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 WOORD VOORAF  

 

EEN SCHOOL VOOR HET LEVEN MET EEN TECHNISCHE BASIS EN EEN ACADEMISCHE,  ONDERZOEKENDE HOUDING 

 

De basisschool is een stukje van je leven én voor je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er 

diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind zo'n 8000 

uur toe aan de zorg van leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een 

kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. 

Scholen verschillen steeds meer, in werkwijzen, sfeer en resultaten. Op onze school wordt vanaf de 

kleutergroepen wekelijks aandacht besteed aan het vak Wetenschap en Techniek. Door alle leerjaren 

heen wordt dit vakgebied aangeboden van makkelijke naar moeilijkere opdrachten en uitwerkingen. 

De Borgloschool is een academische basisschool. We doen onderzoek naar de mogelijkheden om de 

leerresultaten en onze wijze van onderwijs geven naar een (nog) hoger niveau te tillen. We nemen 

daarvoor deel aan een kenniskring waarin we, samen met andere scholen en lectoren van Saxion, 

onderzoeksvragen formuleren en het onderzoek uitvoeren.  

In deze gids willen wij een duidelijk en betrouwbaar beeld van onze school geven. Als u komt 

kennismaken op onze school, moet dat beeld herkenbaar voor u zijn. Door de gids te lezen kunt u 

bewust kiezen voor de juiste basisschool voor uw kind.  De schoolgids wordt uitgereikt aan een ieder, 

die graag een papieren versie wil ontvangen en aan nieuwe ouders bij een intakegesprek. 

Deze schoolgids en andere praktische informatie vindt u ook op onze site www.borgloschool.nl  

 

Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier en interesse zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd 

welkom voor een nadere toelichting, als u dat zou wensen.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Directie en personeel van de 

Openbare Borgloschool 

Deventer. 

 

 

http://www.borgloschool.nl/
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VAN DE STICHTING OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS DEVENTER 

 

 

 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Kiest u voor het openbaar onderwijs, dan kiest u voor een 

school die kinderen leert om respectvol samen te leven en 

te werken. De openbare school als samenleving in het 

klein.  

De kinderen hebben immers uiteenlopende 

achtergronden: maatschappelijk, cultureel, religieus en 

levensbeschouwelijk. Die onderlinge verschillen zijn het 

uitgangspunt voor ons onderwijs. Een school waar 

ontmoeting, verdraagzaamheid en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid centraal staan. 

 

De school is één van de belangrijkste plaatsen van waaruit 

kinderen hun eigen leefstijl en waarden ontwikkelen. 

Daarom zijn de verschillende denkbeelden en meningen 

op een openbare school zo belangrijk. Ze dragen bij aan 

een prettige en veilige omgeving, waarin kinderen zichzelf 

kunnen zijn en waarin zij zich op hun gemak kunnen 

voelen. Een plek waar ze zich prima kunnen voorbereiden 

op het vervolgonderwijs en de samenleving. 

 

Geen wijk of buurt in Deventer is gelijk. Dat geldt ook voor 

de diverse scholen voor openbaar primair onderwijs. Het 

karakter van een school wordt bepaald door leerlingen, leerkrachten en door u als ouder. Openbare 

scholen streven ernaar alle leerlingen kwalitatief goed onderwijs te bieden. Dat is onderwijs dat inzet 

op goed leren rekenen, lezen en het ontwikkelen van schrijf- en taalvaardigheden. Om goede 

resultaten te behalen staan zowel aandacht en  zorg voor als begeleiding van uw kind voorop.  

 

 

 

Een openbare school wil, samen 

met u, in een open sfeer uw kind 

opvoeden.  

Uw kind is ónze zorg!  

De school vindt uw inbreng 

belangrijk, bijvoorbeeld in de 

medezeggenschapsraad waar u 

samen met de leerkrachten over 

uiteenlopende zaken kunt praten 

en denken. De betrokkenheid van 

ouders, samen met de 

professionaliteit van de 

leerkrachten en de 

verscheidenheid aan kinderen, 

zorgen voor een levendige school. 

Een school waar uw kind zich thuis 

voelt en die kleurrijk het beste is. 

Een school voor het leven! 

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer 

‘Kleurrijk het beste’ 
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1  Onze school 

Missie en Visie 

Als Borgloschool willen we middenin het leven staan en toekomst bieden. 

Dat is wat we willen aangeven met onze missie:  

Dé school voor je leven! 

We willen een school zijn voor het leven en vól leven, een plek dicht bij 

huis voor de kinderen, een plek waar ze hun buurtgenootjes tegenkomen 

en waarbij ouders zich betrokken voelen. 

 

DIRECTIE 

Directeur: Pauline G.A. van den Boom-Berghout 

  

GROOTTE 

Onze school heeft ongeveer 140 leerlingen. 

 

WANNEER MAG/MOET UW KIND NAAR SCHOOL? 

Alle kinderen van vier jaar mogen naar school. Vanaf vijf jaar bestaat er leerplicht. 

 

BESTUUR 

Alle openbare scholen in Deventer, Diepenveen, Bathmen en Schalkhaar vallen onder één 

stichtingsbestuur. Dat bestuur bestaat uit de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de  

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer. Van het bestuur zult u in het schoolleven van alledag 

weinig tot niets merken. Toch kan het zijn dat er zaken op schoolniveau spelen die voor ouders reden 

zijn om hierover met het College van Bestuur van gedachten te willen wisselen. Uiteraard gaat het dan 

om zaken die eerst op schoolniveau uitvoerig zijn besproken, maar waarbij ouders het idee hebben 

dat hun argumenten niet voldoende zijn gehonoreerd. Hoofdstuk 15 behandelt de klachtenregeling; 

hierin kunt u meer lezen over de formele kant van dit onderwerp. 

 

Adres bestuur: 

Koningin Wilhelminalaan 9 

7415 KP Deventer.  

Postadres: Postbus 502 

7400 AM  Deventer 

Email: openbaaronderwijs@po-deventer.nl  

Website: www.openbaaronderwijsdeventer.nl 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): 

Postbus 85191, 3508 AD  Utrecht. Telefoon: 030-2809590 

Naam en adres 

Openbare Borgloschool  

Groenewold 182, 7414 CK 

Deventer 

tijdelijk Nijhoffgaarde 62,  

7414 WH 

telefoon: 0570 - 67 03 35  

e-mail: 

groenewold@borgloschool.nl 

website : www.borgloschool.nl 

mailto:openbaaronderwijs@po-deventer.nl
http://www.openbaaronderwijsdeventer.nl/
mailto:groenewold@borgloschool.nl
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2  Wat wij belangrijk vinden 

KWALITEITSZORG 

We hanteren binnen onze school een eenvoudige cyclische structuur. Beleid ontwikkelen betekent bij 

ons: Op basis van een profiel plannen maken, deze vertalen naar de praktijk, evalueren en bijstellen. 

Er wordt rekening gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen. Het schoolplan wordt elk jaar 

uitgewerkt naar concrete actieplannen.  

Aan het eind van de periode evalueren we deze plannen en richten wij ons op de volgende 

planperiode. Alle scholen in het openbaar onderwijs Deventer doorlopen dezelfde cyclus en nemen de 

gedeelde bovenschoolse doelen over in hun eigen schoolplannen. Met een goed uitgewerkt systeem 

van kwaliteitszorg houdt de schoolleiding overzicht over alles wat er binnen de school moet gebeuren. 

De directeur krijgt alle schoolaspecten regelmatig onder ogen en kan daardoor planmatig werken aan 

verbeteringen. Zo is de directeur goed voorbereid wanneer ouders of het bevoegd gezag vragen 

stellen over de kwaliteit van het onderwijs. 

 

 

 

BASISVAARDIGHEDEN 

Goed rekenen, lezen en schrijven zijn op onze school heel belangrijk. Het zijn basisvaardigheden, 

waar de kinderen steeds weer op teruggrijpen. Maar daarnaast vinden we het ook belangrijk dat ze 

leren omgaan met verschillen. Verschillen in religie, afkomst en mogelijkheden.  

 

ZELFSTANDIGHEID 

We willen dat leerlingen die groep 8 verlaten in staat zijn hun eigen werk te organiseren. Dat ze 

kunnen plannen, initiatief nemen en met ideeën komen. Ze kunnen dat mede, omdat ze voldoende 

zelfvertrouwen hebben ontwikkeld. Ze kennen hun mogelijkheden en hun grenzen, ze weten waar ze 

zichzelf nog kunnen verbeteren. Zij kunnen reflecteren op dat wat zij doen.  

Ook straks, op het voortgezet onderwijs, zullen zij zelfstandig moeten werken, zelf met ideeën moeten 

komen en zelf leerstrategieën leren ontwikkelen. 
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Wij houden met de aanschaf van nieuwe methoden rekening met de mogelijkheid van zelfstandig 

werken. Zowel kinderen die meer herhaling nodig hebben, als leerlingen die wat moeilijker leerstof 

aan kunnen, stimuleren we om op hun eigen niveau zelfstandig verder te werken. 

De leerkracht heeft tijdens het moment van het zelfstandig werken tijd om leerlingen extra 

ondersteuning te bieden. Door middel van een dag- of weektaak en de klassikale instructie, weten de 

leerlingen wat zij moeten doen en hoe zij het werk kunnen plannen. 

 

UITDAGING 

Het is voor leerlingen belangrijk dat er veel van hen wordt verwacht. Niet om hen te frustreren, maar 

juist om hen uit te dagen en het beste in hen naar boven te halen. Veel van onze leerlingen kunnen 

wel wat extra aanmoediging gebruiken. En wat geeft meer vertrouwen in jezelf dan een meester of juf 

die zeker weet dat je het kunt: die moeilijke som maken, een niveau hoger komen met lezen? Om dit 

in praktijk te brengen treden de leerkrachten de leerlingen vol positieve verwachtingen tegemoet. Zij 

proberen de kinderen enthousiast te maken over behaalde prestaties en hen te bevestigen in alles wat 

goed gaat.  

 

AMBITIE 

Onze school is een school met ambitie. Wij willen een belangrijke plaats innemen in de wijk Borgele / 

Platvoet. In deze wijk wonen onze leerlingen, ze spelen er en ze gaan er naar school. De wijk is onze 

basis, de wijk bepaalt dus ook voor een deel onze schoolcultuur. Onze ambitie is zeker ook 

opbrengstgericht: We willen de ontwikkeling van onze leerlingen zichtbaar maken in positieve 

resultaten. 

 

VEILIGHEID 

Veiligheid is een eerste voorwaarde. Een kind dat zich veilig voelt, kan al zijn energie richten op het 

leren zelf. Daarvoor komt het ten slotte op school. Wat opvalt aan onze school, is de betrokkenheid 

van leerlingen en leerkrachten op elkaar. Iedereen weet: Ik doe ertoe! 

Wij hechten belang aan een goede sfeer. Zowel kinderen als volwassenen moeten proberen daar een 

positieve bijdrage aan te leveren. We willen dat kinderen ruzies uitpraten en niet uitvechten.  

Wanneer een kind iets beter, of juist iets minder goed is in leren, hoeft dat geen belemmering te 

vormen voor verdere ontplooiing. Wij willen dat kinderen respect hebben voor elkaar én elkaar helpen, 

zodat dit bijdraagt aan een veilig en daardoor prettig schoolklimaat. 

 

EEN NIEUW GEBOUW OP EENZELFDE PLEK 

Onze school is de enige reguliere, openbare school in de wijk Borgele/Platvoet. In 2016 zullen we een 

nieuw gebouw betrekken, samen met drie andere partners: De Linde, De Parabool en Partou. 

Kinderopvang. Partou biedt voorschoolse -  en naschoolse opvang.  
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De Linde is een school voor speciaal onderwijs en De Parabool biedt opvang voor meervoudig 

gehandicapte jongeren.  

 

Apart en toch samen onder een “nieuw dak” aan de Groenewold 

 

Ook in onze tijdelijke huisvesting op de Nijhoffgaarde willen we ervoor zorgen dat de school er zo 

aantrekkelijk mogelijk uitziet. Vooral de sfeer moet prettig zijn. Iemand die toevallig onze school 

binnenloopt moet er uitgaan met het idee: Dit is een fijne school! 

 

De medewerkers in de school zullen een ieder die de school bezoekt dan ook met openheid 

ontvangen en tegemoet treden. Een positieve uitstraling en betrokkenheid op elkaar zijn voor de 

school belangrijke kenmerken. 

 

REGELS  

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de afgesproken regels. 

Schoolregels zijn duidelijk, logisch en gelden voor iedereen. Niet alleen de leerlingen, maar ook de 

leerkrachten houden zich aan de regels. Met enige regelmaat worden de regels onder de aandacht 

gebracht. 

Wanneer de leerlingen rekenen of lezen, instructie krijgen of aan de slag zijn gegaan, is de sfeer 

anders dan wanneer zij handvaardigheid hebben of technieklessen krijgen. Een duidelijke werksfeer 

bevordert de prestaties van de leerlingen. Er zijn voor onze leerlingen twee basisregels die helpen 

goed met elkaar om te gaan. Deze regels zorgen voor een goede sfeer:  

 

 Ik doe tegen anderen zoals ik wil dat ze tegen mij doen 

 Ik ben zuinig op mijn spullen en die van een ander 

 

(Uitgebreide lijst met schoolregels zie hoofdstuk 22) 
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3   Het schoolgebouw 

 

GEZELLIG, FUNCTIONEEL EN OVERZICHTELIJK 

Ook het schoolgebouw waarin we tijdelijk gehuisvest zijn is niet 

splinternieuw meer, het stamt uit de jaren zestig. Maar er komt 

op Borgele een nieuw gebouw!  

Dat weerhoudt ons er niet van om, zolang wij in het gebouw op 

de Platvoet werken en leren, er een gezellig en functioneel 

geheel van te maken.  

Overzichtelijkheid is ook een punt dat onze aandacht krijgt. 

Overzicht creëert rust, waardoor onze leerlingen zich goed 

kunnen concentreren op hun taken.  

Ok in het tijdelijke gebouw zijn voldoende kleinere ruimtes om 

plaats te bieden aan (andere) medewerkers, zoals de IB-er, 

ambulant begeleider(s), de logopediste e.d.  

 

 

 

BUITEN 

Het schoolplein is de speelplek voor de kinderen en voor ouders het visitekaartje van de school.  

Het eerste dat zij zien als ze langslopen, is de ruimte om de school.. Er staan enkele speeltoestellen 

op het plein, die de kinderen activeren. Bovendien is de ruimte zo ingericht, dat de kinderen zich er 

veilig kunnen voelen. 

De school ligt vlak bij een klein wijkpark, waarin de kinderen kunnen ontdekken wat er zoal groeit en 

bloeit rondom de school. 

 

BINNEN  

Binnen is het gebouw zoveel mogelijk licht gehouden. In het midden van het gebouw ligt de centrale 

ruimte, die gebruikt kan worden als overblijflokaal, techniek- of  handenarbeidlokaal. 

  

Wij vinden het belangrijk dat een 

gebouw waar je bijna dagelijks in 

verkeert, een prettige atmosfeer 

ademt. Niet alleen voldoende 

ruimte is van belang, ook de 

indeling doet ertoe voor een goede 

dagelijkse gang van zaken. 

Openheid, overzichtelijkheid en 

gebruiksgemak doen wonderen 

voor de sfeer en daarmee voor de 

prestaties van de kinderen.  
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4  De organisatie van het onderwijs 

TAAKVERDELING 

De taakverdeling binnen onze school is gedetailleerd beschreven in het taakbeleid. Hierin staat voor 

iedere individuele leerkracht beschreven welke taken er verricht moeten worden in een schooljaar. 

Voor het grootste deel gaat het dan om werkzaamheden die samenhangen met de lesgevende taken. 

Voor een ander deel betreft het schoolse - en buitenschoolse activiteiten. De algehele leiding van de 

school berust bij de directie. Verder zijn er binnen de school een aantal specialistische taken, die 

uitgevoerd worden door teamleden. Allen op een rij: 

 

Naam Functie 

Pauline van den Boom Directeur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 

Marissa  Völkers 

 

 

Vera Veldkamp 

 

 

Hetty Koerkamp 

 

Leerkracht groep 1/ 2  A:  dinsdag , donderdag en vrijdag, 

maandagochtend ondersteuning, ‘s middags cursus 

 

Leerkracht groep 1/ 2  A: maandag , woensdag en  

vrijdag groep 4/5 

 

Leerkracht groep  1/2  B:  

 

Wil Schrijver 

 

Erna Pennekamp 

 

Leerkracht groep 2/3: dinsdag en,  woensdag  

 

Leerkracht groep 2/3: maandag, donderdag en vrijdag 

 

 

Sandra Geerdink 

 

 

 

 

Leerkracht groep 4/5: maandag t/m donderdag 

Techniek coördinator/ Rekencoördinator/ lid MT 

 

 

Lotty Helms 

 

Ingrid Snoeijer 

 

 

Leerkracht groep 5/6: maandag t/m vrijdag  

 

Lees/  taal-coördinator bovenbouw /  Opleider in de school 

(OIDS) lid MT/ondersteuning / vervanging directeur 

 

 

Mark Hutten 

 

Marit Goor 

Leerkracht groep 7/ 8: maandag t/m vrijdag 

 

Ib-er : woensdag en donderdag  lid MT 

Anita Roekevisch Administratief ondersteuner: donderdag 

Gerben Snoeijer 

 

Ben Mullink 

Conciërge / ICT-er: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 

 

Gymnastiek: maandag 
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 De directeur onderhoudt contact met het bestuur en de medezeggenschapsraad.  

Hij/zij bepaalt samen met het team het schoolbeleid en houdt zich bezig met 

personeelszaken, financiën en onderwijsontwikkeling.  

 De groepsleerkrachten zijn direct verantwoordelijk voor het onderwijs aan de groepen in de 

school en indirect (samen) voor alle kinderen op school. Ze hebben naast lesgeven ook 

andere taken. Zo nemen ze deel aan werkgroepen en/of commissies, volgen 

nascholingscursussen en/of zijn lid van de medezeggenschapsraad. 

 De intern begeleider (Ib-er) is onze deskundige op het terrein van de extra zorg aan 

leerlingen. Zij bespreekt leerlingen met de groepsleerkracht, doet onderzoek of laat dit doen 

en overlegt met een begeleider van het samenwerkingverband Sine Limite en met de ouders. 

Zij adviseert leerkrachten over extra ondersteuning voor een leerling. De Ib-er is lid van het 

Management Team (MT) 

 De bouwcoördinator ondersteunt het management van de school. Er is één coördinator voor 

de onderbouw (groep 1 t/m 4) en één voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8).  

Zij zijn medeverantwoordelijk voor de begeleiding van de leerkrachten en het dagelijks reilen 

en zeilen op de school.  

 De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft lessen bewegingsonderwijs aan de midden- en 

bovenbouw. Deze vakleerkracht wordt benoemd door en is in dienst van het Openbaar 

Primair Onderwijs Deventer. 

 De bedrijfshulpverleners komen in actie als zich een calamiteit voordoet, bijvoorbeeld als er 

brand uitbreekt of als iemand in het gebouw medische bijstand nodig heeft. 

 De interne vertrouwens-/contactpersoon (Mark Hutten) kan benaderd worden als zich 

zaken voordoen die men liever niet direct met de leerkracht of directeur bespreekt.  

              OVERIGE FUNCTIES 

 De collegiaal consulent of gespecialiseerde leerkracht komt uit het speciaal onderwijs en 

begeleidt ‘zorgleerlingen’ in het basisonderwijs. De begeleid(st)er observeert leerlingen in de 

dagelijkse lessituatie, biedt ondersteuning en voert overleg met de leerkracht(en). 

 De administratief medewerk(st)er verricht voor de directeur diverse administratieve 

werkzaamheden. 

 Gedurende het schooljaar zijn van tijd tot tijd stagiaires aanwezig. Ze geven les aan een 

groep, observeren kinderen en de groepsleerkracht en werken soms met kleine groepjes 

kinderen of met kinderen apart. 

 De conciërge is onze “spin in het web“. Hij kent de kinderen, het gebouw en de leerkrachten. 

Hij is aanspreekpunt en rechterhand van velen. 

 

DE LEERKRACHT ALS CENTRALE FIGUUR 

Het succes van een school staat of valt met goede leerkrachten. Zij moeten ten slotte de 

onderwijsideeën in de praktijk brengen. Daarom besteden wij veel aandacht aan het benoemen van 

goede leerkrachten en ook aan het zorgen voor zo veel mogelijk continuïteit. De benoeming van 

leerkrachten aan onze school gaat volgens een door het bestuur vastgestelde sollicitatieprocedure. 
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Op grond van de leerlingentelling en -weging wordt vastgesteld hoeveel personen het team mag 

tellen. Dit wordt verder vastgesteld in overleg met het team, de medezeggenschapsraad en het 

bestuur. 

 

STAGIAIRES EN OPLEIDEN IN DE SCHOOL 

Vier schoolbesturen in de Stedendriehoek én de Deventer pabo werken samen aan de opleiding van 

studenten, door de oprichting van ‘De Opleidingsschool De Stedendriehoek Overijssel-Gelderland’. In 

deze opleidingsschool heeft een aantal scholen van Openbaar Primair Onderwijs Deventer, Stichting 

Katholiek Basisonderwijs Gelderland, Leerplein 55 Apeldoorn, de Deventer Leerschool en pabo 

Deventer zich verenigd met de bedoeling om volgens het concept van ‘opleiden in de school’ de 

student samen op te leiden. We werken samen aan: 

 Een betere afstemming tussen het stage programma van de (academische)student en het 

programma van de basisschool; 

 Een grotere verantwoordelijkheid bij de inzet van de student tijdens stages;  

 Voldoende tijd en ruimte voor de ontwikkeling van personeel binnen de scholen.  

Door het concept van Opleiden in de school ontstaat er op meerdere niveaus gelegenheid om te 

leren: kinderen leren van leraren en aankomende leraren. Aankomende leraren en 

onderwijsassistenten leren van de zittende leraren en de zittende leraren professionaliseren zich door 

de begeleiding van aankomende leraren. Op deze manier is er sprake van een voortdurende 

schoolontwikkeling, wat het onderwijs ten goede komt.  

Opleiden in de school gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van de 

(academische)student. Een goede samenwerking biedt winst voor alle drie de partijen; de student, de 

school en de opleiding. 

 
Binnen onze school zijn gedurende het schooljaar diverse stagiaires van verschillende opleidingen 

actief. Wij zijn van mening dat wij daarin een verantwoordelijkheid hebben. Net als andere scholen 

hebben ook wij er belang bij dat toekomstige collega's de praktijk goed in de vingers krijgen en daar 

wordt op deze wijze aan meegewerkt. Van het ROC Aventus, richting Sociaal Pedagogisch Werk, 

hebben wij ieder jaar enkele stagiaires, die functioneren in de onder- of bovenbouw. Deze studenten 

worden opgeleid tot onderwijsassistent.  

Vanuit de pabo (Saxion) komen studenten stage lopen, die leraar in het basisonderwijs willen worden. 

Dit kunnen eerste-, tweede-, derde- of vierdejaarsstudenten zijn, waarbij de opleiding voor de laatste 

twee jaren de benaming Duaal (derdejaarsstudent) of LIO (leerkracht in opleiding, vierdejaarsstudent) 

kan toekennen. Dat betekent dat deze studenten na een grondige inwerkperiode zelfstandig voor de 

groep mogen staan. Er zijn ook academische studenten die, naast een academische studie, ook de 

pabo volgen.  

De vaste leerkracht van de groep blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de groep. 

 

De Borgloschool heeft het keurmerk “Erkende opleidingsschool”.  
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ALGEMEEN DIRECTEUR 

COLLEGE VAN BESTUUR ST. OPENBAAR  
PRIMAIR ONDERWIJS DEVENTER  

De Raad van Toezicht wil op hoofdlijnen besturen en heeft de 

beleidsvoorbereiding en uitvoering gemandateerd aan het 

College en de directies.. Het College geeft leiding aan de 

directeuren van de scholen en is eindverantwoordelijk voor de 

uitvoering van het bestuursbeleid. Daarnaast neemt hi/zijj een 

aantal beheerstaken over van de directeuren. Hieronder treft u 

de adresgegevens aan. 

 

Wilhelminalaan 9 

7415 KP Deventer 

Telefoon: 0570 - 63 85 75 

Fax: 0570 - 63 85 71 

E-mail:  openbaaronderwijs@po-deventer 

website: www.openbaaronderwijsdeventer.nl 

ACADEMISCHE BASISSCHOOL  

 

Sinds juni 2014 is de Borgloschool een erkende academische basisschool. 

Dat houdt in dat wij met het team en medewerkers van Saxion onderschrijven dat onderzoek het 

middel is voor verbetering van onderwijs. Wij stellen ons op het standpunt dat de academische 

basisschool een omgeving moet zijn, waarin leraren zowel kritisch kijken naar hun werk en de 

ontwikkelingen in het onderwijs als een structurele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de eigen 

beroepsgroep. 

Het onderzoek vindt plaats binnen een kleine onderzoekskring die, in nauwe samenwerking met 

andere kringen, tezamen één grote onderzoeksgroep vormen. 

In de kleine kring nemen de Opleider In De School, een teamlid en de directeur plaats, samen met 

collega’s uit andere kringen. Het onderzoek op de Borgloschool richt zich op het gebied “Begrijpend 

lezen”, waarna het begrijpend luisteren en het technisch lezen aan bod zullen komen. Elke drie jaar 

vindt een herhaalde visitatie plaats. 

(zie visie-uitspraken 2.3, hoofdstuk 2, Opleidingsschool De Stedendriehoek) 

 

COLLEGE VAN BESTUUR        EN RAAD VAN TOEZICHT 

 

 

 

mailto:openbaaronderwijs@po-deventer
http://www.openbaaronderwijsdeventer.nl/
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5   Het onderwijs op de Borgloschool  

DE TINTAAN 

Het kan zijn dat kinderen, die bij de aanmelding het Nederlands onvoldoende beheersen, niet direct 

op school worden ingeschreven. Zij kunnen verwezen worden naar de TiNtaan. De TiNtaan is een 

school, die zich richt op autochtone en allochtone onderinstromers (vier- en vijfjarigen) met een 

taalachterstand (= minder dan 400 woorden actieve beheersing).  

De taalachterstand kan bij instroom door en op verzoek van de school worden gemeten met behulp 

van de TAK-toets (Taaltoets Alle Kinderen) van het Cito. Ook kan verwijzing plaatsvinden door de 

peuterspeelzaal of het consultatiebureau.  

De TiNtaan is een initiatief van de gezamenlijke Deventer basisscholen en de gemeente Deventer. Op 

de TiNtaan wordt met behulp van een specifieke methode gedurende 1 tot 1½ jaar zeer gericht 

gewerkt aan het vergroten van de actieve en passieve woordenschat van kinderen. Na afloop van dit 

programma zijn de kinderen in principe toelaatbaar op een reguliere basisschool. 

KLASSIKAAL  EN GEDIFFERENTIEERD ONDERWIJS 

Het uitgangspunt voor het onderwijs op de Borgloschool is klassikale, directe, activerende instructie 

en begeleid zelfstandig leren. Deze manier van werken biedt ruimte en mogelijkheden om individuele 

verschillen tussen leerlingen te signaleren en hen gedifferentieerd onderwijs te bieden.   

Wanneer er te veel of te weinig kinderen zijn voor één jaargroep, combineren of splitsen wij groepen.  

Soms krijgt een groep ondersteuning van een tweede, toegevoegde leerkracht. Dit is afhankelijk van 

de grootte en behoefte van de groep en de formatieve middelen. De ondersteuning wordt zo veel 

mogelijk gegeven binnen de groepssituatie. 

Bij de instructiemomenten hebben we gekozen voor een verantwoorde mix van een klassikale - en 

gedifferentieerde aanpak, afhankelijk van het leergebied en de groep. Op deze manier streven we 

naar afgestemd onderwijs. Ieder kind is immers uniek. De één zal meer kunnen, de ander iets minder 

en dat mag, ook binnen het 

leerstofjaarklassensysteem.  

ZELFSTANDIG WERKEN 

Vanaf groep 1 wordt de kinderen geleerd zelfstandig 

te werken én te leren. 

Naarmate een kind ouder wordt zal er meer van 

hem/haar op dat gebied gevraagd worden. Waar 

mogelijk worden kinderen ook gestimuleerd om 

elkaar te helpen (groepswerk / coöperatief leren).  

Op deze manier worden kinderen voorbereid op het 

voortgezet onderwijs, waar zelfstandig leren een 

steeds belangrijker plaats inneemt. 

 

Extra aandacht voor Techniek ! 

Kinderen groeien op in een wereld vol 

techniek. Ze leven en spelen erin. Wij 

vinden het belangrijk dat ons onderwijs 

kinderen bewust in contact brengt met alle 

aspecten van techniek. Op basis daarvan 

ontwikkelen zij een breed en realistisch 

beeld van techniek. Ook is de keuze voor 

een vorm van vervolgonderwijs een 

belangrijke stap in de ontwikkeling van onze 

leerlingen. Interesse voor techniek kan 

daarbij een positieve invloed hebben. Wij 

zijn immers: Dé school voor het leven! 
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WAT DOEN WE ALS EEN LEERKRACHT ZIEK IS 

 

De afgelopen jaren is het vinden van vervangers voor zieke leerkrachten in het basisonderwijs een 

terugkerend probleem. Daarnaast zijn er onder de beschikbare vervangers niet altijd vervangers voor 

de bovenbouw- of juist onderbouwgroepen. 

Het hieronder beschreven beleid wil een overzicht geven van de te nemen stappen bij ziekte en verlof 

van leerkrachten. 

 

Er wordt allereerst een vervanger gezocht. Dit gebeurt al vóór half acht ’s morgens. 

Is die er niet: 

1. Verschuiving van leerkrachten over de groepen 

2. Verdelen van leerlingen over andere groepen (maximaal voor één dag) 

 

Bieden deze mogelijkheden geen oplossing dan zal ervoor gekozen moeten worden om de  

betreffende groep thuis te laten of naar huis te sturen. In dat geval gelden de volgende afspraken. 

Deze afspraken vloeien voort uit de richtlijnen van de inspectie: 

 Alleen in het uiterste geval wordt hiertoe overgegaan 

 Ouders dienen op de hoogte gebracht te worden  

 Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen de school opvang geregeld 

 

Lesrooster technisch (er vallen namelijk lesuren uit) is het beter om op opeenvolgende dagen 

verschillende groepen naar huis te sturen. Dit betekent echter wel verschuiving van leerkrachten. 
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6  Wat leren de kinderen en … waarmee doen 

ze dat?        

GROEP 1 EN 2  

Binnen de groepen 1 en 2 is er veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Er wordt gespeeld 

aan tafels, in hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.  

Veel vakken komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema, bijvoorbeeld  

‘de dokter’, ‘op reis’, ‘het voorjaar’. Deze thema’s worden ontleend aan de methode “Schatkist”.  

Veel kinderen zitten twee of drie jaar in de kleutergroep, afhankelijk van hun geboortedatum, aard en 

aanleg.  

Ons streven is, dat het kind tijdens de kleuterperiode leert:  

 

 

Dat doen we door het aanbieden van… 

A) ONTWIKKELINGSMATERIAAL 

Het werken met verschillend ontwikkelingsmateriaal is 

belangrijk om kinderen kennis te laten maken met deze 

materialen en hen te laten ervaren welke mogelijkheden 

deze materialen te bieden hebben op bijvoorbeeld het 

gebied van ordenen, causaal denken en 

strategieontwikkeling. 

Materialen dagen ook uit tot beeldend bezig zijn met 

bijvoorbeeld verf, potlood, klei, papier, enz. Daarnaast 

kunnen de kinderen hun fantasie en taal uitleven en 

beleven in de poppenhoek, de bouwhoek en andere 

hoeken. Ook leren ze handelend ordenen door te 

spelen met bijvoorbeeld mozaïekkralen, puzzels en 

constructiemateriaal. Tot slot komen ook Loco en 

materiaal voor cijfer- en letterherkenning aan bod. 

 

B) TAAL 

We willen dat alle kinderen de mogelijkheden van taal optimaal leren gebruiken. Bij alle activiteiten 

besteden we veel aandacht aan taal en letterkennis (ontluikende geletterdheid). 

We besteden aandacht aan het zuiver spreken, we lezen de kinderen voor en doen allerlei 

taalspelletjes met ze. Ook het vertellen en leren van opzegversjes komen aan bod. Verder zijn de 

kinderen actief bezig met taal tijdens het spelen in de zgn. hoeken; bouwhoek, poppenhoek. Ook is er 

een lees- schrijf- , letter-  en stempelhoek ingericht, waar kinderen zelf met taal bezig kunnen zijn. Per 

thema van het programma ‘Schatkist’ worden letters aangeboden, die te zien zijn aan de Lettermuur. 

De kinderen krijgen woorden plus betekenissen mee om thuis te oefenen ter uitbreiding van de 

woordenschat. (zie voor verdere methoden in groep 1 en 2 blz. 17) 



 

Borg loschool Groenewold Schoolg ids 201 5 –  2016  18                             

   

 

 

C) PLANBORD EN WEEKTAAK 

De kinderen leren zelf een plan te maken van wat zij gaan doen. Dit gebeurt o.a. via het planbord en de weektaak.  

Ze mogen op het planbord hun eigen naam bij een activiteit hangen en deze zelfstandig uitvoeren. Op deze manier 

worden ze zelf verantwoordelijk voor de keuze die ze maken en voor hun eigen werk. De kinderen zorgen ervoor dat 

het werk binnen een bepaalde tijd af is, leggen hun naam bij het werk en de leerkracht/leerling corrigeert het werk. 

 

GROEP 3 

In groep 3 wordt er een vervolg gegeven aan het voorbereidend reken- en leesonderwijs. In de kleutergroep is de 

eerste basis gelegd. Met kleine stappen leren de kinderen letters tot woorden en woorden tot zinnen aaneen te 

smeden. In groep 3 tot en met groep 8 wordt het werken aan een weektaak verder uitgebreid. Op een weektaak staat 

ook het werk dat gedaan moet worden als je met alle andere opdrachten klaar bent. Er is voldoende materiaal 

aanwezig om de leerlingen uitdaging te bieden. 

 

Methoden groep 1 t/m 8 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Overzicht methoden groep 1 t/m 8 

Lezen 

Begrijpend en 

studerend  lezen 

groep 3                  Lijn 3 

groepen 5 t/m 8     Tekstverwerken 2 (nieuwe versie) 

Nederlandse taal kleuters                  Schatkist                       

groep 4 t/m 8         Taal op Maat (gr. 3 na de kerstvakantie) 

Rekenen en Wiskunde kleuters                  Schatkist   

groep 3 t/m 8          Pluspunt (nieuwe versie) 

Schrijven 

 

groep 1 t/m 8          Pennenstreken 

Aardrijkskunde groep 5 t/m 8           Meander 

Geschiedenis groep 5 t/m 8           Brandaan 

Natuur en Techniek Groep 3 t/m 8          NAUT  / plus Inzet techniektorens vanaf gr. 1 

Verkeer 

 

groep 3 t/m 7           Rondje verkeer/ Stap voorwaarts /  

                                Op voeten en  fietsen / Jeugd Verkeerskrant 

Engels groep 7 t/m 8           Take it easy 

Burgerschapszin 

 

groep 6 t/m 8           Sam Sam 

 

Soc.em.ontw. groep 1 t/m  8        Op maat geschreven /schoolspecifiek 

                              Omgaan met jezelf en de ander/ Kid’s skills/ 

                              Zippy’s en Apple’s vrienden 

Bewegingsonderwijs 

 

Groep 3 t/m 8        Bewegen, samen regelen 
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BIJ TAAL EN REKENEN VOLGEN WE DE ZGN. REFERENTIENIVEAUS 

Met deze niveaus worden de doelen bedoeld die minimaal behaald moeten worden dat zijn de zgn. 1F doelen, de 

Fundamentele doelen. De doelen waarnaar gestreefd wordt zijn de 1S doelen, de zgn. Streefdoelen die in 8 jr. 

basisschool behaald moeten worden.  

 

COMPUTERNETWERK 

Op de Borgloschool is een computernetwerk geïnstalleerd van QL-ict. 

Alle computers in de groepen zijn hierop aangesloten en hebben dus toegang tot Internet. Hiermee kunnen de 

leerlingen informatie opzoeken voor werkstukken en spreekbeurten. Verder zijn er tal van computerprogramma’s die 

gebruikt worden tijdens verschillende lesactiviteiten ter ondersteuning van methodes. 

 

Onder ‘Leerwereld’ kunnen leerlingen voldoende informatie vinden, die goed bruikbaar is bij het maken van een 

werkstuk, een PowerPointpresentatie of een spreekbeurt. Het openbare internet behoeft meestal niet gebruikt te 

worden. 

 

BEWEGINGSONDERWIJS 

De lessen bewegingsonderwijs op school worden deels verzorgd door een vakdocent bewegingsonderwijs en deels 

door de (eigen) leerkrachten. Deze lessen worden op elkaar afgestemd en gegeven aan de hand van een 

zogenaamd jaarplan, waarin alle leerlijnen goed vertegenwoordigd zijn. Hierdoor kunnen onze doelstellingen aan het 

einde van de basisschool behaald worden. We maken een onderscheid tussen algemene en specifieke 

doelstellingen.  

 

De algemene doelstellingen: 

- De kinderen een zo gevarieerd mogelijk programma aanbieden van diverse sporten en spelen. 

- De kinderen plezier laten ervaren in bewegen. 

- De kinderen leren omgaan met hygiëne en gezondheid in het algemeen. 

 

De specifieke doelstellingen zijn: 

- Het ontwikkelen van sociale vaardigheden door de kinderen gericht te laten samenspelen of groepsopdrachten  

  te laten uitvoeren. 

- Het aanbieden van bewegingsactiviteiten op maat.  

- Het aanbieden van een gedifferentieerd aanbod, waardoor de leerlingen zelf keuzes kunnen maken. 

 

In de praktijk betekent dit voor de kleutergroepen dat zij twee keer in de week kleutergymnastiek hebben in de 

speelzaal. Hier zullen verschillende activiteiten aan bod komen, waarbij de kinderen diverse algemene motorische 

vaardigheden oefenen. 
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De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer in de week (of één zgn. blokuur) bewegingsonderwijs in de gymzaal of op het 

speelveld naast de school. Om de doorgaande lijn in deze groepen in stand te houden wordt er gewerkt volgens de 

methode “Bewegen samen regelen”. 

Voor het goed kunnen deelnemen aan de gymlessen zijn sportkleding en goede schoenen verplicht.  

 

OVERZICHT VAN UREN OVER 8 JAREN ONDERWIJS 

Hieronder ziet u een overzicht van het gemaakte aantal uren in 8 jaar over de totale basisschooltijd. Deze wettelijke 

verantwoording van de uren moet opgenomen worden in deze gids. Het totale aantal uren mag niet onder de 7520 

uur komen. Zie ook de volgende pagina. 

Onze leerlingen krijgen voldoende uren les verdeeld over acht leerjaren. 

 

 

          De groepen 1 t/m 8 gaan elke dag van 08:30 - 14:00 uur naar 
school. 

   

          

 

groep 8 groep 7 groep 6 groep 5 groep 4 groep 3 groep 2 groep 1 
 2007-2008                 
 2008-2009 924,25               
 2009-2010 924,75 924,75             
 2010-2011 930,00 930,00 930,00           
 2011-2012 934,25 934,25 934,25 934,25         
 2012-2013 991,00 991,00 917,00 917,00 917,00       
 2013-2014 982,00 982,00 906,50 906,50 906,50 906,50     
 2014-2015 991,00 991,00 991,00 921,00 921,00 921,00 921,00   
 2015-2016 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 7800,00 

2016-2017   990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 
 2017-2018     990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 
 2018-2019       990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 
 2019-2020         990,00 990,00 990,00 990,00 
 2020-2021           990,00 990,00 990,00 
 2021-2022             990,00 990,00 
 2022-2023               990,00 
 2023-2024                 
 totaal 7652,25 7718,00 7633,75 7623,75 7679,50 7752,50 7836,00 7905,00 
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groepen: 1 t/m 8: 5 gelijke dagen

van 8:30-14:00 uur

GROEPEN 1 T/M 4 GROEP 5 T/M 8

5 dagen x 5,00 uur

30-sep

T 1 uren per jaar

eerste t/m laatste

dag dag

Herfst- 19-10 23-10 25,00 25,00

Kerst- 21-12 1-1 50,00 50,00

Voorjaars- 29-2 4-3 25,00 25,00

G.vrijdag/Pasen 25-3 28-3 10,00 10,00

Mei vakantie 2-5 6-5 25,00 25,00

Pinksteren 16-5 16-5 5,00 5,00

Zomer- 18-7 26-8 150,00 150,00

totaal 290,00 290,00

 

20-11-15 vrijdag 5,00 5,00

23-11-15 maandag 5,00 5,00

24-03-16 donderdag 5,00 5,00

17-06-16 vrijdag 5,00 5,00

onderwijsdag 23-03-16 woensdag 5,00 5,00

koningsdag 27-04-16 woensdag 5,00 5,00

verhuisdagen 13+14-07-2016 10,00 10,00

T 2 

(oude norm)

Totaal aantal uren onderwijs in de laatste vier schooljaren:  4000,00 uren. (oude norm)

Totaal aantal uren onderwijs in acht schooljaren:                7520,00 uren. (nieuwe norm)

 1 975,00 5 975,00

2 975,00 6 975,00  

3 975,00 7 975,00

4 975,00 8 975,00

3900,00 3900,00totaal totaal

studiedagen

330,00

Totaal aantal uren onderwijs in de eerste vier schooljaren:   3520,00 uren.

975,00jaartotaal T1  -  T2 =

52x

1300,00

KLOKUREN

1305,00

5,00

urenberekening  schooljaar  2015-2016

52x

1300,00

B

330,00

5,00

1305,00

     uren       per week

975,00

VRIJE DAGEN

KLOKURENVAKANTIES

25,0025,00

A

25,0025,00
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7  Het volgen van de ontwikkeling van kinderen  

ALGEMEEN 

De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwgezet gevolgd. De leerkrachten observeren het gedrag van de leerlingen 

en zij nemen op vaste momenten toetsen af. Deze combinatie (observatie en toetsing) geeft een zeer betrouwbaar 

beeld van hoe de ontwikkeling van de kinderen verloopt. De analyses van de leeropbrengsten zijn altijd opvraagbaar 

bij de leerkracht. 

 

RAPPORTEN  

Drie maal per jaar rapporteren wij aan de ouders hoe de vorderingen van hun kind(eren) verlopen. Deze vorderingen 

worden vanaf groep 1 bijgehouden in een rapportboekje. Het is een verslag van de resultaten van het dagelijks 

gemaakte werk en de toetsen (zowel methode gebonden als niet- methode gebonden (bijv. Cito-toetsen).  

Daarnaast wordt in het rapport ook een uitspraak gedaan over zaken zoals werkhouding, inzet,  concentratie, ed. 

 

15- MINUTENGESPREKKEN   

Drie keer per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor een 15-minutengesprek over hun kind. Tijdens dit gesprek 

worden de vorderingen van de leerling besproken. In groep 1 gebeurt dit aan de hand van de indruk, die de 

leerkracht van het kind heeft. Vanaf eind groep 1 gebeurt dat  aan de hand van het rapportboekje. Ook krijgen ouders 

een overzicht van de scores (en de trend van de scores) van recent afgenomen Cito-toetsen te zien. 

 

Naast deze mogelijkheden kunnen ouders of leerkrachten verdere afspraken maken wanneer ze dat wenselijk 

achten. 

 

TOETSEN EN OBSERVATIES  

We maken gebruik van het ParnasSys-leerlingvolgsysteem. Alle Cito-toetsen die worden afgenomen (meestal twee 

keer per jaar) worden in dit systeem opgenomen. Met dit systeem meten we op vaste momenten in het schooljaar 

hoe de ontwikkeling van de kinderen verloopt. Op deze manier krijgt de leerkracht (en de school) periodiek een 

krachtig signaal: zitten we met een leerling op het goede spoor? Kunnen we tevreden zijn of moet er extra zorg en 

hulp komen? 

 

In de groepen 1 en 2 wordt voor het volgen van de verschillende ontwikkelingsaspecten bij de kinderen ook gebruik 

gemaakt van een kleuter-observatielijst. Hierin komen aspecten aan de orde die van belang zijn voor de verdere 

ontwikkeling van een kind, zoals werkgedrag, speelgedrag en het sociaal-emotioneel functioneren.  

 

Daarnaast komen ook de aspecten taalontwikkeling, woordenschat, motoriek, begripsvorming en zintuiglijke 

waarneming aan de orde.  

 

Bij jonge kleuters letten wij vooral op de aspecten taalvorming, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Bij de 

oudere kleuters gaan wij ook letten op werkhouding, taakgerichtheid en de manier waarop het kind zich uit. 
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Bij het signaleren van hiaten wordt het kind met behulp van meer specifieke observatielijsten (motoriek, taalgebruik, 

werkgedrag) nader bekeken. Vervolgens wordt, in eerste instantie, in de groep door de eigen leerkracht hulp 

geboden.  

 

Naast het observeren worden in de groepen 3 t/m 8 de resultaten van het werk regelmatig beoordeeld. De leerkracht 

weet dan direct waar het fout gaat of dreigt te gaan, zodat tijdig bijgestuurd kan worden. Na een paar lessen of na 

een leerstofblok volgt in de meeste methoden een toets, waaruit moet blijken of het kind de leerstof goed beheerst.  

  

DE CITO-EINDTOETS 

De Cito-eindtoets in groep 8 is een schoolvorderingentoets, die de leerlingen van groep 8 in april maken. Met deze 

toets wordt van elke leerling het niveau bepaald voor de vakken rekenen, taal, informatieverwerking en 

wereldoriëntatie aan het eind van hun basisschoolperiode. De kinderen werken er drie ochtenden aan. 

 

De Cito-eindtoets geeft een cijfer voor de parate kennis van het kind (dat soms lager uitvalt door de gespannenheid 

tijdens de toetsdagen) en zegt niets over de wijze waarop kinderen is geleerd samen te werken, de wijze van 

zelfwerkzaamheid, het beheersen van sociale vaardigheden, het besef van normen en waarden, de creativiteit enz.  

 

De groepsleerkracht geeft op basis van de uitslag van de Cito-eindtoets, de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en 

de werkhouding/motivatie van de leerling een advies voor het voortgezet onderwijs. 

 

Scholen voor voortgezet onderwijs dienen echter, naast het advies van de basisschool, de beschikking te hebben 

over de uitslag van een schoolvorderingentoets (zoals de Cito-eindtoets), als objectief gegeven.  

Onze school geeft aan het vervolgonderwijs een weloverwogen advies in het onderwijskundig rapport dat voor elke 

schoolverlater wordt opgesteld en uitvoerig met de ouders wordt besproken tijdens de adviesgesprekken.  
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REGISTRATIE VAN SCHOOLVORDERINGEN 

Niet alle resultaten van ons onderwijs zijn in cijfers weer te geven. De ontwikkeling van kinderen kent vele aspecten, 

zoals de intellectuele -, creatieve -, sociale - en emotionele ontwikkeling. De school geeft de kinderen ‘prikkels’ om al 

deze aspecten te ontwikkelen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd en bijgehouden in 

het volgsysteem genaamd ZIEN. 

 

Om de leervorderingen op het cognitieve gebied te volgen, maken wij, naast de methode gebonden toetsen, gebruik 

van de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd en dus objectief. Op deze 

manier kunnen wij de resultaten van onze leerlingen vergelijken met alle scholen in Nederland. Het resultaat wordt 

aangegeven met een niveau-aanduiding. Deze niveau-aanduiding wordt uitgedrukt met een letter. Er zijn vijf niveaus: 

A, B, C, D en E, waarbij A de hoogste score is. 

 

Bij de kleuters worden de signaleringstoetsen Rekenen, Ruimte en Tijd, Taal voor Kleuters en Taal voor Alle 

Kinderen (TAK-toets) afgenomen. De leerlingen van de groepen 3 t/m 7 maken ongeveer twee keer per jaar een 

signaleringstoets van Cito voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Groep 8 maakt deze toetsen 

één keer per jaar.  

 

Vanaf groep 3 wordt drie keer per jaar het technisch leesniveau van de kinderen bepaald met behulp van de Drie-

Minuten-Toets (DMT), AVI-toets en Cito-technisch lezen. 
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8  Zorg en Passend onderwijs 

Onze visie op ‘zorg’ kan bondig worden verpakt in het motto ‘gewoon waar het kan en meer zorg waar 

het nodig is’.  

 

Iedereen die met kinderen werkt, kan vaststellen dat er een algemeen kenmerk is dat ze gemeen 

hebben: Kinderen willen groot worden. Ze willen leren wat oudere kinderen en volwassenen kunnen. 

Er is bijna altijd sprake van een vanzelfsprekende nieuwsgierigheid en exploratiedrift. Kinderen zijn 

vaak op onvermoeibare wijze uit op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden, veelal vanuit hun 

behoefte om greep te krijgen op hun eigen omgeving.  

 

De wens tot ontwikkeling is dus eigenlijk een basisgegeven. Die ontwikkeling is in de eerste plaats 

een proces dat in het kind zelf plaatsvindt. Het kind wordt rijper, het groeit fysiek en mentaal. Dat 

gebeurt in principe ook spontaan. Daarnaast ‘leert’ het kind dingen. Het gaat begrijpen hoe het 

bepaalde dingen kan doen, hoe de wereld om hem of haar heen in elkaar zit, hoe iets voelt, hoe iets 

werkt, et cetera. Hierbij is de input van de omgeving heel belangrijk: het gaat om een samenspel of 

interactie tussen het kind en zijn omgeving. 

 

Wat is passend onderwijs? 

Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind. Ook voor 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.  

 

Wat is de zorgplicht?
1
  

Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor kinderen met een extra 

ondersteuningsbehoefte. Dit heet de zorgplicht.  Of uw kind nu ‘gewoon’ of ‘anders’ leert: elke school 

heeft de plicht een passend aanbod te doen. Het liefst op de reguliere basisschool. En als dat niet 

kan, dan op een andere basisschool,  in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs.  

Altijd in samenspraak met u als ouder of verzorger. ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet.’  

  

                                                      
1
 Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de aanmeldingsprocedure en moet de school hebben vastgesteld dat het 

kind extra ondersteuning nodig heeft. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het schoolbestuur. In de praktijk vult de school 

waar het kind is aangemeld de zorgplicht in. De procedure zorgplicht  is niet van toepassing indien op de school waar het kind is 

aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is en/of ouders de grondslag van de school niet respecteren.  
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Samenwerkingsverband Sine Limite 

Om de extra ondersteuning aan kinderen zo goed mogelijk te regelen werken de schoolbesturen van 

de scholen in de gemeente Deventer samen in het samenwerkingsverband  Sine Limite. Onze school 

maakt ook deel uit van dit samenwerkingsverband.  

 

Welke ondersteuning biedt onze school?  

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school staat  beschreven welke ondersteuning de 

school kan bieden. Op de site van onze school kunt u meer informatie vinden over de ondersteuning 

die we 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 andere expertisecentra. In enkele gevallen biedt het 

speciaal (basis) onderwijs voor uw kind passend onderwijs voor het kind.  

 

Denkt u dat uw kind ondersteuning  nodig heeft? 

Situatie 1: uw kind bezoekt nog geen basisschool.  

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u 

een keuze heeft gemaakt voor een school dan kunt u uw kind aanmelden. De schoolbesturen en de 

gemeente hebben samen afspraken gemaakt over het aanmelden van kinderen bij een school van uw 

voorkeur. Alle ouders waarvan het kind  vier jaar wordt ontvangen van de gemeente een 

aanmeldingsformulier. U meldt uw kind schriftelijk aan bij de school van uw eerste voorkeur middels 

dit  aanmeldingsformulier. U geeft daarbij aan of uw kind (naar verwachting) ondersteuning nodig zal 

hebben. U kunt meer informatie over de basisscholen en aanmelding vinden op: 

http://www.deventer.nl/leven/jeugd-onderwijs/onderwijs/basisonderwijs  

Als u uw kind heeft aangemeld, dan zal de school informatie verzamelen over welke ondersteuning uw 

zoon of dochter nodig heeft. Van u wordt verwacht dat u de informatie die u heeft, deelt met de school. 

Zo nodig organiseert de school een overleg , waarbij de intern begeleider, directeur en een 

medewerker van Sine Limite aanwezig zijn. Ook u wordt hierbij nauw betrokken. Voor het opvragen 

van informatie over uw kind bij andere instanties vraagt de school om uw toestemming.  

 

Op basis van de verkregen informatie maakt de school samen met u de afweging over wat het beste 

is voor uw kind. Hierbij kan de school dus Sine Limite uitnodigen. Binnen 6 tot 10 weken laat de 

school weten of uw kind wordt toegelaten (eventueel met extra ondersteuning). Het kan ook zijn dat 

een andere school beter passend onderwijs voor uw kind kan bieden. Dan zal een medewerker van 

Sine Limite namens ons samen met u op zoek gaan naar die school. Wij blijven uiteraard nauw 

betrokken bij dit traject, want we zijn immers de zorgplichtschool.  

 

http://www.deventer.nl/leven/jeugd-onderwijs/onderwijs/basisonderwijs
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Situatie 2: uw kind zit al op onze school.  

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Wij raden u aan in gesprek te gaan met de 

leerkracht van uw zoon/dochter over de ontwikkeling van uw kind. Waar heeft u vragen over? En wat 

heeft uw kind volgens u nodig? De leerkracht zal samen met u en de intern begeleider overleggen 

welke route wordt doorlopen. Als u zorgen houdt, kunt u ook terecht bij de directeur van onze school.  

 

. 

INTERN BEGELEIDER 

De functie van intern begeleider (ib-er) bestaat al geruime tijd en is voortgekomen uit landelijk beleid. 

De bedoeling van dit landelijk beleid is de extra ondersteuning in het basisonderwijs op een zo hoog 

mogelijk niveau te brengen. Onze school heeft daarvoor een Handleiding ‘Leerlingzorg’ opgesteld, 

waarin beschreven is hoe we omgaan met kinderen die extra ondersteuning behoeven. 

We noemen dit ook wel zorgverbreding: extra ondersteuning voor kinderen die op onderdelen 

ondersteuning behoeven. Maar ook ondersteuning voor hen die juist meer uitdaging nodig hebben.  

Het gaat hierbij om problemen die wij als basisschool ook daadwerkelijk aankunnen.  

Voor deze uitbreiding van ondersteuning heeft de school meer kennis en inzicht nodig. Daarvoor is 

onze intern begeleider extra geschoold. Zij/hij houdt zich onder andere bezig met het: 

 bespreken van leerlingen met de leerkrachten 

 bijhouden en bewaken van de toets gegevens en het leerlingvolgsysteem 

 toetsen van kinderen en het stellen van een diagnose 

 coachen en begeleiden van leerkrachten bij het opzetten van hulpprogramma's  

 actualiseren van de orthotheek 

 informeren van de directie 

 

HANDELINGSGERICHTE PROCES DIAGNOSTIEK (HGPD) 

 

Doorgaande Onderwijslijn (DOL zie bijlage) waar onder: 

Interne HGPD en trajectoverleg   

Op onze school vinden groepsbesprekingen plaats. Hierin bespreekt elke leerkracht de leerlingen met 

de Ib-er. Vervolgens worden tijdens de rapportgesprekken de ontwikkeling van uw kind besproken. Als 

er signalen zijn dat het leren, het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind niet 

optimaal is, 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, dan gaan de leerkracht, intern 

begeleider en u met elkaar in overleg. Ook de mening van uw kind is hierbij belangrijk. Het kan zijn dat 

we een medewerker van Sine Limite hierbij uitnodigen of een andere deskundige. Ook u kan iemand 

uit uw omgeving meenemen, die betrokken is bij uw kind. Dit overleg heet interne HGPD. Van tevoren 

vullen wij en u een formulier in dat als leidraad dient tijdens de bespreking.  

Het kan zijn dat er één keer een interne HGPD plaatsvindt, maar dit kan desgewenst 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, 
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trajectmedewerker van Sine Limite en eventueel de schoolverpleegkundige van de GGD én de 

gezinscoach. Daarnaast kunnen ook andere deskundigen deelnemen of iemand uit uw omgeving. 

 

In het interne HGPD-overleg en in het trajectoverleg bespreken we de vraag: wat heeft uw kind nodig 

om een bepaald doel te behalen? 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 ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft, maken we een POP (een Persoonlijk Ontwikkel 

Plan) en voor iedere leerling met een eigen leerlijn schrijven we een ontwikkelingsperspectief. Dit is 

een formulier waarin het plan van aanpak vastgelegd is, evenals het uitstroomniveau van het kind en 

de afspraken tussen school en ouders. 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 (0570-

638577). Wel is het van belang dat ouders altijd eerst hun vraag op school gesteld hebben. Als er dan 

nog vragen blijven, kan het loket van Sine Limite gebeld worden.  

 

Meer informatie: 

 

www.borgloschool.nl 

www.sinelimite.nl 

www.sopdeventer.nl 

www.passendonderwijs.nl  

 

SAMENWERKING 

In het kader van de zorgplicht is ook samenwerking met het voortgezet onderwijs gezocht, zodat een 

doorgaande ontwikkelingslijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gerealiseerd kan 

worden. Ook de Onderwijsspecialisten, Ambelt, Rentray-onderwijs en de Bolster hebben deze 

verklaring getekend. Deze scholen hebben expertise betreffende kinderen met speciale 

onderwijsbehoeften en bieden o.a. ondersteuning op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.    

 

Er is een Ouderplatform en een Leerkrachtenplatform Passend Onderwijs. Op een aantal scholen 

draaien pilots om te komen tot vormgeving van Passend Onderwijs. Op deze wijze nemen de 

schoolbesturen en scholen de tijd om te komen tot een vorm, die recht doet aan het kind, past bij alle 

betrokkenen en goede kwaliteit biedt. 

 

Voor verdere informatie kunt u terecht op onze website (www.borgloschool.nl) en op de website van 

Sine Limite (www.sinelimite.nl). 

http://www.sinelimite.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.borgloschool.nl/
http://www.sinelimite.nl/


 

Borg loschool Groenewold Schoolg ids 201 5 –  2016  29                             

 

  

Hoogbegaafdheid 

Onze school neemt deel aan het traject (hoog)begaafdheid van het samenwerkingsverband Sine 

Limite. We hebben scholing gevolgd, beleid vastgelegd en het digitaal handelingsprotocol 

hoogbegaafdheid (DHH) is in gebruik genomen. Op deze wijze kunnen we (hoog)begaafde kinderen 

beter signaleren en onderwijs op maat bieden. 

Dit houdt in dat we de kinderen die meer aankunnen dan de basisleerstof, voldoende uitdaging bieden 

om zich optimaal te ontplooien. 

Als leerkracht kunnen we kinderen in hun groei ondersteunen door het zeer ingewikkelde 

informatieverwerkingsproces dat in feite aan alle 'leren' ten grondslag ligt, te sturen en te stimuleren. 

De leerkracht zal dan in overleg met de intern begeleider een aangepast programma opstellen voor de 

betreffende leerling. De school zet extra middelen in voor de bovengemiddeld presterende leerling. 

Natuurlijk gebeurt dit in overleg met de ouders. Incidenteel kan het voorkomen dat een leerling de 

leerstof van een schooljaar in een versneld tempo doorwerkt en doorstroomt naar de volgende groep. 

Uiteraard spelen sociaal-emotionele factoren daarbij ook een rol.  

 

Ouders en leerkrachten  

Sine Limite is het samenwerkingsverband voor Passend onderwijs voor zo’n elfduizend leerlingen van 

in totaal 44 basisscholen in de regio Deventer. Alle schoolbesturen die samenwerken in Sine Limite, 

vormen samen als ‘Stichting Orthopedagogisch Instituut Deventer en omgeving’ het schoolbestuur 

van de speciale school voor basisonderwijs Panta Rhei. 

 

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 .  

 

 

Meldcode kindermishandeling 

Alle scholen in Nederland zijn verplicht te werken met de meldcode ‘Huiselijk geweld  

en kindermishandeling’. Het doel van deze meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij 

signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.  Ook op de Borgloschool werken wij met deze 

meldcode.   

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat een medewerker van school moet doen bij vermoedens of 

signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het team is geschoold in het werken met 

deze meldcode. Meer informatie over de meldcode is te vinden op:  www.rijksoverheid.nl 

 

 

 

  

mailto:info@gezinscoachdeventer.nl
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9  Overgang  

OVERGANG IN DE SCHOOL 

Zittenblijven is een uitzondering. In groep 2 bekijken we nauwkeurig of een kind al toe is aan 

systematisch leren lezen, rekenen en schrijven. Uiteraard gebeurt dit alles in nauw overleg met de 

ouders en de IB- er. Uiteindelijk heeft de directeur hierin de beslissende stem.  

Wij nemen een beslissing op basis van de gegevens, die we hebben in ons leerlingvolgsysteem en op 

basis van de observaties van de leerkracht. We vinden het verantwoord om een kind een jaar over te 

laten doen als deze gegevens erop wijzen dat dit het kind in de toekomst een betere kans heeft om 

zich naar potentie te ontwikkelen. De te nemen stappen, die zorg moeten dragen voor een 

verantwoorde beslissing, staan vermeld in het  protocol ‘zittenblijven’ (en in een stappenplan m.b.t. de 

overgang van groep 2 naar groep 3. Deze is in te zien op school). 

 

ONS STAPPENPLAN BIJ EVENTUEEL ZITTENBLIJVEN 

WAT ZEGT DE WET? 

Artikel 8, lid 1 (Wet op het Primair Onderwijs =WPO) stelt nadrukkelijk, dat de leerlingen een 

ononderbroken ontwikkelingsproces moeten kunnen doorlopen. De school is wettelijk verplicht het 

onderwijs zodanig in te richten, dat: “De leerling in beginsel binnen een tijdvak van acht 

aaneengesloten schooljaren de school kan doorlopen”. 

 

WAT ZEGT DE ONDERWIJSINSPECTIE? 

De Inspectie vindt de continue ontwikkeling van kinderen een uiterst belangrijk onderdeel van de 

kwaliteit van het onderwijs. De inspectie vraagt scholen dan ook nadrukkelijk naar argumenten op 

basis waarvan beslissingen als zittenblijven, kleuterbouwverlenging en doorstroom naar groep 3 

worden genomen. Een school moet haar beleid hieromtrent kunnen verantwoorden. 
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WAT ZEGT DE BORGLOSCHOOL? 

Scholen hebben binnen de wet grote vrijheid bij de inrichting van het onderwijs. Dit betekent dat 

scholen een eigen beleid mogen formuleren. Het besluit over het zittenblijven moet worden gemaakt 

op basis van de individuele ontwikkeling van het kind. Door hiervan uit te gaan, wordt per leerling 

afgewogen waar het kind het best zal functioneren en waar de ontwikkeling op lange termijn het meest 

bij gebaat is. Om een basis te hebben voor een gefundeerde beslissing wordt in ieder geval gekeken 

naar toets gegevens.  

Wij vinden het belangrijk om al vroegtijdig te onderzoeken of de ontwikkeling van het kind niet 

stagneert. Zittenblijven is lang niet voor ieder kind de meest passende oplossing, ook het werken met 

een eigen leerlijn is een mogelijkheid. Wij bespreken die leerlingen waar we zorg over hebben met 

een orthopedagoog tijdens een intern HGPD -gesprek.  

 

Belangrijke factoren als motivatie, zelfstandigheid, taakgerichtheid, zelfvertrouwen, concentratie, 

sociale vaardigheden en motoriek bepalen mede en wellicht in hoge mate het welbevinden van het 

kind.  

 

TIJDPAD 

In de groepsbespreking van november geeft de leerkracht aan wat de zorgen zijn voor de betreffende 

leerling. Er wordt een duidelijke lijn afgesproken, zodat er alles aan gedaan wordt de leerling toch mee 

te krijgen met de groep. Tijdens de 15 minutengesprekken in januari, worden de twijfels door de 

leerkracht uitgesproken naar de ouders. In de groepsbespreking van maart wordt nogmaals naar deze 

leerlingen gekeken. De evaluaties van de handelingsplannen worden besproken. Wanneer deze niet 

voldoende zijn, wordt een intern HGPD gesprek gevoerd, met toestemming van de ouders. Wanneer 

nodig wordt direct na de meivakantie een stappenplan verder ingevuld en kan eventueel tot 

zittenblijven worden overgegaan.  
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OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

Uiteindelijk komt voor ieder kind de tijd dat hij of zij onze school, en daarmee het basisonderwijs, 

vaarwel zegt. Wij bereiden de kinderen hier zo goed mogelijk op voor. Hun kennis is van groot belang, 

evenals hun sociale vaardigheden. 

Over facetten, die een rol spelen bij de start van het voortgezet onderwijs, wordt door de leerkracht 

van groep 8 met u van gedachten gewisseld. Dat gebeurt tijdig, om ouders en school de gelegenheid 

te geven alles goed door te spreken.  

Door de gemeente Deventer is besloten dat (voorlopig) alle openbare scholen meedoen aan de Cito-

eindtoets. Deze vindt in april plaats. Als de uitslag bekend is, vindt een afrondend gesprek plaats. De 

school geeft een advies voor vervolgonderwijs én een plaatsingsadvies. Normaal gesproken komen 

de wens van ouder en kind en het advies en plaatsingsadvies van de leerkracht overeen.  

Om de ouders de gelegenheid te geven zich te oriënteren op de diverse vormen van voortgezet 

onderwijs wordt er in november een voorlichtingsavond georganiseerd. Leerkrachten van het Etty 

Hillesum Lyceum (EHL) geven dan uitleg over de gang van zaken rondom de verwijzing naar het 

voortgezet onderwijs. Daarnaast organiseert het EHL zelf open dagen, waarvoor de leerlingen in 

januari een uitnodiging ontvangen.  

Het EHL vraagt een nauwkeurig verslag van alle leerlingen die bij hen het onderwijs gaan volgen. De 

leerkrachten van groep 8 moeten hiervoor een onderwijskundig eindrapport invullen, dat met 

ouders/verzorgers wordt besproken. 

 

OVERGANG NAAR EEN ANDERE BASISSCHOOL 

Niet alle kinderen zullen acht jaar op de Borgloschool blijven. Wanneer u verhuist naar een andere 

wijk in Deventer of naar een andere stad, is het logisch dat uw kind naar een andere school gaat. Het 

is de bedoeling dat u de directie hierover tijdig informeert. Van onze kant zullen wij ervoor zorgen dat 

de nieuwe school alle informatie krijgt, die van belang is. Er wordt een digitaal onderwijskundig rapport 

opgestuurd naar de nieuwe school. 



 

Borg loschool Groenewold Schoolg ids 201 5 –  2016  33                             

 

  

10  De Borgloschool  

      en het voortgezet onderwijs 

ONDERWIJSRESULTATEN VAN DE BORGLOSCHOOL 

Wij werken met een intensief programma ter permanente verbetering van de onderwijsresultaten op 

de Borgloschool. Met dit programma, ”Basiscompetenties voor de leerlingenzorg” genaamd, proberen 

wij de resultaten van onze leerlingen structureel te verbeteren.  

 

Aan het einde van het schooljaar worden de Cito-eindtoetsen afgenomen. De resultaten hiervan zijn 

voor onze school naar behoren. De afgelopen jaren voldoen de eindscores aan de normen, die de 

inspectie hieraan stelt. 

 

 

In de analyses van de resultaten geven wij ieder jaar aan welke resultaten verbeterd zijn en aan welke 

onderdelen we in het nieuwe schooljaar extra aandacht gaan geven. Wij doen dit om de kwaliteiten 

van en de kansen voor onze leerlingen optimaal te benutten, zodat zij een juiste keuze kunnen maken 

voor het vervolgonderwijs.  
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11  Activiteiten 

CULTURELE ACTIVITEITEN 

Elk schooljaar neemt iedere groep deel aan tenminste één culturele activiteit. Dat kan een 

toneelvoorstelling zijn, een poppenkastvoorstelling, een film enz. Deze uitvoeringen kunnen 

plaatsvinden in school, de schouwburg, het filmhuis of elders. 

 

Het grootste deel van deze activiteiten wordt georganiseerd door de CCOD (Culturele Commissie 

Onderwijs Deventer). Soms komt het voor dat een voorstelling, waarvoor wij hebben ingeschreven, 

geannuleerd wordt. Wij proberen dan een vervangende voorstelling te vinden, maar helaas lukt dat 

niet altijd. 

 

EXCURSIES 

Het komt op onze school regelmatig voor dat er een activiteit plaatsvindt op het gebied van kunst en 

cultuur, waarbij de kinderen een bezoek brengen aan bijvoorbeeld een fabriek, een theater, het 

politiebureau, een tentoonstelling, de Uiterwaarden enz. In veel van deze gevallen zal door de 

groepsleerkracht een beroep worden gedaan op de medewerking van een aantal ouders. Gelukkig 

lukt het steeds weer om ouders te vinden. Mocht dat niet zo zijn, dan vervalt de excursie.  

 

GYMNASTIEK: (TIJDELIJK ZULLEN DE GR. 3 EN 4 NIET IN DE GYMZAAL VAN DE SCHALM GYMMEN) 

Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs. De gr. 1 t/m 4 in de speelzaal en buiten, de groepen 5 t/m 8 

in de gymzaal op Borgele. In verband met de hygiëne moeten alle kinderen beschikken over 

gymkleding en gymschoenen zonder zwarte zolen. De groepen 1 t/m 4 houden de spullen op school 

in een (liefst) stoffen gymzak met hun naam erop. De groepen 5 t/m 8 nemen de gymspullen mee op 

de dag dat er gymnastiek is. Daar horen dan ook douche- en/of verfrissingspullen bij. 

 

De groepen 1 en 2 hebben twee keer per week bewegingsonderwijs in de speelzaal. 

De groepen 3 en 4 hebben twee keer per week gymnastiek, of één blokuur. 

De groepen 5 t/m 8 krijgen op maandag les van de vakleerkracht, Ben Mullink. 

Vanaf groep 5 adviseren wij het douchen na de gymnastiekles. 

 

HUISWERK 

In alle groepen, 1 t/m 8 wordt woordenschat thuis extra geoefend. 

Vanaf groep 5 wordt structureel huiswerk meegegeven aan de kinderen.   

In groep 4 wordt soms een keertje huiswerk meegegeven om ‘er aan te wennen’. 

De kinderen wordt geleerd om het huiswerk verspreid over de week te maken of te leren. Op deze 

wijze willen wij de kinderen ook voorbereiden op het voortgezet onderwijs, waar huiswerk en vooral 

het plannen daarvan een belangrijke rol gaat spelen. Het is zeker niet de bedoeling dat uw kind al te 

lang per dag bezig is met het huiswerk. In groep 8 is vijf keer een half uur het maximum. Doet uw kind 
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langer over het huiswerk, neemt u dan contact op met de groepsleerkracht. Kinderen kunnen werk 

mee naar huis krijgen om extra te oefenen. Ook werk dat op school niet af is gemaakt, kan mee naar 

huis worden gegeven. 

 

HVO EN GODSDIENST  

Op de scholen voor openbaar primair onderwijs Deventer maken we werk van pluriformiteit. Onze 

scholen zijn toegankelijk voor iedereen. We staan voor de taak kinderen op te voeden in 

gelijkwaardigheid en diversiteit. We doen dat op een laagdrempelige manier met respect voor ieders 

identiteit. In een samenleving vol pluriformiteit willen we ook dat onze scholen pluriform zijn, 

toegankelijk voor iedereen. Levensbeschouwelijke vorming is belangrijk voor het bewust en 

verantwoord leren leven en samenleven. Daarbij houden we rekening met verschillen in opvatting. Alle 

openbare scholen bieden meerdere mogelijkheden voor levensbeschouwelijk onderwijs aan. Aan het 

einde van ieder schooljaar krijgen de betreffende leerlingen een aanmeldingsformulier mee naar huis. 

Er zijn minimaal 7 leerlingen nodig om een groep te vormen. 

HVO is de afkorting van Humanistisch Vormingsonderwijs. Het wordt, net als Godsdienstig 

vormingsonderwijs en Islamitisch vormings- /godsdienstonderwijs, gegeven in de groepen 7 en 8 van 

onze school. De kinderen zijn niet verplicht dit onderwijs te volgen. Aan het eind van groep 6 krijgen 

de kinderen een folder mee waar in het kort wordt uitgelegd wat HVO, Godsdienstig 

vormingsonderwijs en Islamitische vormings- /godsdienstlessen inhouden. Mocht u aan deze 

informatie niet genoeg hebben, dan zijn wij altijd bereid u van meer inlichtingen te voorzien. Om dit 

levensbeschouwelijk onderwijs te kunnen aanbieden is de aanmelding van minimaal twaalf kinderen 

nodig. De godsdienstlessen vallen onder de verantwoordelijkheid van het IKOS (Interkerkelijk Overleg 

in Schoolzaken).  

 

VRIJSTELLING VAN VERPLICHTE DEELNAME OP GROND VAN LEVENSBESCHOUWELIJKE  

OVERTUIGING 

Alle onderwijsactiviteiten opgenomen in het schoolplan en de schoolgids zijn verplicht. 

Er zijn géén bepalingen in de leerplichtregeling die verlof op grond van levensbeschouwelijke 

overtuiging toestaan, anders dan het verlof voor het bijwonen van religieuze vieringen. In de 

leerplichtwet zijn deze verlofgronden opgenomen. 

Als ouders op grond van levensbeschouwelijke overtuiging willen dat hun kinderen niet deelnemen 

aan activiteiten, dan wordt in de school of door de school een vervangende activiteit aangeboden 

(eventueel in samenwerking met andere scholen). 

Het onttrekken van leerlingen aan onderwijsactiviteiten wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar. 
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BSO (Buitenschoolse opvang) 

Als u gebruik wilt maken van BSO vragen wij u om uw kind op te geven bij de opvangorganisatie van 

uw keuze. Deze organisaties, én uitgebreide informatie over BSO, staan vermeld in de bijlage van 

deze gids. Partou zal in ons nieuwe schoolgebouw de BSO gaan verzorgen. 

SCHOOLREIZEN/ KAMP 

De groepen 1 t/m 7 gaan in mei/juni op schoolreis (zie kalender). De bestemmingen blijven tot het 

laatst een verrassing. U zult daarover in de loop van het schooljaar worden geïnformeerd.  

 

Groep 8 heeft aan het einde (of aan het begin) van het schooljaar een afsluitend schoolkamp. De 

locatie wordt per jaar vastgesteld. Het programma dat georganiseerd wordt, is afwisselend en bevat 

onder andere excursies, sport en spel. Natuurlijk zal er ook worden gefeest. 

SPORTACTIVITEITEN 

Wij nemen als school deel aan een aantal sportactiviteiten. Deze vragen veel voorbereiding en 

organisatie. Een groot deel hiervan wordt geregeld door het team. Met name de begeleiding vraagt 

echter veel tijd. Hiervoor willen we dan ook graag een beroep doen op ouders.  

In het afgelopen jaar hebben we meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi en de sportdag voor 

groep 7 en 8.  

VERJAARDAGEN 

De kinderen die jarig zijn, staan natuurlijk de hele dag in het “zonnetje”. Het is echt hun dag. Kinderen 

kijken daar soms al weken naar uit. Uiteraard hoort bij een feestje een traktatie. Onder een traktatie 

verstaan wij een snoepje, een hartig hapje, een stukje fruit of iets dergelijks. Een hele zak snoep is 

eigenlijk om uit te delen en niet bedoeld voor één kind. Onze vraag aan de ouders is: “Mag de traktatie 

een aardigheidje blijven?”. Wij juichen dat als school toe! 
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12  De ouders/verzorgers 

INTERNE COMMUNICATIE 

De interne communicatie is in iedere organisatie van groot belang en een school is daar zeker geen 

uitzondering op. Wij vinden het erg belangrijk dat de betrokkenen binnen de school (directie, het team, 

de ouders/verzorgers, de leerlingen, de medezeggenschapsraad, de ouderraad, 

ouderbetrokkenheidsgroep) met elkaar communiceren, omdat dit voor een groot deel de sfeer en 

openheid bepaalt die wij graag willen realiseren in onze school.  

 
Gesprekken met leerkrachten 
In de tweede week van het nieuwe schooljaar worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een 

gesprek met de leerkracht. Doel hiervan is kennismaking en het uitspreken van wederzijdse 

verwachtingen. 

Wij willen de ‘drempel’ van onze school zo laag mogelijk houden. Hebt u vragen, stel ze gerust aan de 

leerkracht. Wilt u op enig moment een gesprek aangaan met de leerkracht, dan kan dat. Maak van 

tevoren even een afspraak. 

INFORMATIEAVOND 

In het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond gehouden (zie kalender). De avond 

wordt gestart met een algemeen deel en vervolgens kunnen ouders/verzorgers een bezoek brengen 

aan de klassenleerkracht van hun zoon of dochter. De groepsleerkracht zal dan het één en ander 

vertellen over de leerstof, die dat schooljaar in de groep aan de orde komt. Verder zullen ook andere 

algemene zaken en afspraken in de desbetreffende groep besproken worden.  

THEMA-AVOND EN KOFFIEOCHTEND 

Jaarlijks kan er door de MR en de OR een thema-avond georganiseerd worden voor alle ouders. U 

kunt daarbij denken aan een opvoedkundig onderwerp, een onderwerp dat te maken heeft met de 

gang van zaken op school of de afsluiting van een project. In ieder geval hopen we tijdens zulke 

avonden op veel belangstelling van ouders. 

 

Door het jaar heen worden er zgn. koffieochtenden georganiseerd. Zo’n ‘ochtend’ duurt eigenlijk een 

uurtje. De data staan vermeld op de ouder-kalender. In eerste instantie zijn deze “ochtenden” bedoeld 

om nader met elkaar kennis te maken. Bij deze bijeenkomsten kan ook een bepaald thema besproken 

worden. Iedereen is bij deze koffieochtenden van harte welkom. 

NIEUWSBRIEF 

Ook dit jaar zult u via uw kind(eren) de nieuwsbrief ontvangen. Deze nieuwsbrief komt ongeveer één 

keer per maand uit. Hierin staat een aantal vaste rubrieken, alle activiteiten die op school 

plaatsvinden, belangrijke data en nieuws uit de klassen. Ook vragen wij in de nieuwsbrief wel eens 

hulp van ouders, in welke vorm dan ook. 
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Wanneer activiteiten slechts bedoeld zijn voor één groep, of wanneer zich iets actueels voordoet, krijgt 

uw kind een aparte brief mee naar huis. Wij raden u aan de (nieuws)brieven goed te lezen. U bent dan 

altijd op de hoogte van wat er zoal gebeurt in en om de school.  

 

De nieuwsbrief is te lezen op onze website. Bovendien kunt u op school of via het mailadres 

info@borgloschool.nl aangeven dat u de nieuwsbrief digitaal (via de mail) wilt ontvangen.  

 

De schoolkrant 
De schoolkrant verschijnt minstens tweemaal per jaar. De laatste jaren kiezen wij daarbij steeds een 

centraal thema, dat door alle groepen wordt ingevuld met een bijdrage. Uiteraard doet iedere groep dit 

op zijn eigen niveau. In de krant staat het werk van de kinderen, zoals zij het naar beste kunnen 

hebben gemaakt. Als u de schoolkrant in handen krijgt, kunt u dus verwachten dat er taalfouten in 

staan en zult u ook constateren dat het ene kind anders schrijft dan het andere. Daarmee vormt de 

bijdrage van onze kinderen een goede afspiegeling van de verschillen tussen kinderen. 

 

Wij zien de schoolkrant als een krant van en voor de kinderen. 

 

DE WEBSITE 

Deze schoolgids is ook te lezen op onze website:  www.borgloschool.nl  

Op de web site van de school staat altijd de laatste informatie. Het is, indien mogelijk, verstandig om 

de site geregeld even te checken op nieuwe ontwikkelingen. 

 

Mocht u bezwaar hebben tegen de publicatie van foto’s van uw kind(eren), dan kunt u dit kenbaar 

maken bij de directie van de school. Het werk of de foto’s worden dan niet op de website 

gepubliceerd.  

 

mailto:info@borgloschool.nl
http://www.borgloschool.nl/
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13  Medezeggenschap  

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

De medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk verplicht en heeft als doel de ouders en het personeel 

meer te betrekken bij het beleid van het bevoegd gezag (de bestuurscommissie) en de uitvoering van 

dat beleid. 

Een school is verplicht haar plannen aan de MR voor te leggen. Alle plannen betreffende het 

onderwijs, grote veranderingen of het financieel beleid moeten vóór uitvoering door de MR worden 

goedgekeurd. Bij de uitvoering van de plannen controleert de MR of de afspraken worden 

nagekomen. Bij het uitvoerende werk zelf is de MR niet betrokken. 

De vergaderingen van de MR vinden om de 6 à 8 weken plaats. Voor zover het geen vertrouwelijke 

zaken betreft, is de vergadering openbaar.  

Samenstelling van de medezeggenschapsraad (o.v.b.): 

 

 

Naam Functie 

Oudergeleding  

Maarten van Garderen Lid  

Suzanne Hendriks-Klaver Lid en lid GMR 

 Patty de Lange Lid 

Personeelsgeleding 

Marissa Völkers Voorzitter en lid GMR 

Mark Hutten Secretaris 

Erna Pennekamp Lid 

 

 

 

GMR  

GMR staat voor Gemeenschappelijk Medezeggenschap Raad.  

Hierin is een afvaardiging van elke openbare basisschool in Deventer aanwezig. 
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DE OUDERRAAD 

De ouderraad (OR) heeft als doel de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren te bevorderen. 

De OR houdt zich bezig met het beheren van de financiën van het schoolfonds en het schoolreisgeld. 

Verder ondersteunen de leden het team bij allerlei activiteiten, waarbij vaak ook andere ouders 

gevraagd worden om te helpen. De raad heeft adviesrecht richting de MR. De OR vergadert om de 6 

à 8 weken en de vergaderingen zijn openbaar. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van 

lopende zaken. Namens de school zit altijd één personeelslid in de ouderraad. 

 

 

 

Naam Functie 

Martijn Auping 

 

Thera Roeterdink 

Voorzitter  

 

Penningmeester 

Mieke Abbink 

Daan Maas 

vacature  

Lid 

Lid 

Lid 

Thijs Hendriks 

Carolien Bruinsma 

Lid 

Lid 

Wil Schrijver Namens het team 
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14  Schoolfonds 

Jaarlijks wordt van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het schoolfonds. Dit fonds wordt 

beheerd door de penningmeester van de ouderraad (OR). Allerlei kosten, die niet tot de directe 

schooluitgaven behoren, worden hieruit betaald. Een paar voorbeelden: vieringen van Kerst, Pasen en 

Sinterklaas, de afscheidsavond voor groep 8, het eindfeest enz. Via de nieuwsbrief worden de ouders 

geïnformeerd over van alle activiteiten, die door de OR georganiseerd worden. Tevens legt de OR 

verantwoording af over de voorgaande periode. Het financieel jaaroverzicht en de begroting liggen ter 

inzage in de personeelskamer. 

  

De ouderbijdrage is € 15,00 per kind. Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 komt daar een bedrag 

van € 23,50 per kind bij voor het schoolreisje. Voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 7 is dat  

€ 25,00.  

De kinderen van groep 8 gaan aan het eind (of aan het begin) van het schooljaar drie dagen op 

schoolkamp. De kosten voor dit kamp bedragen ongeveer € 90,00.(o.v.b.) 

  

Mocht het betalen van dit bedrag problemen geven dan kunt u contact opnemen met de 

groepsleerkracht. Er kan dan gekeken worden of er door middel van kleine wekelijkse betalingen toch 

aan het schoolgeld kan worden voldaan.  

Let op: wanneer het schoolreisgeld of kampgeld niet wordt betaald, kan uw kind niet mee! Dit betekent 

dat uw kind gedurende het schoolreisje of het schoolkamp gewoon naar school moet en bij een 

andere groep wordt ondergebracht. De schoolreisdag en de kampdagen zijn lesdagen. Wil een 

leerling niet mee naar genoemde activiteiten, dan zal de leerling op school eigen werkopdrachten 

krijgen en bij een andere groep ingedeeld worden.  

 

STICHTING LEERGELD (ZIE OOK DE BIJLAGE) 

Wanneer de kosten die gemaakt moeten worden voor schoolreisjes of andere vormende activiteiten 

voor uw kind (zoals lid worden van een sportclub, naar muziekles gaan enz.) voor u moeilijk op te 

brengen zijn, kunt u financiële ondersteuning aanvragen bij: 

 

Stichting Leergeld Deventer 

adres: Postbus 295, 7400 AG Deventer 

telefoonnummer: 0570 - 67 25 99  

website: www.leergelddeventer.nl  

  

( Maak er gebruik van, het is er voor u en uw kind! ) 

 

  

http://www.leergelddeventer.nl/
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SPONSORING 

Sponsoring komt in het onderwijs steeds vaker voor. Scholen moeten er op een zorgvuldige en 

verantwoorde manier mee omgaan. Sponsoractiviteiten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 

(G)MR. 

 

 

SCHOOLVERZEKERING 

Dit bovenschrift zou doen vermoeden dat er een schoolverzekering is. Dat is niet het geval! Rond dit 

punt heerst een enorme spraakverwarring. U zult zelf moeten zorgen voor een dekkende 

verzekeringsvorm in de vorm van een WA-verzekering.  

Wel zijn alle kinderen door ons verzekerd als zij deelnemen aan de schoolreis en het driedaagse 

schoolkamp aan het eind van groep 8. 

 

Voor de rest van het schooljaar moet u dus zelf voor een passende verzekering zorgen! 
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15  Klachtenregeling 

KLACHTENREGELING  

Ouders, leerlingen en personeel kunnen klachten hebben over gedragingen, beslissingen – of het 

uitblijven daarvan – van het schoolbestuur, directie of personeelsleden. Klachten kunnen 

bijvoorbeeld betrekking hebben op begeleiding en beoordeling van leerlingen, discriminerend gedrag, 

agressie, seksuele intimidatie, geweld en pesten. In de klachtenregeling is vastgelegd hoe scholen op 

dergelijke klachten moeten reageren.  

 

Voordat u een klacht bij de klachtencommissie indient, moet u eerst de volgende procedure 

doorlopen. U moet eerst uw klacht met de leerkracht en daarna (eventueel) met de schoolleiding 

bespreken.  

Veruit de meeste klachten ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in 

onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een passende wijze 

worden afgehandeld.  

 

Heeft de vorige stap niet tot een bevredigende oplossing van uw klacht geleid, dan kunt u terecht bij 

het bestuur van de school. In dat geval dient u contact op te nemen met de bestuurder,  

telefoon: 0570-638575.  

Ook kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Binnen het openbaar onderwijs wordt de 

functie van extern vertrouwenspersoon ingevuld door de heer H. Riphagen, Postbus 10257, 7301 GG 

Apeldoorn. Telefoon 088-0931000/ 088-0931888 

U kunt ook contact opnemen met de vrouwelijke vertrouwenspersoon, mw. Yvonne Kamsma. 

Telefoonnummer: 06-14001672, email: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl  

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij/zij 

begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure. Indien ook dat vervolgens niet leidt tot het 

wegnemen van de klacht, dan kunt u tenslotte de klacht voorleggen aan de (landelijke) 

klachtencommissie, waarbij het bestuur van onze stichting is aangesloten.  

 

Het adres van de klachtencommissie, waar u uiteindelijk terecht kunt, is: 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 

Postbus 85191,  

3508 AD  Utrecht 

Telefoon: 030 2809590 

Email: info@onderwijsgeschilende.nl 

Website: www.onderwijsgeschillen.nl 

 

Het reglement van de klachtenregeling ligt op de school ter inzage. 

mailto:yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl
mailto:info@onderwijsgeschilende.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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16  Kwaliteit 

LEERKRACHTEN 

Een goede methode alleen biedt geen garantie voor goed onderwijs. De leerkrachten zorgen ervoor 

dat het materiaal op de juiste manier gebruikt wordt. De teamleden op onze school besteden veel tijd 

aan samenwerking en overleg. Bovendien wordt er jaarlijks geld besteed aan nascholing. We zoeken 

voortdurend naar de beste vorm voor ons onderwijs. Door het volgen van cursussen en trainingen 

kunnen leerkrachten hun werk optimaal en up-to-date blijven uitvoeren. 

 

VERBETERPLANNEN/ ACTIEPLANNEN 

Vanaf de basis werken we op een aantal manieren aan kwaliteitsverbetering: werken met goede 

methoden, bekwaam personeel, het consequent volgen van de resultaten van de leerlingen en het 

verder ontwikkelen van het onderwijs met behulp van het schooljaarplan. In het kader van het 

verbeteren van de onderwijsopbrengsten betekent dat samengevat:  

 

o Leerkrachten bekwamen zich verder in het omgaan met verschillen in de groep 

(motiverend en activerend onderwijs, leerlingen waar mogelijk ook zelfstandiger laten 

werken) 

o De interne leerlingenzorg is van hoog niveau. Er wordt volgens een vastgesteld plan 

gewerkt aan de zorg voor onze leerlingen. Om dat zo te houden moeten we blijven 

werken aan de kwaliteit van onze leerlingenzorg. 

o Onze kwaliteitszorg aangaande het totale schoolgebeuren is goed gedocumenteerd. Wij 

werken binnen het kader van het INK-model (Instituut voor Nederlandse Kwaliteit). 

Conform dit model bezinnen wij ons regelmatig op het werk: Zijn we op de goede weg?  

We  stellen eventueel onze doelen bij en zetten nieuwe actieplannen op voor een 

komende periode. Vervolgens worden de activiteiten uit de plannen geëvalueerd en 

opnieuw bijgesteld. Zo’n cyclus hanteren we op alle  terreinen van het onderwijs en op 

alle activiteiten die te maken hebben met de school en haar populatie. 

o Actieplannen rond visie en beleid, management van secundaire en primaire processen, 

actieplannen rond professionele ontwikkeling van de medewerkers, etc. 

o Het team zal zich dit komend jaar weer verder specialiseren in het werken met 

coöperatieve werkvormen en in de (verdere) ontwikkeling tot academische basisschool. 

 

ZORGEN VOOR BLIJVENDE KWALITEIT 

Ook in het cursusjaar 2015-2016 gaan we ons kwaliteitszorgbeleid weer verder aanscherpen. Op 

welke wijze kunnen we de leerlingresultaten nog verder verbeteren?  

Daartoe werken we op basis van een vierjaarlijkse én een jaarlijkse cyclus van evaluatie, bezinning, 

planning en uitvoering.  
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Met een goed uitgewerkt systeem van kwaliteitszorg houdt de schoolleiding overzicht over alles wat er 

binnen de school moet gebeuren. De directeur krijgt alle schoolaspecten regelmatig onder ogen en 

kan daardoor planmatig werken aan verbeteringen. Zo is de directeur goed voorbereid wanneer 

ouders of het bevoegd gezag vragen stellen over de kwaliteit van het onderwijs. 

  

 

INSPECTIE  

Alle scholen in ons land, die door de overheid worden bekostigd, staan onder toezicht van de 

onderwijsinspectie. De inspectie toetst regelmatig de gang van zaken op de individuele scholen en in 

de praktijk gaat het dan vooral om onderwijskundige en organisatorische onderwerpen.  

U moet dan denken aan de toetsing van het schoolplan, de schoolgids, de leerlingenzorg, maar vooral 

het gebruik van onderwijsmethoden en hoe daar in de groep mee gewerkt wordt. Een aantal van deze 

onderwerpen wordt schriftelijk afgedaan, maar vier- jaarlijks krijgt de school ook een bezoek van de 

onderwijsinspecteur. Deze inspecteur beoordeelt hoe de schriftelijke verantwoording zich verhoudt tot 

de praktijk. 

 

Gegevens (landelijk): 

Inspectie van het onderwijs (landelijk) 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl.  

 

Voor vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis).  

Lokaal: 

Inspectie van het onderwijs (lokaal),  

Postbus 10048,  

8000 GA Zwolle,  

telefoon: 088-669 60 60 

Speciaal voor seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld zijn 

vertrouwensinspecteurs aangesteld. Mocht een dergelijke zaak zich voordoen op onze school, dan 

kan de vertrouwensinspecteur adviseren over de stappen die we moeten zetten. U kunt het meldpunt 

vertrouwensinspecteurs bereiken via het nummer 0900 - 11 13 111. 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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17  Regeling school- en vakantietijden /   Leerplicht 

KINDEREN NAAR SCHOOL BRENGEN 

Met name ’s morgens is er veel verkeer bij het schoolgebouw. We willen niet dat er gefietst wordt  op 

het plein. Op automobilisten doen we een dringend beroep alleen te parkeren op daarvoor bestemde 

plaatsen. Er zijn altijd kinderen die onvoldoende opletten als ze oversteken en bij een 

onoverzichtelijke verkeerssituatie ontstaan gemakkelijk ongelukken.  

BRENGEN,  AFSCHEID NEMEN EN “INLOPEN” 

De kleuters mogen iedere morgen binnengebracht worden tot aan de klasdeur. De eventuele 

kinderwagens blijven in de hal bij de deur. De kinderen nemen bij de kapstokken afscheid en 

begroeten de juf bij de deur van de klas. In de klas willen we liever geen ouders. Dit heeft tot veel 

drukte geleid in het verleden. Wilt u met elkaar nog wat praten dan heel graag buiten.. Om 14.00u. 

kunt u altijd even binnenlopen om het werk van uw kind te bekijken!! De kinderen van groep 3 mogen 

tot aan de herfstvakantie tot aan de klas gebracht worden.   

Vanaf groep 3 t/m groep 8 kunt u op de daarvoor geplande data, die op de kalender staan, aan het 

einde van de lesdag binnen lopen en het werk van uw kind bekijken. 

 

SCHOOLTIJDEN 

 

 5 gelijke dagen in een 

continurooster 

Groep 1 t/m 8 Alle kinderen blijven over!! 

Maandag t/m 

vrijdag  

8.30 - 1400 uur 
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VAKANTIEROOSTER 2015 -2016/2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie voor mogelijke wijzigingen de OUDER/LEERLING-KALENDER 

 

Leerplicht 

Wij kennen in ons land een leerplichtwet die aangeeft dat een kind vanaf vijf jaar leerplichtig is. 

Kinderen komen meestal echter vanaf vier jaar op de basisschool. Voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling is het van belang dat een kind elke dag op school komt.  

De wettelijke regelingen, waarop ook de directie wordt gecontroleerd, geven na het vijfde jaar 

nauwelijks mogelijkheden om extra vrije dagen te geven die vallen buiten de reguliere vakanties. 

 

In artikel 41 van de Wet Primair Onderwijs staat dat alle leerlingen deel moeten nemen aan alle voor 

hen bestemde onderwijsactiviteiten. Dit betekent dat alle activiteiten die op het rooster staan voor alle 

leerlingen verplicht zijn. 

Vrijstelling van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten wordt niet verleend. 

Het bestuur heeft geen gronden vastgesteld waarop vrijstelling kan worden verleend. 

Wanneer u voor uw kind verlof aan wilt vragen dan is het zinvol om ook op de hoogte te zijn van de 

volgende opmerkingen: 

 

 2015-2016 2016-2017 

Herfst 19-10-15 t/m 

25-10-15 

15-10-16t/m 

23-10-16 

Kerst 19-12-15 t/m 

03-01-16 

24-12-16t/m 

8-1-17 

Voorjaar 29-02-16 t/m 

06-0216 

18-2-17t/m 

26-3-17 

Goede Vrijdag/Pasen 25-03-16 t/m 

28-03-16 

14-4-17t/m 

17-4-17 

Koningsdag 27-04-16 27-04-17 

Mei 02-05-16 t/m 

08-05-16 

22-02-17 t/m 

30-04-17 

Hemelvaart 05-05-16 25 en 26- 05-2017 

Pinksteren 16-05-16 05-06-17 

Zomer  18-07-16 t/m 

28-08-16 

22-07-17 t/m 

03-09-2017 
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 Van verzoeken om verlof wordt altijd een dossier bijgehouden 

 Bewijsstukken bij verzoeken om verlof zijn verplicht (uitnodigingen, werkgeversverklaringen 

enz.); de beoordeling ligt bij de directeur 

 De individuele beoordeling betreffende ‘andere gewichtige omstandigheden’, dus de 

interpretatie van persoonlijke, sociale of maatschappelijke omstandigheden, ligt bij de 

directeur. We hoeven daarover geen verantwoording naar anderen af te leggen; verlof om die 

reden is altijd mogelijk mits de omstandigheden zwaarwegend genoeg zijn 

 Indien van toepassing wordt over de uitleg van de leerplichtregeling contact opgenomen met 

collega’s van andere basisscholen. Het kan niet zo zijn dat er op twee openbare scholen op 

eenzelfde verzoek een verschillende beoordeling volgt 

 Bij twijfel wordt advies gevraagd van de leerplichtambtenaar 

 Daar waar sprake is van verschillen als gevolg van vakantiespreiding kan de directeur voor 

één vakantieperiode per jaar vrijaf geven voor een gezamenlijke gezinsvakantie. Dit geldt niet 

voor de zomervakantieperiode. 

 Als ouders ondanks een afwijzende beschikking de kinderen van school houden, volgt altijd 

melding bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt 

opgemaakt 

 Afspraken betreffende toepassing van de leerplichtregeling worden in de schoolgidsen 

opgenomen. In de correspondentie aan ouders wordt gewezen op de mogelijkheid van 

bezwaar of beroep 

 

EXTRA VERLOF IN VERBAND MET RELIGIEUZE VERPLICHTINGEN 

Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, 

bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven.  

Een melding hierover dient twee dagen van tevoren bij de directeur van de school te worden gedaan. 

 

OP VAKANTIE ONDER SCHOOLTIJD 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als het 

kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van 

(een van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar het kind vrijgeven, zodat 

er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel de enige gezinsvakantie in dat 

schooljaar zijn.  

Bij aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd, waaruit de specifieke aard van het 

beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt.  

Procedure en voorwaarden: 
 In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken 

van tevoren bij de directeur worden ingediend, of er dient aangegeven te worden waarom dat 

niet mogelijk was 

 De verlofperiode mag eenmaal per schooljaar worden verleend 

 De verlofperiode mag maximaal tien schooldagen beslaan 

 De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen 
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VERLOF IN GEVAL VAN ‘ANDERE GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN’ 

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die niet onder artikel 11a t/m g van de 

leerplichtwet vallen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

 

 een verhuizing: één dag 

 het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad: één 

dag (buiten de woonplaats: maximaal twee dagen) 

 ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg 

met de directeur en/of de leerplichtambtenaar) 

 overlijden van bloed- of aanverwanten: in de eerste graad: ten hoogste vier dagen, tweede 

graad: ten hoogste twee dagen, derde of vierde graad: ten hoogste één dag 

 viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig 

(huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten: één dag 

 voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden 

 andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen (maar geen 

vakantieverlof!), bijvoorbeeld een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker dat 

een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende de leerling 

 

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’: 

 

 familiebezoek in het buitenland 

 vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 

 vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 

 een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te 

gaan 

 eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte 

 verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 

 gescheiden ouders waardoor het kind mogelijk aan twee vakanties kan deelnemen 

 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere 

gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij 

voorkeur minimaal acht weken van tevoren). 

 

Het kan voorkomen dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de 

leerling pas later op school kan terugkomen. Om misverstanden te voorkomen is het van belang om 

dan een doktersverklaring uit het vakantieland te vragen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de 

ziekte blijkt.  

 

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien 

schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 
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tien schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de 

woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur 

te hebben gehoord. 

 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt 

gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te 

melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. 

 

AANPASSINGEN LEERPLICHTREGELING  

Wanneer u voor uw kind verlof aan wilt vragen dan is het handig om rekening te houden met de 

afspraken, zoals vermeld op bladzijde 49 (Leerplicht). 
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18  Ziekte, gezondheid en veiligheid 

GGD, JEUGDGEZONDHEIDSZORG 

Als een kind op de basisschool zit, wordt de taak van het consultatiebureau overgenomen door de 

afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Gelre IJssel, vroeger ‘de schoolarts’ genoemd. Samen 

met u wil zij ertoe bijdragen dat uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt. Daarom wordt uw kind, 

gespreid over de hele schoolperiode, regelmatig onderzocht. Naast de lichamelijke gezondheid komen 

ook andere zaken aan de orde. Gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Functioneert het kind thuis 

zonder problemen, voelt het zich prettig op school en voelt een kind zich ook buitenshuis 

geaccepteerd? 

 

Wanneer wordt uw kind onderzocht? 

 

 in groep 1 van de basisschool (het gehoor en het zien) 

 in groep 2 van de basisschool (onderzoek door jeugdarts en doktersassistente) 

 in groep 7 van de basisschool (lichamelijk onderzoek door jeugdarts) 

 in klas 2 van het voorgezet onderwijs (laatste onderzoek door jeugdarts) 

 

Meestal verloopt de algehele ontwikkeling van een kind goed. Soms blijkt dat een probleem wat meer 

aandacht nodig heeft. In overleg met de ouders kan een doorverwijzing naar de huisarts, een 

specialist, een maatschappelijk werker, het RIAGG enz. plaatsvinden. 

Wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, kunt u na overleg met de school 

vragen om een onderzoek door de jeugdarts. 

 

Het adres is: 

GGD Gelre IJssel 

Schurenstraat 8a 

7413 RA Deventer 

telefoonnummer: 0570 - 66 46 64 

fax: 0570 - 66 49 41 

 

LOGOPEDIE 

Alle kinderen worden rond hun vijfde verjaardag op school logopedisch gescreend. Ouders worden 

hier van tevoren over geïnformeerd, onder andere op een ouderbijeenkomst. 

Mocht de logopedist verder onderzoek noodzakelijk achten, dan zal dit altijd met de ouders worden 

besproken. Ook leerlingen uit andere groepen kunnen door ouders, leerkrachten of jeugdarts voor een 

logopedisch onderzoek worden aangemeld.  
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Het telefoonnummer van de afdeling logopedie is: 0570 - 66 46 39. Onze schoollogopediste is 

mevrouw A.M.C. Spekking. 

 

HOOFDLUIS 

Alle kinderen worden ( nu nog) regelmatig gecontroleerd op hoofdluis. Het wordt echter steeds 

moeilijker om ouders te vinden die de controle willen uitvoeren. Als u ons daarbij wilt helpen, neemt u 

dan contact op de leerkracht van uw kind. Wij zouden u zeer dankbaar zijn.  

Mocht er hoofdluis geconstateerd worden, dan stellen wij u daarvan in kennis. Informatiefolders over 

hoofdluis zijn te krijgen op school. Voor alle leerlingen zijn luizenzakken aanwezig. 

 

SOCIALE VEILIGHEID 

Op de Borgloschool wordt actief beleid gevoerd om de sociale veiligheid van leerlingen en personeel 

te waarborgen. We bespreken welke psychische of fysieke ‘incidenten’ zich voordoen, welke weg we 

kiezen om tot een oplossing te komen en hoe zaken zijn afgehandeld. Ook hanteren we 

gedragsregels (zie ook de bijlage).  

We maken gebruik van de handleiding ‘De Veilige School’, waarin veel is opgenomen rondom het 

thema veiligheid. In deze stukken beschrijven we o.a. de gewenste omgang tussen leerlingen 

onderling en tussen leerlingen en personeelsleden (ter inzage op school). 

 

“Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen: 

 De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt. 

 De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school. 

 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten 
die  zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen. 

 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in 
en om de school. 

 Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar 
en anderen omgaan” 

 

Regels en afspraken gelden niet alleen voor de kinderen en personeelsleden binnen de school, maar 

voor iedereen die zich in en om de school ophoudt.  

Dat betekent dat alle kinderen, alle ouders, alle personeelsleden en alle andere personen die hand- 

en spandiensten verzorgen in en om de school  zich dienen te houden aan deze regels en afspraken 

en kunnen weten wat de gevolgen zijn als deze worden overtreden. 

Een veilig klimaat op school zou iets vanzelfsprekends moeten zijn. Maar helaas blijkt uit incidenten 

dat veiligheid op school blijvend aandacht behoeft. Ook een veilige thuissituatie is niet altijd 

vanzelfsprekend.  

Daarom hebben de schoolbesturen van het  primair onderwijs in Deventer samen met de gemeente 

besloten om een map “Veiligheid” te maken, waarin protocollen en afspraken zijn opgenomen. 

Immers: Voorkomen is altijd beter dan genezen. En mocht er toch wat gebeuren of gesignaleerd 

worden, dan is het handig om te weten hoe te handelen. 
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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 de map “Veiligheid” zijn verwoord. 

 

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD  

Een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is op elke school verplicht. De meldcode is een 

hulpmiddel om kindermishandeling, maar ook om huiselijk geweld tegen te gaan. Een meldcode 

betekent niet dat er meldplicht is. Bij meldplicht moet een professional zijn vermoeden van geweld 

melden bij een andere instantie. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. 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. Ook op onze school gebruiken we deze meldcode. De 

meldcode maakt onderdeel uit van ons veiligheidsbeleid “Veilig op school”.  

PESTEN? WE TREDEN ER TEGEN OP! 

Iemand een duw geven: Dat kan plagen zijn, maar ook pesten. Het is plagen als de kinderen aan 

elkaar gewaagd zijn: de ene keer doet de één iets onaardigs, een volgende keer is het de ander. Het 

is een spelletje, niet altijd leuk, maar nooit echt bedreigend.  

 

Pesten is echter bedreigend. En het gebeurt niet zomaar een keer, maar iedere dag weer, soms een 

jaar of langer achter elkaar. Bij pesten wordt een slachtoffer uitgezocht om de baas over te spelen op 

een heel bedreigende manier. De pestkop misbruikt zijn macht: het slachtoffer wordt bijvoorbeeld 

geslagen, uitgescholden, via internet bedreigd, vernederd, gekleineerd. Soms verdwijnen spullen, 

zonder dat duidelijk is hoe. Vaak is er een groepje kinderen dat meedoet met de pestkop: de 

meelopers. Naast deze openlijke vormen van pesten komen ook vormen van pesten voor die niet 

zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld als een kind altijd wordt buitengesloten, nooit ergens aan mee mag doen, 

op geen enkel feestje wordt uitgenodigd, of op ‘social media’ last heeft van bedreigingen en pesterijen.  

 

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om 

er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden verbiedt, zoeken de kinderen andere manieren 

en andere momenten om te pesten. Aanpakken van het pestprobleem betekent meer dan verbieden 

alleen. Kinderen moeten leren om met elkaar om te gaan zonder de ander te kwetsen. We besteden 

hier op school veel aandacht aan, bijvoorbeeld door samen met de kinderen oplossingen te zoeken en 

door duidelijke grenzen te trekken. We leren kinderen op hun eigen gedrag te reflecteren om hen zo 

inzicht te geven in hun eigen handelen. Het kan zijn dat ook ouders in een gesprek hierover betrokken 

worden. 
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Anti-pestbeleid Borgloschool vanuit de 'No blame approach'  
 
Het pestprotocol voor de Borgloschool gebruikt de 'No blame approach' als basis. In deze aanpak 

wordt de leerling verantwoordelijk gesteld voor het pestgedrag en moeten de pesters en de gepesten 

samen op zoek naar een gezamenlijke oplossing van het probleem. 

 

Pesten is een groeiend probleem binnen het (basis)onderwijs. Eén op de vier leerlingen in het 

basisonderwijs geeft aan wel eens gepest te zijn of op dit moment gepest te worden. Op de 

Borgloschool gebruiken wij zowel een preventieve als een curatieve aanpak tegen het pesten.  

 

Als Borgloschool proberen wij  pesten zoveel mogelijk te voorkomen (de preventieve aanpak). 

Hiervoor zetten wij onder andere groepsvormende activiteiten, energizers en team- en 

klassenbouwers in. Daarnaast worden de groepen 7&8  ondersteund door Raster  en besteden wij 

wekelijks aandacht aan ‘het aandachtspunt van de week’. Hierbij staat een sociaal-emotionele vraag 

de hele week centraal in de groep.  

 

Omdat pesten nooit helemaal te voorkomen is heeft de Borgloschool naast deze preventieve aanpak 

van pestgedrag een schoolspecifiek pestprotocol ontwikkeld gebaseerd op de ‘No blame approach’ 

(de curatieve aanpak). 

 

De No blame approach is een oplossingsgerichte aanpak van het pestprobleem, waarbij de leerlingen 

verantwoordelijk worden gesteld voor het oplossen van het probleem. Vanuit een signaal van 

pestgedrag wordt een zogenoemde ‘No blame groep’ samengesteld die samen op zoek gaat naar een 

manier om het gepeste kind te helpen. Het bijzonder van de No blame approach is dat er niet direct 

een schuldige wordt aangewezen voor het pestgedrag. Op deze manier wordt van de leerlingen 

gevraagd om oplossingsgericht te denken en zo samen het pesten te stoppen.  

  

Het schoolspecifieke protocol bestaat uit drie onderdelen: een naslagwerk, een stappenplan en een 

checklist. In het naslagwerk staat praktische informatie voor de leerkrachten en in het stappenplan 

wordt de aanpak volgens de No blame approach kort en overzichtelijk samengevat. Bij het 

stappenplan hoort een aanvullende checklist die (per stap uit de checklist) vragen bevat die kunnen 

worden gebruikt bij de gesprekken met de leerlingen. Samen met de preventieve aanpak van pesten 

vormt dit het anti-pestbeleid van de Borgloschool. 

 

Hebt u vragen of maakt u zich zorgen dat uw kind pest of gepest wordt? Schroom dan niet en spreek 

de leerkracht van uw kind aan. 
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Zieke leerlingen 

Wanneer uw kind ziek is, of er een andere reden is voor het niet verschijnen op school, dan is het 

noodzakelijk dat u de school daarvan direct op de hoogte stelt, anders maken wij ons onnodig 

ongerust. Wij verzoeken u ons vóór schooltijd hierover te bellen. 

Op school houden de leerkrachten absentielijsten bij. Verzuim dat wij niet kunnen verklaren, moeten 

wij melden bij de leerplichtambtenaar. 

 

ZIEKE LEERKRACHTEN  

Natuurlijk kunnen leerkrachten ook ziek worden. We doen altijd ons uiterste best om vervanging te 

regelen. Iedere leerkracht heeft een klassenmap in de groep liggen, zodat de invalkracht snel kan zien 

wat er van hem/haar die dag verwacht wordt. ( zie bladzijde 15) 

 

ARBOBELEID EN BEDRIJFSHULPVERLENING 

Sinds kort wordt van scholen, net als van het bedrijfsleven, verwacht dat zij een arbobeleid voeren. Dit 

beleid rust op drie pijlers: veiligheid, gezondheid en welzijn. 

De bedrijfshulpverlening (BHV) in het onderwijs wordt daaraan gekoppeld. Samen leggen deze 

instanties de school verplichtingen op om de gevolgen van een noodsituatie voor alle aanwezige 

mensen in de school zo veel mogelijk te beperken. Op de Borgloschool hebben verschillende 

leerkrachten plus de conciërge een BHV-cursus gevolgd om hulp te bieden in geval van nood en te 

letten op veiligheid en gezondheid. 
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19  Toelating, overplaatsing en verwijdering 

TOELATINGSPROTOCOL VAN EEN LEERLING 

Convenant tegengaan segregatie 
 

Afspraken over aanname van leerlingen 

De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat de scholen een afspiegeling zijn van de buurt. Het is 

belangrijk dat kinderen uit dezelfde buurt elkaar ontmoeten op de buurtschool. Uitgangspunt is 

daarom een stedelijke aanpak om segregatie tegen te gaan. De aanpak is gericht op alle basisscholen 

in de gemeente Deventer met als speerpunt de scholen met een te eenzijdige populatie. Onderwijs 

kan een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van segregatie. Kinderen zitten immers een 

belangrijk deel van hun leven op school. Middels het sluiten van een convenant tussen de 

schoolbesturen en de gemeente worden de handen ineen geslagen om vanuit hun eigen 

mogelijkheden contacten tussen allochtone en autochtone kinderen, kansrijk en kansarme kinderen te 

bevorderen. Alleen met een gezamenlijke aanpak tussen schoolbesturen en gemeente kan segregatie 

in het onderwijs worden beperkt.  

We hebben de afspraak gemaakt dat ouders hun kinderen op een vast moment aanmelden bij de 

school van hun keuze. Aan het eind van een kalenderjaar ontvangen de ouders, van wie de kinderen 

over één of twee jaar vier jaar oud worden, een brief met uitleg over de aanmeldprocedure en een 

beschrijving van de scholen. 

Voor 1 februari dienen de ouders hun kinderen aan te melden bij de school van hun keuze. 

Vervolgens komen de schoolbesturen bijeen en bespreken de aanmeldingen. Hierbij wordt gekeken 

naar de aanmeldingen van leerlingen van buiten het voedingsgebied. Als deze kinderen niet kunnen 

worden geplaatst, wordt er contact opgenomen met de ouders. De ouders van wie de kinderen in een 

ander voedingsgebied wonen, worden door het schoolbestuur met elkaar in contact gebracht. Met die 

ouders kan dan gezamenlijk worden gesproken over een andere schoolkeuze, waarbij het 

schoolbestuur uit het voedingsgebied actief en stimulerend optreedt. Voor 1 mei geven de ouders aan 

of een andere dan hun eerste keuze gemaakt wordt en geven schoolbesturen aan of hun kind wel of 

niet geplaatst kan worden op de school van hun eerste keuze. 

  

Algemene toelatingsbepalingen 

Openbare scholen zijn toegankelijk voor iedereen. Dit uitgangspunt biedt de mogelijkheid veel 

aandacht te besteden aan de verschillende culturele en/of levensbeschouwelijke achtergronden in 

onze samenleving. Het betekent ook dat de school ruimte biedt aan de verschillende godsdienstige en 

levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan. De openbare school kiest voor 

actieve pluriformiteit. Het plan van aanpak segregatie van de gemeente Deventer is kaderstellend. 

Bij het aannamebeleid moeten de wettelijke voorschriften voor openbare scholen in acht worden 

genomen. Het openbaar onderwijs heeft een garantiefunctie. Dit betekent echter niet dat elke leerling 
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zonder meer op elke door ouders gewenste locatie voor openbaar onderwijs moet worden toegelaten. 

Ook een openbare school kan een verzoek tot plaatsing van een leerling afwijzen. In volgende 

gevallen is dit van toepassing zijn: 

 Kinderen zitten in een toelatingsprocedure of hebben een indicatie voor het speciaal 

basisonderwijs. 

 Kinderen zitten in een toelatingsprocedure of hebben een indicatie voor het REC. 

 De groep is vol. Uitgegaan wordt van een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen. Om 

specifieke redenen, zoals extra zorgbehoefte in de klas, een startende leerkracht etc. kan het 

maximum in een groep worden verlaagd. 

 De school is vol. Het maximaal aantal beschikbare groepen voor onze school is 8 

 Het onderwijskundig rapport van de vorige school geeft op onderwijskundige motieven 

aanleiding om het kind niet toe te laten. 

 De zorgvraag van de leerlingenpopulatie in een groep is dermate complex dat het 

onverantwoord is nieuwe leerlingen in een groep te plaatsen.. 

 

Postcode gebied 

De openbare Borgloschool hanteert een toelatingsbeleid, gebaseerd op het bij de school behorende 

voedingsgebied/postcodegebied: De school is gelegen in wijk Borgele. Het voedingsgebied van de 

school betreft het gebied met de postcode 7414 en omvat de buurten: 

 Borgele 

 Platvoet 
 

Plaatsing van leerlingen van buiten het postcodegebied 

Leerlingen afkomstig uit andere gebieden kunnen alleen geplaatst worden als de capaciteit van de 

school en het aantal leerlingen per groep dit toelaten. 

 

“Broertjes / zusjes – regeling” 

Broertjes en zusjes van reeds ingeschreven leerlingen worden geplaatst, rekening houdend met de 

algemene toelatingsbepalingen. Wij verstaan onder broertjes en zusjes kinderen die op hetzelfde 

adres woonachtig zijn. 

 

Wachtlijst  

Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. 

 

Hardheidsclausule 

De verantwoordelijkheid voor uitvoer toelatingsbeleid berust bij de directie, de 

eindverantwoordelijkheid bij het schoolbestuur. 

Er kan sprake zijn van calamiteiten of buitengewone persoonlijke omstandigheden (ter beoordeling 

aan de directeur) die een afwijking van bovenstaande regeling rechtvaardigen. 
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Bezwaar 

Indien u het niet eens bent met het besluit omtrent toelating kan u hiertegen, binnen zes weken na 

ontvangst van het schriftelijke besluit, een bezwaar indienen bij het schoolbestuur. 

 

BIJ EEN AFWIJZING TOT TOELATING GELDT DE VOLGENDE PROCEDURE 

 Als het schoolbestuur een aanvraag wil afwijzen is dit een ‘voorgenomen besluit’ en is zij 

verplicht de ouders in de gelegenheid te stellen nadere informatie te geven. Het is aan de 

ouders of zij dit schriftelijk dan wel mondeling willen doen. 

 Binnen acht weken na de aanvraag moet het schoolbestuur een definitieve beslissing nemen. 

De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld, met vermelding van de reden tot weigering en 

met de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen tegen deze beslissing. 

 Ouders kunnen binnen zes weken na de beslissing van het schoolbestuur een bezwaarschrift 

indienen. 

 Ouders moeten na het indienen van het bezwaarschrift de gelegenheid hebben gehoord te 

worden. Zij beslissen zelf of zij hier wel of geen gebruik van willen maken. 

 Na ontvangst van het bezwaarschrift (en eventueel het horen van de ouders) wordt binnen 

vier weken een definitieve beslissing genomen. 

 Ouders hebben de gelegenheid om binnen zes weken na deze beslissing een beroep in te 

dienen bij de rechtbank. 

 De reguliere toelating is door het schoolbestuur gemandateerd aan de directeuren van 

scholen. 

 

Bij overplaatsing van leerlingen 

Voor overplaatsing is er altijd contact met de vorige basisschool. De directeur van de school van 

herkomst geeft belangrijke informatie door over het kind en de reden van verandering van school. 

De Borgloschool moet een onderwijskundig rapport ontvangen met informatie over de schoolloopbaan 

van het kind. Dit kan via de ouders worden meegegeven, of per post naar onze school worden gestuurd. 

Leerlingen van een andere school worden niet ingeschreven zonder onderwijskundig rapport. Een 

leerling kan wel voorlopig worden ingeschreven, onder de afspraak dat het onderwijskundig rapport 

binnen een bepaalde termijn ontvangen wordt. De Borgloschool kan een leerling weigeren op grond 

van de inhoud van het onderwijskundig rapport. Dat kan met name het geval zijn als er sprake is van 

een sbo-verwijzing. 

Ouders hebben er recht op te weten welke informatie doorgegeven is aan de ontvangende school. 

Als ouders het oneens zijn met de verstrekte informatie, kunnen ze een procedure starten tegen de 

school die de informatie verstrekt heeft. 

 

BIJ VERWIJDERING VAN LEERLINGEN 

Tot verwijdering kan bijvoorbeeld besloten worden bij ernstig wangedrag. Bij bedreigingen, verbaal of 

fysiek, wordt onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie.  
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Ook hier geldt voor het openbaar onderwijs, naast de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de 

Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), en kunnen ouders tegen de beslissing van het schoolbestuur in 

beroep gaan bij de rechtbank. De procedure is als volgt: 

 

 Voordat wordt besloten tot verwijdering, hoort het schoolbestuur de betrokken 

groepsleerkracht en de ouders van de leerling.  

 De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld, met vermelding van de reden tot weigering en 

met de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen tegen deze beslissing. 

 Ouders kunnen binnen zes weken na de beslissing van het schoolbestuur een bezwaarschrift 

indienen. 

 Ouders moeten na het indienen van het bezwaarschrift de gelegenheid hebben gehoord te 

worden. Zij beslissen zelf of zij hier wel of geen gebruik van willen maken. 

 Na ontvangst van het bezwaarschrift (en eventueel het horen van de ouders) wordt binnen 

vier weken een definitieve beslissing genomen. 

 Ouders hebben de gelegenheid om binnen zes weken na deze beslissing een beroep in te 

dienen bij de rechtbank. 

 Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor 

heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. 

 

De uiteindelijke verwijdering van een leerling gebeurt door het schoolbestuur. 
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20  Actief Burgerschap en Sociale Integratie 

Burgerschap is een belangrijk onderwerp, dat op vele manieren kan worden ingevuld. Dat betekent 

dat er niet één bepaalde,  goede manier is waarop dat kan. 

 

Actief burgerschap op onze basisschool 

Het team van onze school vindt actief burgerschap belangrijk, omdat we graag willen dat onze 

leerlingen betrokken burgers worden, die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een betere 

wereld. 

Actief burgerschap is voor ons ook wereldburgerschap. Wij gaan uit van het kind. Het gaat erom dat 

het kind zichzelf leert kennen, zich leert zien als onderdeel van zijn omgeving en in het geheel van de 

wereld. We kiezen daarbij voor een positieve benadering en verbindende thema's, zoals sociale 

cohesie, economische verbondenheid, culturele diversiteit, duurzame ontwikkeling, mensenrechten, 

veiligheid en seksuele geaardheid. De nadruk ligt op je open stellen voor anderen, leren van elkaar en 

betrokken zijn op elkaar. Wereldburgers stellen betrokkenheid als daad tegenover onverschilligheid. 

Ze komen in actie, leveren een positieve bijdrage aan de gemeenschap en ontwikkelen daardoor ook 

zichzelf. 

Dit alles gericht op de toekomst en die begint NU. 

 

Actief burgerschap is onderdeel van de kerndoelen, onder andere bij Oriëntatie op jezelf en de wereld, 

Mens en samenleving.  

We gebruiken Schatkist, Sam Sam, Naut, Brandaan en onze methode voor de sociaal emotionele 

ontwikkeling waarin deze kerndoelen behandeld worden. Verder geven we als school planmatig 

invulling aan actief burgerschap door dit als vast onderwerp op te nemen in het rooster. In onze 

methode sociaal emotionele ontwikkeling komen deze ontwikkelingsdoelen sterk aan bod en binnen 

de klassen worden rondom deze thema’s afspraken gemaakt en de doelen besproken, zoals: 

1. jezelf kennen 

2. zien wat jou met anderen verbindt 

3. je open stellen voor en leren van anderen 

4. betrokkenheid 

5. een bijdrage  

 

Doelen actief burgerschap op onze school 

De hierboven genoemde doorlopende leerlijn volgend, stellen we de volgende doelen: 

- leerlingen kennen zichzelf 

- ze zien wat hen met anderen verbindt 

- ze stellen zich open voor en leren van anderen 
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- ze zijn betrokken 

- ze leveren een bijdrage aan een betere wereld, waarin mensen wonen met een verschillende 

identiteit en geaardheid. 

 

De leerlingenraad 

Om leerlingen inzicht te geven in het democratisch denken en handelen, is er een leerlingenraad 

opgezet. Hiermee willen wij o.a. bewerkstelligen dat: 

- onze leerlingen een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie 

- onze leerlingen spelenderwijs kennis maken met democratische beginselen 

- onze leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is 

- actief burgerschap en sociale integratie worden bevorderd 

De wereld van jonge kinderen is klein. Het is goed om ze begeleid langzamerhand meer te 

confronteren met zaken buiten hun leefwereld. We spelen daarop in door mee te doen aan acties rond 

een maatschappelijk -of wereldbreed gebeuren. 

Het is een risico dat we denken dat eenmalig actie voeren voldoende is. Daarom laten we aspecten 

van burgerschap regelmatig terugkomen in de lessen. Zo integreren we burgerschap in de 

lesprogramma’s. 

 

Op de Borgloschool doen we dit door: 

 aandacht te schenken aan de bevordering van sociale competenties. Wij doen dit aan de 

hand van een methode sociaal emotionele ontwikkeling, die we gezamenlijk ontwikkelden. 

 het tijdschrift SAMSAM in de klas te behandelen. 

 een open en actieve opstelling naar de schoolomgeving en de (grote) samenleving  te 

ontwikkelen. 

 de leerlingen te informeren over de hoofdzaken van geestelijke stromingen die in de 

Nederlandse culturele samenleving een belangrijke rol spelen en we leren hen respectvol om 

te gaan met verschillen in opvattingen en geaardheid van mensen. 

 als school lid te zijn van de Deventer Schoonfamilie ( We dragen zorg voor een nette en 

veilige omgeving). 

 als school te participeren in de St. Vrijwilligerswerk in de buurt. 

Ons onderwijs moet voldoen aan door de overheid gestelde 58 doelen, zgn. kerndoelen. Elk 

vakgebied heeft een eigen, genummerd kerndoel met subdoelen. 

Kerndoel 38 voor het primair onderwijs is aangescherpt en gaat luiden: 

“De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele 

samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en de 

diversiteiten binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit”. (deze laatste punten zijn de 

aanscherping) het onderdeel ‘ seksualiteit en relaties’  komt in alle groepen aan de orde binnen 

daarvoor ontwikkelde programma’s. In de methode NAUT, onder biologie, wordt eveneens aandacht 

aan besteed aan dit onderwerp. 
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21 Wetenschap en Techniek  

De school wil midden in het leven staan en een school zijn voor het leven. Dit betekent dat wij 

rekening houden met de capaciteiten van onze leerlingen. Sommige leerlingen willen graag uit een 

boek leren, anderen werken graag met de handen. 

Om later een fijne werkplek te vinden is het voor het ene kind van belang om ervaring op te doen met 

het bestuderen van teksten, voor een ander is het juist een uitdaging om met technische zaken bezig 

te zijn. In de maatschappij zijn beide gebieden van belang. 

 

Vandaar dat er op de Borgloschool veel aandacht besteed wordt aan techniek. Iedere week krijgt een 

groep heel specifiek techniekonderwijs. Er zijn techniekkasten, die ingezet worden bij genoemde 

lessen. En in de loop van de tijd is er veel extra techniekmateriaal aangeschaft.  

Er is op de school een  methode voor techniek en natuur: NAUT. Techniek zal meer en meer 

onderdeel worden van andere vakgebieden. Onze techniekcoördinator coördineert het vakgebied 

Techniek, is daar voor opgeleid en zij schrijft het techniek-beleid voor de school. 

 

Wij ervaren dat veel leerlingen die met techniek bezig zijn deze activiteit als erg motiverend en positief 

beleven. 

Veel kinderen werken graag met hun handen om tot een zichtbaar resultaat te komen. 

En wij willen immers Dé school voor hun leven zijn! 

 

De Borgloschool neemt deel aan een netwerk van Techniekscholen, georganiseerd door Saxion, en 

participeert in een groep van velerlei instanties die op hun eigen wijze het vakgebied Techniek 

promoten. 
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22  SCHOOLREGELS 

Regels op het plein 

 Tien minuten voor aanvang van de lessen en tijdens de pauzes wordt er pleinwacht gelopen. 

 De kinderen mogen niet van het schoolplein af.  

 Voetballen mag alleen in de pauzes (als er ruimte is).  

 Een gewond kind wordt binnen door een BHV-er verder geholpen. 

 Leerlingen eten en drinken binnen. 

 Rondom de school wordt er voor en na schooltijd niet gefietst op de pleinen en voetpaden. 

 Mobiele telefoons, mp3 spelers ed. moeten “uit” staan, liever NIET meenemen. 

 

Regels in het gebouw 
 In de gangen wordt rustig gelopen en zachtjes gepraat. 

 Kinderen mogen niet met schoenen door de speelzaal lopen. 

 Mobiele telefoons, mp3 spelers ed. moeten “uit” staan, liever NIET meenemen. 

 

Regels in de klas 

De leerkrachten en leerlingen begroeten elkaar door een hand te geven, ’s morgens en  

’s middags aan het einde van de schooldag.  

 Bij binnenkomst gaan de kinderen rustig in de kring of op hun plaats zitten en pakken direct 

een boek of  werk dat afgemaakt moet worden. 

 Vanaf 08.30 - 08.50 wordt er door de gr. 3 t/m 8 gelezen. 

 Tijdens lesuren mogen kinderen geen petten e.d. dragen. Uitzonderingen op deze regel zijn 

bekend bij de leerkrachten en de directie en zijn met de betreffende ouder(s) besproken. 

 Vanaf 08.20 uur mogen de kinderen naar binnen( behalve bij uitzonderingen). 
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 Het eerste half uur mogen de kinderen niet naar de wc (behalve bij calamiteiten).  

 De vakjes van de kinderen moeten er netjes uitzien: minstens één keer per week opruimen. 

 De leerlingen en leerkrachten zorgen ervoor dat het er in en rond het lokaal netjes en 

aantrekkelijk uitziet. 

 De absenten worden iedere dag bijgehouden en opgenomen in Parnassys. 

 Viering verjaardag: om 10.00 uur de klassen rond. Er mogen twee kinderen mee. 

 De kinderen eten en drinken direct voor of na de pauze. (niet eten of drinken op het plein) 

 Na schooltijd mogen kinderen niet zonder toestemming in het gebouw blijven. 

 Graag gezonde traktaties uitdelen. 

 Aan broertjes en zusjes in andere groepen worden geen traktaties uitgedeeld (minder leuk 

voor anderen en sommigen hebben geen broertje / zusje). 

 Een leerling die niet kan deelnemen aan bijvoorbeeld een gymles, blijft bij de groep of wordt in 

overleg door een collega opgevangen.  

 Als een leerling naar binnen wordt gestuurd gaat hij/zij naar een collega. Hij/zij verblijft niet 

alleen in een lokaal. 

 

Bij de kleuters: 

De deur gaat altijd 10 min. voor aanvang van de lessen open (let niet op één minuut ☺) 

 Kinderwagens zoveel mogelijk weg van de inloop bij het lokaal. 

 Afscheid nemen bij de kapstokken, of (liever) eerder. 

 Nog even bijpraten? Als het kan graag buiten. 

 De leerkracht begroet uw kind bij de klassendeur. 

 De kinderen gaan alleen naar binnen en nemen plaats in de kring. 

 Na schooltijd mag u altijd het werk van uw kind bekijken!! 

 Alleen op een speelgoeddag mag speelgoed meegenomen worden. 

 

Afspraken gebruik mobiele telefoons voor leerlingen 

 
Persoonlijke elektronica zoals mobiele telefoons staan tijdens de les uit en zijn opgeborgen. 

Ongeoorloofd gebruik van een mobiele telefoon of andere apparatuur is zowel in en om de school als 

tijdens schoolactiviteiten elders niet toegestaan. Het maken van opnamen (geluid, video, foto’s en 

dergelijke) is zowel in en op het schoolterrein als tijdens schoolactiviteiten elders te allen tijde 

verboden, tenzij met toestemming van de directie, c.q. leraar (bijv. bij schoolreisjes). 

Ouders kunnen in bijzondere gevallen via het telefoonnummer van de school hun kind(eren) bereiken 

dan wel een bericht doorgeven.  
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Bijlagen 

 
Namen en adressen 

 

CJG: gratis informatie en advies over opvoeding 

 

BSO 

 

Vakantierooster 2016 t/m 2019 

 

Schoolbeleid informatieverstrekking (gescheiden)Ouders - Kind 

 

 

Stichting Leergeld 

 

 

 Schema DOL op Passend Onderwijs



 

  

 

Namen en adressen 

 

Borgloschool 

Openbare Borgloschool  

Groenewold 182; tijdelijk voor een jaar: Nijhoffgaarde 62, 7414 WH, Deventer 

7414 CK Deventer 

telefoon: 0570 - 67 03 35   

e-mail:  groenewold@borgloschool.nl 

 pvdboom@borgloschool.nl 

directeur: Pauline G.A. van den Boom- Berghout 

 

Bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer 

Adres bestuur:  

Koningin Wilhelminalaan 9 

7415 KP Deventer 

Postadres:  

Postbus 502 

Telefoon: 0570 - 63 85 75 

E-mail: openbaaronderwijs@po-deventer 

Website: www.openbaaronderwijsdeventer.nl 

 

Juridische structuur  

De overkoepelende rechtspersoon is Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer. Deze staat 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 08185273. 

          

Er is gekozen voor een model met een raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van 

Toezicht ziet toe op het handelen van de bestuurder. De Stichting wordt bestuurd door een 

bestuurder. In het Raad van Toezicht/College van Bestuursmodel ligt de dagelijkse aansturing bij het 

College van Bestuur, die bevoegd is tot alle daden van bestuur en beheer, voor zover deze in de 

statuten niet zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht. 

 

 

mailto:groenewold@borgloschool.nl
mailto:openbaaronderwijs@po-deventer
http://www.openbaaronderwijsdeventer.nl/


 

 

 

Stichting Leergeld 

Stichting Leergeld Deventer 

Adres: Postbus 295, 7400 AG Deventer 

telefoonnummer: 0570 - 67 25 99  

Website: www.leergelddeventer.nl 

 

Inspectie 

De Borgloschool valt onder het Rijksinspectiekantoor Zwolle. De rol van de inspectie is toegelicht in 

hoofdstuk 9.4 in deze schoolgids. 

 

Rijksinspectiekantoor Zwolle 

Postbus 10048 

8000GA Zwolle     

Telefoonnummer: 088 -  669 60 60 

 

Landelijk: 

Inspectie van het onderwijs 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs: 088-669 60 60 (gratis) 

 

Vertrouwensinspecteurs 

Speciaal voor seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld zijn 

vertrouwensinspecteurs aangesteld. Mocht een dergelijke zaak zich voordoen op onze school, dan 

kan de vertrouwensinspecteur adviseren over de stappen die we moeten zetten. U kunt het meldpunt 

vertrouwensinspecteurs bereiken via het nummer 0900 - 11 13 111. 

 

Vertrouwenspersonen van de Stichting OPOD 

Mw. Y. (Yvonne) Kamsma, tel. bereikbaar: 06-14001672 

Dhr. H. (Herman) Riphagen,  tel. bereikbaar: 088-0931000 

 

Geschillencommissie 

Secretariaat LGC (Landelijke Geschillen Commissie) 

Postbus 162 

3440 AD Woerden 

telefoonnummer: 0348 - 40 52 45 

 

Leerplichtambtenaar 

Postbus 5000, 7400 GC Deventer 

 

Dhr. Michiel Huijgen 

telefoonnummer: 0570 – 69 36 51 

http://www.leergelddeventer.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/


 

 

Leerplichtadministratie  

Olcay Aca-Coskun, 

Smedenstraat 280 

7411 RD  DEVENTER 

telefoonnr. 0570-69 42 80  

 

 

Jeugdarts 

GGD IJsselland 

Mevrouw Jorien Kuijk 

telefoonnummer: 038-4281500 

 

Logopedie 

Het telefoonnummer van de afdeling logopedie is: 0570 - 66 46 39. 

Onze schoollogopediste is mevrouw A.M.C. Spekking. 

  



 

 

CJG Deventer: gratis informatie en advies over opvoeding 

 

 

Wat is het CJG Deventer? 

Elke ouder/verzorger heeft wel eens vragen over zijn of haar kind: ‘Mijn dochter vindt zichzelf te dik, 

mag ze lijnen?’ ‘Mijn zoon slaapt zo onrustig, wat kan er aan de hand zijn?’ 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een netwerk van 14 organisaties in Deventer op het 

gebied van onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpverlening. Ook de scholen voor basis- en 

voortgezet onderwijs in Deventer maken deel uit van het CJG.  

U kunt bij het CJG terecht voor informatie en persoonlijk advies over alles wat met de ontwikkeling en 

opvoeding van uw kind te maken heeft. 

U kunt ook bij ons op school binnenlopen:  

Onze schoolmaatschappelijk werker is Toine Kappert van Carinova.  

U kunt een vraag stellen aan onze intern begeleider. Zij zorgt dat de schoolverpleegkundige of 

schoolmaatschappelijk werker contact met u opneemt..  

 

Makkelijk en gratis: het E-consult 

Op www.cjgdeventer.nl kunt u online uw vragen stellen aan de CJG-consulent. U krijgt dan binnen 

twee werkdagen antwoord. 

Op de website vindt u ook handige informatie over elke leeftijdsfase: van baby tot jong volwassene. 

Verder vindt u hier een altijd actueel overzicht van activiteiten voor kinderen, jongeren en ouders in de 

gemeente Deventer.  

 

Privacy  

Uw vragen worden beantwoord door de CJG-consulent, die deskundig is op het gebied van opvoeding 

en ontwikkeling. Vragen stellen kan ook anoniem, u hoeft niet te zeggen wie u bent. Uw gegevens 

worden niet uitgewisseld binnen het CJG. 

 

Deelnemers in het CJG Deventer: 

Bureau Jeugdzorg Overijssel, Carinova, COACH, Etty Hillesum Lyceum, GGD IJsselland, 

Huisartsenvereniging Deventer e.o., MEE IJsseloevers, Naviva, Politie IJsselland, Raster, Sine Limite, 

Stichting Brede School, Stichting De Kij, Verloskundige Kring. 

Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer 

www.cjgdeventer.nl      

telefoon 088 00 300 66 (lokaal tarief).   

 

         

http://www.cjgdeventer.nl/
http://www.cjgdeventer.nl/


 

 

BSO 

 

BUITENSCHOOLSE OPVANG: DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN SCHOOL 

Het aanbieden van voor- en naschoolse opvang is verplicht voor alle basisscholen.  

 

Ouders kiezen 

Voor alle duidelijkheid: ouders kiezen zelf de plek voor de buitenschoolse opvang 

Taak van de school: 

U op weg te helpen bij een keuze voor de BSO; 

Indien er problemen ontstaan deze te melden bij de school, omdat jaarlijks de regeling geëvalueerd 

wordt. 

 

De taak van de ouder: 

U gaat zelf in overleg met de BSO; 

U bepaalt in overleg met de BSO of er een goede opvangplek is; 

U tekent zelf een contract; 

U bent zelf verantwoordelijk voor betalingen. 

 

Wat vragen we van u? 

Als u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang vragen we uw kind aan te melden bij de 

opvangorganisatie van uw keuze.  

 

U kunt rechtstreeks bij genoemde instellingen informatie aanvragen of uw kind inschrijven.  

 

Partou Kinderopvang:   

Deze organisatie zal in ons nieuwe gebouw onze partner worden. 

Informatieadres:  

Van Calcarstraat 29a 

7415 CK Deventer 

T: 0570 62 92 26 

 

Raster Kinderopvang (opvang van leerlingen uit geheel Deventer) 

Keizerstraat 12/14 

7411 HG  DEVENTER 

Telefoon: 0570-857100;   Email: kinderopvang@rastergroep.nl  

Website: www.rasterkinderopvang.nl 

mailto:kinderopvang@rastergroep.nl
http://www.rasterkinderopvang.nl/


 

 

 

Vakantierooster 2015 – 2016 t/m 2018-2019 

 Bo/Vo 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Herfst Bo/Vo 17-10-15 t/m 25-
10-15 

15-10-16 t/m 23-
10-16 

21-10-17 t/m 29-
10-17 

20-10-18 t/m 
28-10-18 

Kerst  19-12-15 t/m 03-
01-16 

24-12-16 t/m 08-
01-17 

23-12-17 t/m 07-
01-18 

22-12-18 t/m 
06-01-19 

Voorjaar Bo/Vo 27-02-16 t/m 06-
03-16 

18-02-17 t/m 26-
02-17 

24-02-18 t/m 04-
03-18 

16-02-19 t/m 
24-02-19 

Goede vrijdag 
en Pasen 

 25-03-16 t/m 28-
03-16 

14-04-17 t/m 17-
04-17 

30-03-18 t/m 02-
04-18 

19-04-19 t/m 
22-04-19 

Mei Bo/Vo 30-04-16 t/m 08-
05-16 

22-04-17 t/m 30-
04-17 

28-04-18 t/m 06-
05-18 

27-04-19 t/m 
05-05-19 

Koningsdag  27 april     

Hemelvaart  05-05-16 en 06-
05-16 

25-05-17 en 26-
05-17 

10-05-18 en 11-
05-18 

30-05-19 en 31-
05-19 

Pinksteren  15-05 en 16-05-
16 

04-06-17 en 05-
06-17 

20-05-18 en 21-
05-18 

09-06-19 en 10-
06-19 

Zomer Bo/Vo 16-07-16 t/m 28-
08-16 

22-07-17 t/m 03-
09-17 

21-07-18 t/m 02-
09-18 

13-07-19 t/m 
25-08-19 

 

 

 

Voor mogelijke wijzigingen zie DE OUDERKALENDER 

  



 

 

Schoolbeleid informatie (gescheiden)ouders- kind 

 

1. Tenzij een rechterlijke uitspraak anders vermeldt gelden de volgende regels voor wat betreft 

schoolbeleid: 

 - beide ouders maken omtrent het ophalen van hun kind afspraken; 

 - ouders maken deze afspraken tijdig kenbaar naar school, ook bij eventuele wijzigingen; 

 - school is verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle kinderen en personeel; 

 - indien één van beide ouders (of familie) het kind tegen afspraken in toch ophaalt, dan wordt het 

kind niet meegegeven. 

2. Beide ouders hebben recht om informatie te krijgen over de ontwikkeling van het leren van hun 

kind. Maar ouders hebben ook de plicht elkaar te informeren zover als dat mogelijk is. Dit betreft: 

 - de leerresultaten van alle vakken; 

 - toetsresultaten (methodisch en niet-methodisch); 

 - verzuim van het kind; 

 - schoolgedrag van het kind; 

 - sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind; 

 - eventuele onderzoeken onder verantwoordelijkheid van de IB. 

 Er wordt geen enkele privé-informatie over de ouders door school uitgewisseld. 

3. De schoolinformatie over het kind wordt uitsluitend rechtstreeks aan de andere ouder gegeven 

(dus geen familie, andere instanties, advocaten, enz.). 

De informatie over schoolresultaten gebeurt bijv. 3x per jaar (december, maart en juni); dat kan 

indien door ouders gewenst worden uitgebreid tot één gesprek per maand in de andere maanden 

dan de reguliere oudercontacten. 

 

Ouderlijk gezag, informatie en consultatie 

 

Dit hoofdstuk geeft u nadere informatie over de volgende onderwerpen: 

1 gezag van één of twee ouders of voogdij. 

2 informatie en consultatie ingeval een ouder het gezag niet meer heeft en de rol en positie die 

school daarbij heeft. 

 

1 Gezag 

In Nederland staan alle minderjarigen volgens de wet onder gezag. Minderjarig is over het algemeen 

iedereen onder de 18 jaar. Meestal hebben de ouders samen het gezag. Dit noemen we het ouderlijk 

gezag. Het gezag kan ook uitgeoefend worden door een ouder en een niet-ouder samen. Dit noemen 

we gezamenlijk gezag. Als een ander dan de ouder(s) het gezag uitoefent noemen we dit voogdij.  

Een voogd en zijn of haar partner kunnen gezamenlijk de voogdij uitoefenen. 

Ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan hebben samen ook het ouderlijk gezag. In 

de hiervoor genoemde situatie moet de mannelijke partner het  kind wel erkend hebben. Ook 

gehuwde of geregistreerde vrouwen/mannen paren hebben het gezamenlijke gezag over de kinderen 

die geboren zijn tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Er mag dan geen andere partner 

zijn. 



 

 

 

Wat is gezag? 

Wie gezag uitoefent over een minderjarige heeft een aantal rechten en plichten. Zo is  

iemand die gezag heeft verantwoordelijk voor de verzorging en de opvoeding van het kind. Ook is 

hij/zij de wettelijke vertegenwoordiger en wettelijk aansprakelijk voor het doen en laten van het kind. 

Voor de rechten en plichten is er weinig verschil tussen ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag en 

gezamenlijk voogdij. 

 

Gezag en voogdij eindigen automatisch als het kind 18 jaar wordt of als het kind voor die leeftijd 

trouwt. 

 

Gezag door twee ouders. 

Ouders die getrouwd zijn en ouders binnen een geregistreerd partnerschap hebben vanaf de geboorte 

het gezamenlijke gezag over de kinderen. Let wel: ook na een scheiding blijven de ouders 

gezamenlijk het gezag uitoefenen. Willen zij dit niet dan moeten zij de rechter vragen het gezag aan 

één van hen beiden toe te wijzen. Het verzoek kan worden gedaan door beide ouders of door één van 

hen. 

 

De ouder die het gezag niet (meer) heeft. 

Deze ouder heeft recht op omgang, informatie en consultatie.  

 

2 Informatie en consultatie; de rol en positie van de school. 

De ouder die het gezag heeft over het kind moet de ander op de hoogte houden van belangrijke zaken 

die met het kind te maken hebben. Daar hoort ook de school bij.  

 

Informatieverstrekking door derden. 

Er zijn mensen die door hun beroep beschikken over belangrijke informatie over het kind, zoals 

leerkrachten. Ook zij zijn verplicht deze informatie te geven aan de ouder die het gezag niet heeft als 

deze daarom vraagt. Het moet om een concrete vraag over het kind gaan. 

Een ouder die het gezag niet heeft kan bijvoorbeeld de school om informatie vragen over de 

schoolprestaties van het kind. Het kan redelijk zijn dat de school deze ouder ook uitnodigt voor een 

ouderavond. 

 

Er zijn uitzonderingen op deze plicht van informatieverstrekking door de school. Zo hoeft de school 

geen informatie te geven als deze informatie in strijd is met de belangen van het kind. Dat laatste kan 

bijvoorbeeld het geval zijn als tussen ouder en het kind geen omgang bestaat omdat een 

omgangsregeling door de rechter is afgewezen. De school zal dus eerst onderzoeken of hij de 

informatie wel mag geven. 

 

Weigert de school de gevraagde informatie te geven dan kan een ouder de vertrouwenspersoon van 

de school inschakelen en/of een klacht indienen bij het  bestuur van de school. De klachtencommissie 

onderzoekt of de klacht al dan niet terecht is. Zij stellen de ouder(s)vervolgens op de hoogte.  

 



 

 

In het uiterste geval kan de ouder de rechter vragen om te bepalen dat de informatie alsnog wordt 

gegeven. De rechter zal dit verzoek echter afwijzen als het verschaffen van de informatie in strijd is 

met de belangen van het kind.  

 

Wilt u meer weten rondom dit onderwerp, kom dan gerust met uw vragen naar de directeur. 

 

Wij zullen volgens de regels van de op dat moment geldende wetgeving handelen. 

 

 

  



 

 

 

  

 

Ook uw kind kan meedoen! 

 

Wat doet Stichting Leergeld Deventer?  

Leergeld biedt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen financiële steun zodat die kinderen toch lid 

kunnen worden van een sportclub en kunnen meedoen met sport en spel. 

Voor welke kinderen is Leergeld bedoeld? 

 van 4 – 18 jaar, uit de gemeente Deventer; 

 uit gezinnen met een laag inkomen, maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm. 
 

Leergeld laat kinderen meedoen aan: 

 sport, muziek, cultuur en dans; 

 schoolreisjes en schoolkampen; 

 andere activiteiten gericht op de ontplooiing van het kind. 
 

Hoe werkt Leergeld? 

Er komt een vrijwilliger bij u thuis om de aanvraag te bespreken. Deze vrijwilligers zijn 

opgeleid door Leergeld en treden op als uw contactpersoon. Leergeld werkt onafhankelijk, 

alles is vertrouwelijk. 

Hoe aanvragen? 

 schrijven: naar Leergeld, Postbus 295, 7400 AG  Deventer; 

 mailen naar:  ikvraag@leergelddeventer.nl 

(altijd naam, adres en telefoonnummer vermelden) 
 

Meer informatie? Bezoek ook onze site: www.leergelddeventer.nl 

 

ST I CH T I N G  

 

 

 

DE VE N T ER  

 

 

       

 

mailto:ikvraag@leergelddeventer.nl
http://www.leergelddeventer.nl/


 

 

Schema DOL op Passend Onderwijs   
 

 

 

 
 
 

Basisondersteuning 
 

 

 
 
 

Basisondersteuning 
 

 
 
 

Basisondersteuning /  
 Lichte curatieve interventies 

 
 
 
 

 Basisondersteuning / 
 extra ondersteuning 

 
 

extra ondersteuning 
 

 

 
 
 
 

extra ondersteuning / curatieve interventies 

 
 
 

bovenschoolse voorzieningen/ 
Intensieve hulpverlening 

 
bovenschoolse voorzieningen/ 

Intensieve hulpverlening 

 

 

Vragen blijven 

 

Sterkte – zwakte analyse incompleet 

Trajectoverleg 

 

1 kind/gezin, 1 plan 

Pac Gespecialiseerd 

uitvoerder: kort 

onderzoek Overige 

acties 

 

Vraag rondom ontwikkeling leerling 

 

Interne HGPD 

 

Sterkte – zwakte analyse 

Commissie  

TLV 

BEA 

SO 

 

SBO 

 

Arrangement 

Overige acties 

 

onderzoek 

 

Gesp: middel 

 

Traject 

gezinscoach 

 

 Aanvraag 

arrangement 

of SO, SBO 

 

 


