, intern begeleider, ouders,
trajectmedewerker van Sine Limite en de gezinscoach van de GGD. Daarnaast kunnen ook
andere deskundigen deelnemen of iemand uit uw omgeving.
In het trajectoverleg bespreken we de vraag: Wat is de ondersteuningsbehoefte van uw
kind? Daarbij kijken we ook naar andere factoren, zoals de groep, de school en de
thuissituatie.
In iedere bespreking komen ook de positieve aspecten en de talenten van uw kind aan de
orde.
Voor kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben
maken we waar nodig een ontwikkelingsperspectief. Dit is
een formulier waarin het plan van aanpak vastgelegd is,
het uitstroomniveau van het kind en de afspraken tussen
school en ouders vastgelegd worden. Allereerst wordt
gekeken of er met een speciaal arrangement (dat
aangevraagd moet worden bij de Commissie
Toelaatbaarheidsverklaringen) voldoende hulp kan worden geboden.
Is een (tijdelijke) plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek? Dan
vragen we hiervoor een ‘toelaatbaarheidsverklaring' aan bij Sine Limite. Met deze
toelaatbaarheidsverklaring heeft uw kind recht op plaatsing op een school voor speciaal
(basis)onderwijs.
Sine Limite heeft ook een loket dat door intern begeleiders gebeld kan worden voor vragen
over passend onderwijs en inzet van diensten van Sine Limite. Ook ouders kunnen het loket
bellen. Wel hebben ouders altijd eerst de vraag op school gesteld. Als er vragen blijven, kan
het loket van Sine Limite gebeld worden (tel 0570 745610).
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Gezinscoach
Vanaf januari 2015 is jeugdzorg onder de gemeente komen te vallen. In Deventer zijn in
alle wijken gezinscoaches werkzaam. Een gezinscoach helpt ouders bij opvoed- en
opgroeivragen. Soms zijn enkele gesprekken voldoende. In andere gevallen kunnen zij
hulpverlening inzetten. Elke school heeft een gezinscoach als contactpersoon. Deze
gezinscoach zit in ons trajectoverleg. Op die manier kan indien nodig laagdrempelig hulp
geboden worden.
U kunt de gezinscoach ook rechtstreeks benaderen via telefoonnummer 14 0570 (geen
netnummer nodig) of per e-mail: info@gezinscoachdeventer.nl .
Meer informatie
www.icbwereldwijzer.nl
www.sinelimite.nl
www.sopdeventer.nl
www.passendonderwijs.nl
5.1 Gezondheidszorg en logopedie
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD IJsselland is er voor kinderen en
jeugdigen van 0 tot 19 jaar en heeft tot taak hun gezondheid te bevorderen en te
beschermen. Vanaf het vierde jaar komt u de medewerkers van de JGZ tegen op de
basisschool.
Het JGZ-team verzorgt onder andere de preventieve gezondheidsonderzoeken. Dat gebeurt
op de basisschool bij leerlingen in groep 2 en groep 7. U ontvangt hiervoor een vragenlijst
en op uw verzoek een uitnodiging. Tijdens het onderzoek wordt gekeken of uw kind zich
lichamelijk, geestelijk en sociaal goed ontwikkelt. Om dit te kunnen beoordelen vindt een
lichamelijk onderzoek plaats naar bijvoorbeeld groei en beweging en komen in een gesprek
onderwerpen aan de orde als: eten, samen spelen, school en hobby’s. Tijdens het onderzoek
is er gelegenheid om vragen te stellen over de ontwikkeling en opvoeding van uw kind.
Rond de leeftijd van 5 jaar kan de logopedische screening plaatsvinden aan de hand van een
vragenlijst voor ouder(s) en leerkracht. De logopedist onderzoekt naar aanleiding van deze
vragenlijsten kinderen die in hun spraak- en taalontwikkeling risico’s lopen. De logopedist let
dan vooral op taal, spraak, mondgedrag en stem. Ook bij kinderen uit andere groepen kan
op verzoek van ouder(s) of leerkracht een logopedisch onderzoek verricht worden.
Als uw kind meer zorg nodig heeft wordt u uitgenodigd voor een extra onderzoek of voor
een gesprek. Met vragen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind kunt u altijd terecht bij
de afdeling JGZ, bijvoorbeeld als u twijfelt of uw kind goed groeit of als er thuis of op school
problemen zijn. U kunt dan zelf contact opnemen met de afdeling JGZ of CJG in de
gemeente.

Ondersteuning van ouders

U kunt ook zelf aankloppen bij de GGD, als u vragen heeft over de gezondheid, de
ontwikkeling, het gedrag of de opvoeding van uw kind. Op verzoek van ouders of van de
leerkracht kan de jeugdarts, de logopedist of de verpleegkundige een gericht onderzoek
doen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. De jeugdverpleegkundige kan daarnaast
een leerling en de ouders kortdurend begeleiden bij vragen over problemen met de
opvoeding, pesten, zindelijkheid, eetproblemen en dergelijke.

Samenwerking met school en anderen
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Soms kan het belangrijk zijn dat de leerkracht wordt ingelicht
over de uitkomsten van een onderzoek. Een probleem kan het
gedrag van een kind op school beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld een verminderd gehoor. Dit
gebeurt altijd in overleg met u. Ook verwijzing naar bijvoorbeeld de huisarts, Bureau
Jeugdzorg, of het maatschappelijk werk, gebeurt altijd in overleg met u.
Het jeugdgezondheidsteam van WereldWijzer wordt gevormd door:
Michiel Marlet
arts
Margreet Post
verpleegkundige
Marijke Tijs
assistente
Manon van Dijk
logopediste
Voor meer informatie: het algemene JGZ nummer
088-4430702.
E-Mail: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl.
Ook vindt u veel informatie op www.ggdijsselland.nl/jeugdgezondheid, waar u ook allerlei
voorlichtingsmateriaal (folders, leestips) aantreft.
5.2 Plagen en pesten
We vinden het belangrijk dat een kind zich veilig en prettig voelt bij ons op school. Plagen is
daarbij iets wat incidenteel voor kan komen, niet structureel gericht op altijd hetzelfde kind.
Het vervelende bij pesten is, dat het vaker voorkomt dan iedereen denkt, omdat slechts een
klein deel van de gepeste kinderen dat thuis of op school vertelt. Bovendien is het pesten
moeilijk te constateren, omdat het meestal gebeurt op momenten en plekken waar dat niet
te zien is. Hierbij denken we ook aan het gebruik van social media via internet. Het is dus
mogelijk een onzichtbaar probleem waar een kind enorm onder kan lijden. We proberen de
kinderen bewust te maken van de nare gevolgen van pesten. Hiermee is het pesten
natuurlijk niet uit de wereld. Wel hopen we, dat iedereen alert blijft en in geval van
vermoedens contact opneemt met de school om naar een oplossing te kunnen zoeken. Ons
beleid rondom pestgedrag is te lezen op de website (www.wereldwijzerokkenbroek.nl ).
Met de Kanjertraining willen we kinderen leren ook zelf op een goede manier met
pestgedrag van een ander om te gaan.
5.3 Vertrouwenspersonen
Het kan gebeuren, dat er problemen ontstaan die niet zo maar even kunnen worden
opgelost:
- problemen van leerlingen waarover ze niet met hun leerkracht kunnen of durven praten;
- machtsmisbruik op school tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en leerkrachten,
tussen leerkrachten onderling of tussen school en ouders;
- machtsmisbruik of onmacht binnen het gezin;
- ongewenst gedrag.
In voorkomende gevallen (en laten we hopen dat die zich niet voordoen) is het vaak moeilijk
om de weg naar de juiste persoon te vinden. Daarom zijn er op onze school
(school)vertrouwenspersonen aangesteld. Dit is in Okkenbroek juf (nog in te vullen). Samen
met u wordt het probleem besproken c.q. de klacht geformuleerd. Daarna wordt gekeken
welke stappen er ondernomen kunnen worden.
Ook kunt u, wanneer u dat wenst, zelf rechtstreeks met uw klacht naar een externe
vertrouwenspersoon. Dit is Dorine Gerritsma. Zij is te bereiken via het volgende e-mailadres:
dorinegerritsma@bureauvertrouwenspersonen.nl
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5.4 Klachtenprocedure
In een school gebeurt enorm veel. Leerlingen, ouders en
leerkrachten doen hun best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Waar mensen
werken worden echter fouten gemaakt, ontstaan misverstanden, of lopen bepaalde zaken
anders dan gewenst. Op zich hoeft dit alles geen probleem te zijn, want door goed onderling
overleg kunnen veel dingen prima opgelost worden. Als u hier meer over wilt weten hebben
we een brochure: “Een goed gesprek voorkomt erger”, aan te vragen bij de directeur.
Het schoolbestuur is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de VBKO, te
bereiken via de secretaris Dhr. Mr. J.H.H. Remers, Steve Bikostraat 11, 7557 LX Hengelo.
Verder kan de Inspectie van het Onderwijs geraadpleegd worden:
Inspectie van het onderwijs
e-mail: info@owinsp.nl
website: www.onderwijsinspectie.nl
Voor algemene vragen over onderwijs: tel. 0800-8051 (gratis)
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief). Ook voor signalen
inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d.
is het mogelijk de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie te raadplegen. Samen
met u wordt dan gezocht naar een zorgvuldige, wenselijke aanpak.
5.5 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Het is wettelijk verplicht dat elke school volgens een meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld werkt. De meldcode is een hulpmiddel om kindermishandeling, maar ook om
huiselijk geweld tegen te gaan. Samen met de gemeente Deventer hebben de
schoolbesturen in Deventer op basis van landelijke richtlijnen een meldcode ontwikkeld.
Hierin is een stappenplan opgenomen hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld
en kindermishandeling.
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6

De ouders

6.1

Het belang van betrokkenheid van ouders

6.1.1 Algemeen
Onderwijs is het belang van kinderen, ouders en leerkrachten. De kinderen vallen onder de
gezamenlijke zorg en verantwoording van ouders en school, die een belangrijke rol spelen bij
de ontwikkeling van de kinderen. Daarom vinden wij een goed contact en heldere afspraken
tussen school en ouders van groot belang. Het contact moet open en eerlijk zijn. U als ouder
verwacht een goede begeleiding van uw kind vanuit de schoolorganisatie. Wij verwachten
van de ouders dat ze bij de school betrokken zijn en de school steunen en de
interconfessionele grondslag van de school respecteren.
Zoals u weet gaan wij op een bepaalde manier om met het informeren van ouders over hun
kinderen. Dit is gebaseerd op wettelijke bepalingen, die nauw samenhangen met de
hoedanigheid waarin ouders verkeren. Door deze bepalingen heeft de ene ouder meer recht
op informatie dan de ander. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Een
en ander staat uitgebreid geformuleerd in “Beleid voor het informeren van ouders in de
ruimste zin van het woord”, ter inzage op school, maar ook te lezen op
www.wereldwijzerokkenbroek.nl Onderdeel van dit stuk zijn ook de afspraken m.b.t. het
afleggen van huisbezoeken. In de bijlage op de website staat schematisch weergegeven
welke ouder waar recht op heeft.
6.1.2 Contacten met ouders
De groepsleerkracht van uw kind is altijd uw eerste aanspreekpunt.
’s Ochtends voor school is er geen tijd voor uitvoerig overleg, maar na schooltijd is er de
mogelijkheid om binnen te lopen. Wanneer u iets meer tijd nodig heeft, vragen wij u
daarvoor een afspraak te maken. We willen een ‘laagdrempelige’ school zijn, d.w.z. een
school waar de ouders gemakkelijk binnenlopen voor een mededeling of (het maken van een
afspraak voor) een gesprek, zeker ook als dat gaat over wat u van de school verwacht.
Op de website vindt u in de agenda de vastgestelde contactmomenten met ouders.
6.1.3 Activiteiten waaraan ouders deelnemen
Behalve het tonen van belangstelling en betrokkenheid zijn ouders ook onmisbaar bij het
realiseren van bepaalde activiteiten. Op onze school wordt o.a. hulp van ouders gevraagd bij
schoolreisjes, excursies, sportactiviteiten, spelletjes, crea en diverse vieringen. Bij een aantal
van deze activiteiten worden we geholpen door de Ouderraad. Ook bij het leesonderwijs
vragen we ondersteuning van ouders om thuis met uw kind te oefenen door voor te lezen of
samen te lezen. De groepsleerkracht van uw kind kan u tips geven om dit, ook bij een
moeizaam leren-lezen-proces, leuk te houden. Verder verwachten we dat ouders hun kind
begeleiden bij het huiswerk dat de leerlingen mee naar huis krijgen vanaf groep 4. Tijdens
de informatieavond in september vertelt de leerkracht welk huiswerk er per groep
meegegeven zal worden.

6.2

Ouderraad
De ouderraad is de activiteitencommissie van de school en helpt mee bij het realiseren van
allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten de school. Dit doen we om meer te kunnen doen
dan alleen het allernoodzakelijkste, maar ook om meer persoonlijke aandacht aan onze
leerlingen te geven.
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6.2.1 Van de ouderraad
Waarom?
De ouderraad (OR) stelt zich ten doel het onderwijsteam te ondersteunen bij binnen- en
buitenschoolse activiteiten, die buiten het lesprogramma vallen en een plezierige relatie op
te bouwen tussen team, ouders en kinderen. Daarnaast het signaleren van zaken die spelen
in en om school en het team hierover informeren. Ouders doorverwijzen/ in contact brengen
met de juiste personen binnen school bij problemen/aandachtspunten (= citaat huishoudelijk
regelement OR)
Wanneer en wat?
De OR vergadert ongeveer achtmaal per schooljaar over de te organiseren evenementen en
activiteiten en buigt zich ook over de verkeersveiligheid rondom de school. Elke vergadering
is er een lid van het team en/of de locatieleider aanwezig om vragen direct te kunnen
beantwoorden.
Hulpouders
De leden van de ouderraad zijn slechts vertegenwoordigers van u. De raad kan niet zonder
hulpouders. Vele ouders springen het hele schooljaar bij als het gaat om luizenbestrijding,
bibliotheek uitleen, vervoer bij uitstapjes. Al deze mensen worden één keer per jaar door de
school in het zonnetje gezet.
Activiteiten
De OR ondersteunt het team bij bosdag, sint maarten, kerst- en paasvieringen, sinterklaas,
voetbaltoernooi, koningsdag, schoolkamp, schoolreisje, de talentenshow en de slotavond van
groep 8.
Wie
Deze ouders vertegenwoordigen u in de OR. U kunt ze altijd aanspreken op het schoolplein
of door het versturen van een e-mail:
Voorzitter:
Arjen Tuitert

e-mail:

arjentuitert@hetnet.nl

e-mail:

famdebrie@ziggo.nl

Secretaris:

Chantal de Brie

Penningmeester:
David de Kleine
Leden:
Marleen Gerritsen, Elian de Kleine, Ellen Wunderink, Frank Klein
Koerkamp
Vanuit het team neemt Ghislaine van Heerde deel aan de vergaderingen.
Ouderbijdrage
Om alle activiteiten van de ouderraad mogelijk te maken vraagt de ouderraad een jaarlijkse
(vrijwillige) bijdrage. In het vorige schooljaar (2017-2018) was de hoogte van het bedrag
afhankelijk van het aantal kinderen, variërend van € 20,- (voor het 1e kind), € 17,50 (2e), €
15,- (3e). Hierin is niet de bijdrage voor het schoolreisje verwerkt. Deze is € 20,50 per kind
en wordt ongeveer een maand voor het schoolreisje gevraagd. Het rekeningnummer van de
OR is NL10RABO0120204991. Ieder jaar in oktober wordt de ouderbijdrage opnieuw
vastgesteld.
Als de jaarlijkse bijdrage niet opgebracht kan worden, kunnen ouders een beroep doen op
Stichting Leergeld in Deventer (www.leergelddeventer.nl ) . Meer informatie hierover bij de
locatieleider van de school en op de website.
Sinds 1 januari 2014 is een nieuwe Landelijke Ouderraad actief. De Landelijke Ouderraad
gaat een actieve rol spelen voor ouders rond onderwijs. Zo kunt u - als voorheen - bellen
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naar 0800-5010 met de individuele vragen die u als ouder rond
onderwijsaangelegenheden heeft. Per mail kunt u uw vragen
voortaan stellen via info@loraad.nl
6.3 Medezeggenschapsraden
Wat is medezeggenschap en wat doet zo'n raad eigenlijk? Het belangrijkste doel van de MR
is dat ouders en het personeel van de school, het recht hebben om mee te denken en mee
te praten om zo invloed uit te kunnen oefenen op belangrijke beleidsthema's en beslissingen.
Bij enkele thema's is er een adviesrecht. Bij andere onderwerpen een (mede)beslisrecht. Dit
is bij wet geregeld in de zogeheten 'Wet medezeggenschap op scholen'. Het doel van de
medezeggenschapsraad is het bevorderen van het goed functioneren van de
schoolorganisatie door belangen te behartigen van leerlingen, ouders en personeel. Dit in
overleg met het bevoegd gezag van school. De medezeggenschapsraad verdiept zich in
allerlei beleids-en organisatiestukken, stelt vragen daarover en komt met ideeën hoe de
organisatie van de school effectief en doelgericht vormgegeven kan worden.
De school heeft één Medezeggenschapsraad (MR) van 8 leden. Hierin zitten
vertegenwoordigers van zowel de ouders van locatie Deventer als locatie Okkenbroek,
waarbij de verhouding tussen leerkrachten en ouders gelijk dient te zijn. De verhouding
Deventer/Okkenbroek is een afspiegeling van de grootte van de school, 3 ouders en 3
leerkrachten uit Deventer en 1 ouder en 1 leerkracht uit Okkenbroek.
6.3.1 Medezeggenschapsraad (MR)
Namens de ouders hebben zitting in de MR:
 Elian de Kleine
 Sigrid Wessels, voorzitter
 Michel Latour, secretaris
 Paulien Nijkamp
Namens het team:
 Angelique Zandbelt
 Ingrid Willemsen
 José Swijtink
 Desi Gerritsen
Margriet van Duren, directeur, is adviserend lid en tevens vertegenwoordiger van het
Bevoegd Gezag van Quo Vadis. Zij heeft geen stemrecht. Zij neemt op verzoek deel aan de
vergaderingen.
De bijeenkomsten zijn openbaar en worden aangekondigd via de nieuwsbrief en/of de
website. Notulen van de vergadering zijn ter inzage. Mocht u zaken hebben waarvan u vindt
dat ze besproken moeten worden, laat het ons weten! Secretariaat:
mricbwereldwijzer@stichtingquovadis.nl
6.3.2 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Betreffende zaken op bovenschools niveau wordt overleg
gevoerd door de GMR. Hierin zitten ouders en leerkrachten van alle scholen van de Stichting
Quo Vadis.
Dit schooljaar is de samenstelling van de GMR anders: iedere school levert nog maar 1
vertegenwoordiger aan. Voor ICB WereldWijzer is dit een ouderafgevaardigde. Zodra we
weten wie dit gaat doen, zullen we zijn/haar naam bekend maken.
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7

De ontwikkeling van het onderwijs

7.2

Strategisch Beleidsplan (SB)
In ons SB wordt uitvoerig beschreven welke processen er gaande zijn en hoe ze verlopen.
Daarnaast geven we aan op welke onderdelen veranderingen en verbeteringen wenselijk zijn
en wanneer en hoe we daaraan gaan werken. Op deze wijze laat iedere school zien wat men
van de school mag verwachten. Het plan bestrijkt een periode van vier jaar. Aan het eind
van elk schooljaar wordt nagegaan in hoeverre de plannen zijn waargemaakt. De MR en de
onderwijsinspectie worden hiervan op de hoogte gesteld. De resultaten worden verwoord in
een jaarverslag. Het nieuwe schoolplan voor de periode 2019-2023 ligt voor
belangstellenden ter inzage. Ook het jaarplan 2019-2020 is in te zien.

7.3

Zorg voor de relatie school en omgeving

7.2.1 De scholen
Contacten met andere scholen zijn er via het conglomeraatsoverleg en het Deventer
Directeuren-overleg van Quo Vadis. Via Sine Limite zijn er contacten en activiteiten m.b.t.
extra zorg voor de leerlingen. Hierbij kunt u denken aan trajectoverleggen m.b.t. de
zorgleerlingen. Ook is er wekelijks contact met specialistische uitvoerder van Sine Limite ter
ondersteuning van het onderwijs aan leerlingen met extra zorgbehoefte.
Daarnaast is er overleg met Sam & Ko (BSO).
7.2.2 De instellingen
De school is al lang geen instelling meer die in haar eentje opereert: er bestaat een veelheid
van organisaties en structuren waarvan de school onderdeel uitmaakt. De school onderhoudt
contact, structureel of incidenteel, met diverse instellingen. Uitgangspunt is het belang van
het kind en alles wordt vertrouwelijk behandeld.
 de GGD IJsselland m.b.t. de jeugdgezondheidszorg.
 met maatschappelijk werk hebben we contact als dat van belang is bij bepaalde
gezinsomstandigheden.
 netwerk interne begeleiders
 netwerk ICT
 diverse leerkrachtkringen
 bibliotheek
 cultuurinstellingen
 de politie en de verkeersouder.
7.3 Verstrekken van leerlingeninformatie aan derden
Onze school verstrekt geen leerlingengegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is op basis
van wettelijke regelingen, dan wel wenselijk i.v.m. de schoolloopbaan van uw kind. Ouders
worden hierover geïnformeerd. Indien de gegevensverstrekking meer omvat dan de
personalia zal aan u (schriftelijk) toestemming worden gevraagd.
Met de bedrijven, die vanwege digitaal verwerken van leerstof, beschikking hebben over
leerling gegevens, zijn bovenschools convenanten gesloten over veilig beheer en opslag van
deze gegevens. Hiermee is de privacy gewaarborgd.
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8

De resultaten van ons onderwijs

8.1 Aan het einde van de basisschool
Als school streven we ernaar om de leerlingen op een, voor hen, zo hoog mogelijk niveau te
brengen. Dit heeft te maken met de individuele mogelijkheden van de leerling. Door de
individuele zorg voor de kinderen weten we aan het eind van de basisschoolperiode vrij
precies welk soort van voortgezet onderwijs (VO) voor het kind het meest geschikt is.
We nemen aan het eind van de schoolloopbaan de eindtoets van Route 8 af om te kijken
hoe onze school staat t.o.v. de andere scholen in Nederland. De resultaten daarvan zijn
redelijk stabiel, maar kunnen aan kleine wisselingen onderhevig zijn. Dit is mede afhankelijk
van het niveau waarop de kinderen instromen en de individuele mogelijkheden. We
gebruiken de eindtoets als objectieve toets en bereiden de leerlingen er niet specifiek op
voor. We kunnen concluderen dat onze verwijzing en de uitslag van de eindtoets in bijna alle
gevallen met elkaar overeenkomen. De toets is dan een bevestiging van het advies m.b.t.
onze verwijzing naar het VO.
Uitstroomgegevens
Door de afstemming van ons onderwijs op de individuele leerling en door het stellen van
andere einddoelen voor bepaalde leerlingen is onze uitstroom divers.
Belangrijk is dat het kind die vorm van voortgezet onderwijs gaat volgen, waarin het met
plezier onderwijs kan genieten op een niveau dat reëel haalbaar is. Kinderen dienen er ‘op
hun plaats’ te zijn. Vergelijken we onze school met alle deelnemende scholen aan de
eindtoets, dan zit onze school regelmatig boven het landelijk gemiddelde.

De uitstroom van de laatste 3 jaren:
Schooljaar
2018-2019
basis/beroeps
basis/kader
2
kader/mavo
2
mavo/havo
2
havo/vwo
1
vwo
vso
totaal
7

2017-2018

2016-2017

1
1
3

1
1
1
3

5

28

9 Privacy
Op 25 mei 2018 is er in de EU (en dus ook in Nederland) een
nieuwe wet van kracht gegaan: de wet AVG. In deze wet staan nieuwe artikelen beschreven
die zorgdragen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De vorige wet stamde uit
2012 en was niet in alle gevallen even duidelijk. In dit artikel willen wij u meer helderheid
verschaffen over hoe wij bij ICB WereldWijzer om zullen gaan met persoonsgegevens en wat
we hieronder verstaan.
Bij ICB WereldWijzer gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. In verband
met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan
in de administratie van de school, moeten er gegevens van leerlingen worden vastgelegd.
Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze
persoonsgegevens beperken wij tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het geven van
goed onderwijs. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is
beperkt.
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die
leermaterialen ontvangen een beperkte hoeveelheid aan persoonsgegevens. Quo Vadis (de
stichting waar de school onder valt) heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt
over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar
toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is gesteld in de wet.
In het privacyreglement van stichting Quo Vadis staat beschreven hoe de stichting en haar
scholen omgaan met persoonsgegevens, en wat de rechten en plichten zijn van ouders (en
leerlingen). Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van Quo Vadis of in de
schoolgids. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van de school.
Snappet en Basispoort
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt
onze school gebruik van de landelijke portalen “Snappet” en “Basispoort”. Deze portalen
maken het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het
maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling
de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn persoonsgegevens nodig. De school heeft met
Snappet en Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het
gebruik van de persoonsgegevens. Via Basispoort worden er geen leer- of toetsresultaten
opgeslagen en/of uitgewisseld. Basispoort geeft op haar eigen website informatie
(http://info.basispoort.nl/Privacy). Ook Snappet geeft aan de leer- of toetsresultaten alleen
geanonimiseerd voor eigen statistiek te gebruiken en geeft meer informatie op haar website.
(https://nl.snappet.org/privacy/)
(Inschrijf)formulier
De schoolgids en de website van de school, zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders
die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Als het uiteindelijk tot een aanmelding
en/of inschrijving komt, wil de school graag beschikken over de juiste informatie. De ouders
worden gevraagd om informatie te verstrekken. Daarvoor wordt er meestal gebruik gemaakt
van een of meerdere (digitale) formulieren, zoals het aanmeldings- of inschrijfformulier. Bij
het vragen naar informatie over het kind en diens ouders, is het belangrijk om transparant te
zijn wat de school doet met de verstrekte informatie.
De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij
wettelijk verplicht aan u te stellen. Zo vragen wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te
maken met de ‘gewichtenregeling’: de bekostiging vanuit het ministerie van onderwijs naar
onze school wordt medebepaald door het ‘leerlinggewicht’.
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De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier,
worden opgeslagen in het leerlingvolgsysteem van onze school.
Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze administratie is de Wet
Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens
door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot deze gegevens is beperkt tot alleen
personeel die de gegevens nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons
geregistreerde gegevens van uw kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, dan
mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen.
Wij zullen u ook jaarlijks verzoeken deze informatie te controleren en aan te vullen waar
nodig.
Telefoonlijst
Op onze school wordt er in diverse groepen een klassenlijst gemaakt met de adressen van
leerlingen. Deze lijst met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere
ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom
school of bijvoorbeeld huiswerk. Wij vragen hierbij uw toestemming om de naam van uw
kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere (ouders van de)
klasgenootjes van uw kind. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet
gedeeld. Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden
voor persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor andere doeleinden. Ook kan het zijn dat
een klassenouder gegevens nodig heeft om ouders te vragen voor hulp. Aan de start van elk
schooljaar geeft u hier schriftelijk wel of geen toestemming voor.
Beeldmateriaal
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten,
schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien
zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor
leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van
leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik
van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Aan het begin van een nieuw schooljaar vragen
wij uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Uw
toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De
school heeft daar geen invloed op, maar wij vragen ouders hier wel terughoudend in te zijn
bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de
door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.
In het kader van de eigen ontwikkeling van de leerkracht en/of stagiaire wordt wel eens
gebruik gemaakt van video-opnames. Ook voor het verlenen van extra zorg aan leerlingen is
het soms nodig video-opnames te maken om daarna in een zorgoverleg te bespreken. Deze
beelden worden alleen voor intern gebruik gehanteerd. Deze beelden zullen ook maximaal 4
weken na het onderzoeksdoeleinde verwijderd worden.
Toelichting informatieplicht
De wet AVG eist dat een school de ouders (extra) informeert als:
 de verwachting bij de ouders anders is. Met andere woorden: als de school
persoonsgegevens gebruikt op een manier die ouders redelijkerwijs niet verwachten,
is dit een reden om ouders extra informatie te geven;
 de omstandigheden waaronder de school persoonsgegevens krijgt niet transparant is:
ouders zijn er niet altijd van op de hoogte dat de school via een andere organisatie
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nieuwe persoonsgegevens heeft gekregen, het is dan
noodzakelijk ouders daarvan (en indien mogelijk:
persoonlijk) op de hoogte te stellen (NB: de instantie die de gegevens verstrekt is
dan wel in overtreding);
het gebruik van de gegevens grotere gevolgen heeft dan voorzien: als de gevolgen
van het gebruik van de persoonsgegevens voor de leerling (of diens ouders) groter
zijn dan anders, is extra informatieverstrekking noodzakelijk;
de aard van de gegevens niet duidelijk is: hoe gevoeliger de aard van de gegevens is
die wij van uw kind(eren) gebruiken, hoe meer reden er is om de ouders hierover
gedetailleerd te informeren, denk hierbij aan het gebruik van diagnostische gegevens
van onderzoeken.
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10 Leerplicht, verlofregeling, school- en vakantietijden
10.1 Leerplicht
Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat
staat in de leerplichtwet . Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Het is niet
verplicht. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die
waarin het vijf wordt. Voorbeeld: een kind wordt op 14 januari vijf jaar. Het is dan
leerplichtig vanaf 1 februari.
10.2 Verlofregeling
In een aantal gevallen is het vanzelfsprekend, dat er verlof wordt verleend: huwelijk,
overlijden, jubilea etc. Het aanvragen van dit soort verlof dient tijdig (minimaal 1 week van
tevoren) en schriftelijk te gebeuren. Ook ons antwoord krijgt u op schrift, want de school is
verplicht om een afwezigheidadministratie te voeren. Verlofformulieren zijn op school en via
de website www.wereldwijzerokkenbroek.nl verkrijgbaar. Verzoeken tot verlof, waarbij geen
sprake is van zgn. dringende redenen moeten ook worden ingediend d.m.v. een
verlofformulier. Als regel wordt geen toestemming verleend, zéker niet wanneer het gaat om
extra vakanties, midweken e.d. Met de leerplichtambtenaar van de gemeente Deventer is
dat zo afgesproken. Wanneer ouders menen, dat verlof tóch gerechtvaardigd is vanwege
bijzondere redenen, dan moet de aanvraag vergezeld gaan van een verklaring waaruit dit
blijkt.
Bij niet goedkeuren van een verlofaanvraag kunnen desgewenst verdere stappen
ondernomen worden. Op het formulier wordt dat door ons aangegeven. De gemeentelijke
richtlijnen met betrekking tot het (niet) verlenen van verlof staan uitvoerig beschreven en
zijn op school verkrijgbaar. (Vermoedens van) Ongeoorloofd verzuim geven wij altijd door
aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Deventer. Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht.
10.3 Schooltijden
De schooltijden op ICB WereldWijzer zijn ingepland volgens het Vijf-gelijke-dagen-model. De
leerlingen gaan alle dagen even lang naar school. We starten om 8.30 uur en stoppen om
14.00 uur.
Vanaf 8.20 uur zijn de leerlingen welkom in de school. Alle kinderen lunchen op school. We
lunchen gezamenlijk in het klaslokaal, waarna de kinderen gaan buitenspelen. De leerkracht
of onderwijsassistent begeleidt de kinderen bij het overblijven. Zij houden toezicht tijdens
het eten en bij het buitenspelen.
10.4 Onderwijstijd
Door het hanteren van bovengenoemde schooltijden en onderstaande vakanties voldoen we
aan de wettelijke verplichting t.a.v. de verplichte onderwijstijd: alle groepen komen na 8 jaar
onderwijs op een totaal van minimaal 7520 uren
Een deel van de marge die overblijft wordt besteed aan een aantal studiedagen. De
studiedagen worden opgenomen in de agenda op de website en bekend gemaakt in de
WeerWatWijzer.
Voor de momenten na schooltijd en de vrije studiedagen kunt u gebruik maken van de
voorzieningen van de BSO, mits u een contract met de organisatie hebt en het op tijd
aangeeft.
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10.5 Vakanties en vrije dagen

Overzicht van de vakanties en studiedagen 2019 – 2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Tulp/Mei
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

van
21 oktober 2019
23 december 2019
17 februari 2020
10 april 2020
26 april 2020
21 mei 2020
24 mei 2020
6 juli 2020, start 12 uur

Datum

Reden

28-10

Studiedag Quo Vadis

15-11
22-01
24-02
14-04
02-06
12-06

Gepersonaliseerd Leren
Kanjertraining
Piekdag
Gepersonaliseerd leren
Piekdag
Opbrengsten en jaarevaluatie/planning

.
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tot en met
25 oktober 2019
3 januari 2010
21 februari 2020
13 april 2020
5 mei 2020
22 mei 2020
14 augustus 2020

11 Diversen
11.1 Eten en drinken
Wij gaan ervan uit dat de kinderen voor de ochtendpauze een gezond tussendoortje
meenemen en voor de middagpauze een gezonde lunch zonder koek of snoep. Ook een
gezonde traktatie met een verjaardag heeft de voorkeur.
De kinderen nemen alles wat niet op komt van de lunch weer mee terug naar huis, zodat u
zicht hebt op wat uw kind heeft gegeten en gedronken.
Even een aantal praktische zaken:
- Om de hoeveelheid afval beheersbaar te houden en ook denkend aan het milieu, zien
we dit het liefst in bakjes of goed afsluitbare bekers.
- Zorgt u voor een ruime rugtas waar bekers en (lunch)bakjes door uw kind zelf
makkelijk ingedaan kunnen worden.
- Voorziet u alles van naam, zodat alle spullen ook weer goed mee naar huis komen.
- Geeft u het drinken bij voorkeur mee in een beker met draaideksel. Liever geen
tuitbekers, omdat het drinken dan erg langzaam gaat. Doet u de bekers niet te vol;
de kinderen moeten de hoeveelheid wel kunnen opdrinken.
- Wilt u fruit en lunch zo meegeven dat uw kind het direct kan opeten, zodat we in de
klas niet hoeven te snijden en te schillen. Graag in bakjes die uw kind zelf kan
openen. Zorg dat het handzaam en niet te veel is.
Afgelopen drie schooljaren heeft de school deelgenomen aan het Europese schoolfruit
programma. Van november tot april ontvingen we 20 weken gratis groente en fruit voor alle
leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de klas! Ook komend
schooljaar zullen we waarschijnlijk weer een aanvraag indienen om aan het programma te
mogen deelnemen. Deelname vindt plaats door loting, dus er is nu nog geen zekerheid of er
ook komend schooljaar weer schoolfruit beschikbaar komt.

11.2 Excursies
N.a.v. bepaalde lessen of tijdens een project worden er wel eens leerzame uitstapjes
gemaakt naar bedrijven, instanties, natuurgebieden of musea. Via de nieuwsbrief wordt u op
de hoogte gebracht. Uw bijdrage aan een excursie kan bestaan uit het verzorgen van
vervoer of begeleiding (waarbij u moet beschikken over een inzittendenverzekering; claims
m.b.t. schade kunnen en mogen wij niet accepteren).
11.3 Fietsen
De meeste kinderen wonen dicht bij school en kunnen gemakkelijk te voet komen. Als de
afstand te groot is (bij meer dan 10 minuten lopen), is het meenemen van een fiets
uiteraard wel nodig. Wilt u ervoor zorgen dat de fietsen netjes in de daarvoor bestemde
rekken staan? Voor de veiligheid wordt ervoor en na schooltijd op het plein door iedereen
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met de fiets aan de hand gelopen. Vermeld dient ook te worden
dat de school niet verantwoordelijk is voor schade aan en/of
diefstal van de fiets. Wij bedanken u bij voorbaat voor uw medewerking.
11.4 Fotograaf
Eens per jaar worden er foto’s gemaakt door een beroepsfotograaf. U wordt in de
gelegenheid gesteld om de gemaakte foto’s te kopen. Er is geen enkele koopverplichting. De
betaling hiervan gaat zonder tussenkomst van de school. Hiervoor zullen we de voor de
fotograaf benodigde gegevens aanleveren. Als u hier bezwaar tegen hebt, horen we het
graag en maken dan aanvullende afspraken met de fotograaf.
De school krijgt de beschikking over een aantal pasfotootjes van ieder kind. Deze gebruiken
we vaak voor afscheidscadeautjes voor stagiaires of voor presentjes op moeder- en
vaderdag. Via de WWW krijgt u ruim van tevoren de informatie die van belang is bij het
maken van de (gezins)foto’s.
11.5 Ziekmeldingen
Bij ziekte van een kind vragen we de ouders om de school op de hoogte te stellen. Dat kan
telefonisch. Wilt u dat wel vóór 8.20 uur doen? Het is namelijk storend om onder schooltijd
alsnog meldingen door te moeten geven. Als er geen ziekmelding is geweest zullen wij zo
mogelijk contact opnemen.
Als een leerling langere tijd niet naar school kan, gaan we samen met de ouders bekijken
hoe we het onderwijs kunnen voortzetten. Het continueren van het onderwijs is o.a.
belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is het ook van
belang dat de zieke leerling contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht.
Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent
onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen.
Voor meer informatie over onderwijs aan zieke leerlingen kunt u o.a. terecht op
www.ziezon.nl , de website van het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.
11.6 BSO
Vanaf 1 augustus 2007 heeft de school de verplichting om te zorgen voor een sluitende
dagopvang voor haar leerlingen van 07.30 uur - 18.30 uur. Hiervan kunt u als ouder gebruik
maken als u opvang voor uw kind nodig hebt op doordeweekse dagen, niet zijnde algemeen
erkende feestdagen. De kosten hiervoor worden bij de ouder in rekening gebracht. Via uw
werkgever en de belastingdienst is een deel hiervan weer terug te ontvangen.
In Okkenbroek biedt Sam&okki, kinderopvang aan in het schoolgebouw onder de naam
Sam&okki. Voor informatie kunt u terecht op www.samenko.nl
11.7 Hoofdluis
Binnen de school werken we met een ouderwerkgroep hoofdluisbestrijding. De resultaten
zijn dermate goed, dat dit project een vast onderdeel van het jaarprogramma is geworden.
De kinderen worden planmatig, na iedere vakantie, gecontroleerd op hoofdluis. Bij twijfel is
er een her controle. Na constatering van hoofdluis moeten de nodige maatregelen genomen
worden, zowel op school als door de ouders. Coördinator van de werkgroep is mevrouw
Jolanda Hoornenborg. U kunt bij haar terecht voor vragen, maar ook voor actieve deelname.
11.8 Verkeersouder
Op onze school is een verkeersouder aanwezig, mevrouw C. Wichink Kruit. Zij helpt de
school rondom verkeersveiligheid bij uitstapjes. Ook helpt ze bij de organisatie van het
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verkeers-examen, dat de leerlingen van groep 7 ieder jaar
afleggen. De verkeersouder werkt veel samen met de
verkeersouder van Het Roessink.
Daarnaast is de verkeerouder, in samenwerking met de directie, bezig met het onderzoeken
hoe de verkeersveiligheid rondom de school vergroot kan worden. Suggesties hierover van
uw kant zijn van harte welkom. U kunt de verkeersouders bereiken via
verkeersoudericbwereldwijzer@stichtingquovadis.nl
11.9 Gevonden voorwerpen
Helaas blijven er ook bij ons op schoolspullen achter. Er staat een krat voor gevonden
voorwerpen bij de hoofdingang. Hierin worden de achtergebleven spullen gelegd. Wanneer u
iets kwijt bent, dan kunt u hier gerust kijken. Wilt u de kleding en de voorwerpen van uw
kind uit voorzorg van een naam voorzien? Regelmatig legen wij het krat, maar maken hier
vooraf in de WWW melding van.
11.10 Mobiele telefoons
Kinderen mogen bij ons op school geen mobiele telefoon meenemen. Als kinderen ouders
moeten bellen kan dat via de telefoon op school. Ook andersom, ouders hebben een
belangrijke boodschap voor hun kind, zien we graag dat dat via de school loopt.
Onze ervaring is dat de leerlingen hun mobiel als “speeltje” gebruiken. Dit leidt af van de
lessen, maar ook kwijt en/of kapot raken zorgt voor vervelende momenten. Dus: leerlingen
komen zonder mobiele telefoon naar school (tenzij hier
in overleg met ouders en leerkracht andere afspraken
over gemaakt worden). Nemen ze hem toch mee, dan
moeten ze hem inleveren bij de groepsleerkracht. Om
14.00 uur krijgen ze de mobiel weer terug.
11.11 Huiswerk
De kinderen krijgen vanaf groep 4 soms huiswerk mee.
Het gaat dan meestal om het inoefenen van de tafels,
een dictee, topografie of om het leren van een
proefwerk. In de hogere groepen komt er meer
huiswerk om alvast te wennen aan de gang van zaken
in het voortgezet onderwijs.
11.12 Verjaardagen
Als een kind jarig is, wordt daar in de groep aandacht aan besteed. Op die dag mogen de
kinderen van de eigen groep en de aanwezige leerkrachten getrakteerd worden. Om de
leerkrachten te trakteren gaan ze in de ochtendpauze vanaf 10 uur rond. Vierjarigen die voor
het eerst op school zijn vieren hun verjaardag nog niet.
Verjaardagen van de leerkrachten vieren we gezamenlijk op dezelfde dag: de meesters- en
juffendag. Dit om het onderwijs op al die verschillende verjaardagen toch zoveel mogelijk
doorgang te laten vinden. Hoe deze speciale dag ingevuld wordt, krijgt u te zijner tijd via de
groepsleerkracht te horen.
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11.14 Verzekeringen
Ongevallenvoorziening.
Het bestuur van Quo Vadis heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten op “secundaire
basis” voor de leerlingen en de medewerkers van haar scholen. Dit betekent dat er altijd
eerst gekeken wordt naar het verzekeringspakket van betrokkene of diens ouders/
verzorgers. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen en
medewerkers overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband, uitstapjes en
excursies van een dag(deel) en tijdens het rechtstreeks komen naar de school en het
weggaan van de school of de plaats waar de activiteiten of werkzaamheden plaatsvinden.
De verzekerde bedragen betreffen:
overlijden als gevolg van een ongeval;
algehele blijvende invaliditeit als gevolg van het ongeval;
geneeskundige kosten na een ongeval;
tandheelkundige kosten na een ongeval.
De genees- en tandheelkundige kosten moeten altijd in eerste instantie worden ingediend bij
de ziektekostenverzekeraar van de betrokken leerling of die van de ouders/verzorgers c.q. de
ziektekostenverzekeraar van de betrokken medewerker. Indien geen of geen gehele
vergoeding plaatsvindt, kan een beroep worden gedaan op de schoolverzekering die dus
altijd aanvullend is op de eigen verzekering. Vrijwilligers zijn van bestuurszijde dus niet
verzekerd tegen ongevallen.
11.15 Schade toegebracht aan derden (Wettelijke aansprakelijkheid)
Het bestuur en/of zijn medewerkers en/of de vrijwilligers en/of zijn leerlingen kunnen
aansprakelijk worden gesteld voor schade aan anderen toegebracht.
Het bestuur heeft zichzelf, de medewerkers, vrijwilligers en leerlingen van haar scholen
tegen dit risico verzekerd door middel van een zgn. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
Dit alles betekent niet dat alle geleden schade wordt vergoed en dat in alle gevallen
aansprakelijkheid wordt erkend. Elk geval wordt apart beoordeeld.
Voor erkenning van aansprakelijkheid moet vaststaan dat een leerkracht, een vrijwilliger of
andere medewerker nalatigheid (artikel 6:162 BW en artikel 6:163 BW) kan worden
verweten. Bij schade toegebracht door een leerling moet vaststaan dat een leerkracht, een
vrijwilliger of andere medewerker nalatig is geweest, omdat zij onvoldoende toezicht hebben
gehouden. Degene die het bestuur en/of zijn medewerker(s) c.q. vrijwilligers aansprakelijk
stelt, moet aantonen dat er van onvoldoende toezicht en dus van nalatigheid sprake is
geweest.
11.17 Verlies, diefstal en vernieling
Het bestuur heeft geen verzekering voor leerlingen, medewerkers en/of vrijwilligers tegen
verlies, diefstal of vernieling van eigen spullen.
11.18 Gebruik privéauto’s voor schoolactiviteiten
Het bestuur heeft geen verzekering voor schade aan privéauto's of voor schade die
veroorzaakt is door het gebruik van privéauto’s, die het gevolg is van activiteiten in
schoolverband. Evenmin kent het bestuur een verzekering tegen letselschade van inzittenden
bij het gebruik van privéauto’s bij schoolactiviteiten. Het beschikbaar stellen van privéauto’s
voor schoolactiviteiten geschiedt dus altijd op eigen risico, waarbij er eveneens sprake moet
zijn van een inzittendenverzekering.
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Een afschrift van de bijzondere voorwaarden van de
schoolongevallenverzekering en de verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid is verkrijgbaar op school of bij het onderwijsadministratiekantoor Cabo in
Doetinchem
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12
Data
De belangrijke data kunt u terugvinden in de agenda op de
website van de school: www.wereldwijzerokkenbroek.nl. In de nieuwsbrief worden de
belangrijke data van de komende periode ook altijd nog even op een rijtje gezet.
De data zijn onder voorbehoud van onverwachte gebeurtenissen.
Het kan zijn, dat er in de loop van het jaar nog studiedagen ingepland gaan worden. Dit
omdat nog niet alles duidelijk is bij het maken van de schoolgids. Wij vragen hiervoor uw
begrip en zullen vanaf onze kant zorgen voor tijdige communicatie.
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12 Tot slot
In deze schoolgids hebben we geprobeerd u een zo duidelijk
mogelijk beeld te geven van onze school, InterConfessionele Basisschool WereldWijzer.
U heeft kunnen lezen over de identiteit en de organisatie van de school. Ook over de diverse
middelen waarvan wij bij het geven van ons onderwijs gebruik maken en de resultaten die
we daarmee behalen. Eveneens hebben we u kennis laten nemen van diverse instanties
waarmee de zorg rondom uw kind op onze school gewaarborgd is.
We hebben de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad aan het woord laten komen. We
hopen dat u deze schoolgids met plezier heeft gelezen en dat u er antwoord in heeft
gevonden op mogelijke vragen.
Als er nog onduidelijkheden zijn, of u wilt meer informatie over de school, dan zijn we altijd
bereid in een gesprek e.e.a. toe te lichten.
Als u nog tips heeft, bepaalde zaken mist of andere verbeteringen m.b.t. de schoolgids
heeft, horen wij dat graag.
Namens het team van ICB WereldWijzer,
Margriet van Duren, directeur
Ghislaine van Heerde, locatieleider
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