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Schoolgrootte

De school telt 191 kinderen (per 1 juli 2019). In totaal zijn meer dan 15 medewerkers werkzaam op de Woldstroom.

Een woord vooraf…

Deze informatie is bedoeld voor ouders die al voor onze school hebben gekozen en voor ouders die nog op

zoek zijn naar een geschikte basisschool voor hun kind. De basisschool is een stukje van je leven en dient met

zorg uitgekozen te worden. Hier geven wij u een beeld van onze school. U vindt o.a. informatie over de

dagelijkse gang van zaken, de inhoud van het onderwijs en het volgen van de ontwikkelingen van onze

kinderen. En natuurlijk, mocht u nog vragen hebben? Kom gerust langs, de deur staat altijd open voor de

kinderen, maar zeker ook voor u!
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Dit zijn wij:

Op onze school werken we volgens het moderne Jenaplanconcept. Hierin wordt uitgegaan van de uniciteit van ieder

kind. Ieder kind is anders en krijgt op onze school de mogelijkheid om zich op een eigen manier en in een eigen

tempo te ontwikkelen.

Natuurlijk is de cognitieve ontwikkeling erg belangrijk en bieden wij alle leerstof aan die kinderen op een

basisschool moeten krijgen. Daarnaast is er alle aandacht voor de ontwikkeling van andere vaardigheden die

onontbeerlijk zijn in onze snel veranderende samenleving, zoals leren samenwerken, plannen, communiceren,

presenteren, re�ecteren en verantwoorden. Dit maakt modern Jenaplan onderwijs tot een dynamische

onderwijsvorm.

Onze school is met recht een ontmoetingsschool te noemen. Wij zijn er dan ook trots op dat zij open staat voor

ieder kind, iedere stamgroepleider en elke ouder ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke

achtergrond. Deze houding is gebaseerd op respect. Wij vinden het van essentieel belang dat onze kinderen leren

omgaan met verschillen en leren accepteren dat medeburgers kunnen hechten aan en staan voor verscheidene

waarden. We vormen allen een deel van het geheel; niet apart, maar samen!

Ook ontwikkelen doe je samen: als team en als groep. Dit vereist een open houding, waarbij sprake is van goede

communicatie met elkaar, met kinderen en met ouders. Onder goede communicatie verstaan wij: écht luisteren

naar elkaar, eerlijk zijn, oprechte belangstelling hebben en het stellen van 'open' vragen.

Onze aandacht voor het gezamenlijke is ook zichtbaar in de zorg voor het individuele kind. Samen met de

ouders/verzorgers wil de school een bijdrage leveren tot het goed functioneren van elk kind op basis van de eigen

mogelijkheden. Wij bieden de kinderen de noodzakelijke voorwaarden: een kindvriendelijke sfeer, een goede

pedagogische structuur, een kansrijke, �exibele, veilige leeromgeving. Naast het nastreven van een positief

schoolklimaat staan wij voor zo hoog mogelijke opbrengsten bij de kinderen op alle gebieden. Dit wordt

gegarandeerd door een constante professionalisering en persoonlijke groei van de stamgroepleiders, waardoor de

kwaliteit van de lessen hoog zijn en blijven. Ons onderwijs is boeiend en levend.

Het team van de Woldstroom biedt onderwijs vanuit het hart. Passie, betrokkenheid en het besef dat goed

onderwijs constante scholing vereist bieden de garantie voor goed onderwijs. Op onze school leren de kinderen

leren voor de toekomst.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging. Dit betekent dat wij een erkende jenaplanschool zijn

en werken volgens de 20 basisprincipes van het jenaplan.
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Nieuwkomers

Op de Woldstroom is een aparte groep ingericht voor kinderen uit de regio die korter dan een jaar in Nederland

wonen en de Nederlandse taal nog niet beheersen. In deze speciale klas is alle aandacht gericht op het leren van de

Nederlandse taal, zodat de kinderen zo snel mogelijk op een school in hun eigen woonplaats het onderwijs kunnen

volgen. Naast de Nederlandse taal worden ook de volgende vakken aangeboden: lezen, schrijven, soc. emotionele

vorming en rekenen.

Om de kinderen voor te bereiden op het primair onderwijs in een reguliere stamgroep of klas, gymmen ze 2 keer

per week mee met een stamgroep van hun leeftijd. Op woensdag lopen ze met die stamgroep mee om de

Nederlandse taal zoveel mogelijk te horen en te spreken; zoals tijdens de kring. Daarnaast krijgen ze werk op maat

mee. Op deze manier hopen we de kinderen op een positieve manier kennis te laten maken met de Nederlandse

cultuur én kinderen. Wij geloven dat dit goed is voor de integratie en burgerschapsvorming.

Het onderwijs aan de nieuwkomers is een speciaal vak. Deze doelgroep vraagt maatwerk van de stamgroepleider

op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg en sociaal-emotionele zorg. Bij het inrichten van ons onderwijs, maken

we gebruik van van het LOWAN. Wilt u meer informatie? Klik dan hier.  Het LOWAN ondersteunt de scholen die het

Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Er worden

studiedagen en bijeenkomsten georganiseerd waar informatie en expertise gedeeld wordt. Onze stamgroepleider

neemt ook deel aan deze bijeenkomsten.

De spelregels

De omgang met elkaar binnen een school moet prettig zijn. Daar hebben we spelregels voor nodig. Deze spelregels

gelden voor iedereen die bij de school betrokken zijn: stamgroepleiders, kinderen, onderwijs ondersteunend

personeel en ouders. De stamgroepleider draagt er zorg voor dat de regels in de groepen ingevoerd worden, zeker

ook om pesten te voorkomen. We gaan er vanuit dat u samen met ons er zorg voor draagt dat deze regels

nageleefd worden.

Wij zijn een KIVA-school. KIVA is een methode ter preventie van pesten en bevordering van de sociale veiligheid. Dit

alles vanuit de kracht van de stamgroep. In ons veiligheidsplan staat het antipest-protocol beschreven. Hieronder

vindt u dit onderdeel uit het veiligheidsplan.
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REGLEMENTEN

Antipest - en
sociaal
veiligheidsprot
ocol

 

Website

www.obsdewoldstroom.nl 

Op onze website en op Facebook worden foto's geplaatst waarop ook kinderen staan. Elk jaar kunt u aangeven wat

u wenst qua publicatie van foto's van uw kind(eren). Mocht uw keuze tussentijds veranderen kunt u dit aangeven bij

de stamgroepleider van uw kind.Via onze website en ons ouderportaal 'Mijnschool' stellen we u op u de hoogte van

nieuws en kunt u intekenen voor de voortgangsgesprekken. Ook vindt u hier een compleet agenda-overzicht van

het schooljaar.
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Interne begeleiding

De aansturing van alle ondersteuning gebeurt door de intern begeleider (IB’er). Die bespreekt met de

stamgroepleiders de vorderingen van de kinderen, neemt indien nodig extra toetsen af en helpt de stamgroepleider

(indien nodig) met de handelingsplannen. Ze houdt gesprekken met ouders en overlegt met externe instanties.

Hoe komen we kinderen met behoefte aan extra ondersteuning op het spoor? Door volgen, sturen en het hanteren

van individuele leerlijnen door middel van:

signalering

toetsmomenten uit de gebruikte methodes in de groep.

signaleringstoetsen die door de stamgroepleiders in de loop van het schooljaar afgenomen worden op alle

leer- en vormingsgebieden, maar ook op het sociaal emotioneel gebied (KIVa). De toetsen zijn genormeerd

(CITO) en geven informatie over wat het kind , op welke leeftijd, in welke groep zou moeten beheersen.

observaties door de stamgroepleider

observaties door de intern begeleider in de groepen op verzoek van de stamgroepleider. De hulpvraag van de

stamgroepleider staat dan centraal.

individuele gesprekken met kinderen. Dit kan plaats vinden met de stamgroepleider, de intern begeleider of

ook met de schoolmaatschappelijk werkster (SMW), de schoolverpleegkundige (GGD), de logopediste of

andere deskundigen.

oudergesprekken.

Als het om kinderen met behoefte aan extra ondersteuning gaat, is de intern begeleider zoveel mogelijk aanwezig

bij oudergesprekken. Deze gesprekken vinden wij als school zeer waardevol.

Beeldcoaching

Beeldcoaching is een van de begeleidingsmethodieken die onze school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk

af te stemmen op kinderen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkracht te

ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom kinderenzorg, als bij

vragen rondom onderwijs. In ons team is een beeldcoach die opgeleid is om deze ondersteuning aan leerkracht te

bieden. Hij maakt in de groep opnames en bespreekt dit vervolgens met de leerkracht. Net als zo dat bij andere

begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de beeldcoach een beroepscode, waarin o.a. staat dat de

gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de groep

gemaakt worden, onder het beheer van de Beeldcoach en worden niet aan andere vertoond. De leerkracht staat

steeds centraal bij de opnames. Het gaat om haar/hem en om hem/haar doen en laten. De Beeldcoach is er niet op

Begeleiding



INFORMATIE

Schoolonderste
uningspro�el
2018-2019

 

Ondersteuningstraject

Opvallende kinderen komen in het ondersteuningstraject, zoals beschreven in het ondersteuningsplan. Deze

leerlingen worden zowel intern, als extern uitgebreid besproken:

INTERN

kindbespreking (stamgroepleider en IB’er) 2x per jaar

toets/groepsbespreking/analyses (stamgroepleider, IB’er en directie) 2x per jaar

binnen het ZAT ( zorgteam) (IB’er, directie, schoolverpleegkundige, SMW,) 6x per jaar.

EXTERN

Onderzoek door externe instanties.

Indien nodig wordt door de stamgroepleider i.s.m. de IB’er een handelingsplan opgesteld, waarmee de

stamgroepleider in zijn groep aan de slag kan. Bij werken met speciale handelingsplannen hebben ouders en

stamgroepleiders extra overleg dat steeds gericht moet zijn op afstemming en de vorderingen die het kind maakt.

Passend onderwijs

Obs de Woldstroom is een moderne Jenaplanschool. Jenaplan is leren dat berust op eigen ervaring en gezond

verstand, leren dat je je hele leven niet vergeet. Leren in en door het werk. Leren dat kinderen en hun leraren raakt,

dat motiveert en inspireert. Leren dat vertrekt vanuit het dagelijks leven van de kinderen. Leren voor en door het

leven binnen en buiten de school, voor nu en later. Dit krijgt vorm in alle leergebieden: van burgerschapsvorming,

rekenen / wiskunde, expressie tot techniek.

https://lowcdn.com/2x/d13/cd87e351baee-008fd01898/Schoolondersteuningsprofiel%202018-2019.pdf
https://lowcdn.com/2x/d13/cd87e351baee-008fd01898/Schoolondersteuningsprofiel%202018-2019.pdf


Onderwijskundig rapport

Bij de overstap van een kind naar een andere school stelt de stamgroepleider een onderwijskundig rapport

(OKR) op ten behoeve van de ontvangende school. Voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte die

aangemeld worden bij de ‘Commissie van Arrangeren’ dient de school een uitgebreid OKR aan te leveren. De

intern begeleider maakt samen met de stamgroepleider dit rapport op. Het spreekt vanzelf dat de ouders bij

dit hele traject betrokken zijn. Voor toelating tot een speciale basisschool (SBO) is een onderzoek door de

Commissie van Arrangeren noodzakelijk. De CvA besluit uiteindelijk over een eventuele verwijzing. Voor

verwijzing naar het speciaal onderwijs is een lang traject van onderzoeken nodig en moet er een speciaal

onderwijskundig rapport aangemaakt worden. De school meldt het kind hiervoor aan. De school begeleidt hen

tijdens dit traject.

Vertrekpunt is het alledaagse leven van
kinderen

Dit houdt in dat er niet alleen geleerd wordt uit boeken,

maar ook door te doen! Het kind wordt meer betrokken

bij het eigen leerproces. Er wordt gewerkt met

projecten, waarbij de leerlingen geprikkeld worden zelf

mee te denken over de inhoud van het project. Tijdens

de projecten wordt er klassen doorbrekend gewerkt.

Natuurlijk wordt er ook gewoon lezen, rekenen en taal

gegeven. Binnen dit kader wordt er gewerkt met

gedi�erentieerde instructies. Binnen de school worden

indien mogelijk ook kinderen met lichte problematiek,

leerlingen met een Cluster 1, 2,3 en Cluster 4 indicatie

opgevangen.

In het algemeen kunnen we op de meeste

ondersteuningsvragen van de leerling een passend

aanbod verstrekken. Met handelingsgerichte

diagnostiek en handelingsgericht werken ( wat heeft de

leerling in deze situatie nodig en hoe gaan we dat

organiseren en arrangeren) wordt een vraag om

ondersteuning vertaald in directe en haalbare

handelingssuggesties. Zo mogelijk vallen

deze handelingen binnen het groepsplan. Dit valt onder

het basisaanbod van school. Waar nodig wordt een

individueel handelingsplan opgesteld.
 



Zittenblijven

Zittenblijven wordt zoveel mogelijk vermeden. Het gebeurt doorgaans alleen wanneer de leerresultaten en de

ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven bij die van de meeste klasgenoten of wanneer een kind door

langdurige ziekte of familieomstandigheden sterk achterop is geraakt. Zittenblijven heeft alleen zin, wanneer de

stamgroepleider en de IB’er ervan overtuigd zijn dat de leerling er gebaat bij is. De school beslist uiteindelijk over

een doublure.

Kleuterverlenging

In de groepen 1/2 kennen wij het begrip zittenblijven niet. Hier spreken we meer van verlenging van de

kleuterperiode. De kinderen gaan op verschillende momenten naar de basisschool, namelijk op de dag dat ze vier

jaar geworden zijn. Het gevolg is dat het ene kind een langere periode in groep 1/2 zit dan de andere. En soms

betekent dit dat de periode te kort is voor het kind om naar groep 3 te gaan. Dan besluiten wij om de

kleuterperiode te verlengen. Natuurlijk gaan we bij zo’n besluit niet over één nacht ijs, daar wordt goed over

nagedacht. De leerprestaties worden gevolgd, het kind wordt getoetst en besproken tijdens de kindbespreking. Het

kan ook voorkomen dat de periode te lang is en dan kan het besluit vallen om het kind eerder naar groep 3 te laten

gaan. Dit gebeurt echter nooit op verzoek van de ouders, maar alleen wanneer de stamgroepleider, in overleg met

de intern begeleider, van mening is dat het kind op basis van toetsgegevens en ontwikkeling eraan toe is.

Hardnekkige problemen

Bij grote leer- of gedragsproblemen kan er van alles aan de hand zijn. In dergelijke gevallen besluiten we een

onderzoek te laten doen door een deskundige van buiten de school. (Het samenwerkingsverband,

Schoolbegeleidingsdienst, Educare etc.). Als de school uw kind wil laten onderzoeken, dan is daarvoor vooraf uw

toestemming nodig. De meeste ouders zullen hiermee instemmen, aangezien een dergelijk onderzoek alleen

gebeurt als er een serieuze aanleiding is. Sommige onderzoeken worden bekostigd door de

ziektekostenverzekeraar van de ouders.

De stamgroepleiders van onze school zijn continu bezig met deskundigheidsbevordering d.m.v. een jaarlijks

terugkerend cursusaanbod. Zo is er deskundigheid opgebouwd over dyslexie, speciale onderwijs- en

ontwikkelingsbehoeften, NT2 onderwijs, coaching, leiderschap, Jenaplan,
 

ontwikkelingsperspectief (OPP), rekenproblemen ( dyscalculie) en werken met groepsplannen en

groepsoverzichten.

Naast de Intern Begeleider is er een gedragsspecialist, een schoolmaatschappelijk werkster, een ICT-coördinator en

ambulante begeleiders cluster 1, 2, 3 en 4 op school. Als we constateren dat er binnen de school geen passende

oplossing voor handen is zal een proces van extra ondersteuning en/ of arrangement uitgevoerd worden door

bijvoorbeeld de ambulante dienst. Er wordt dan een beroep gedaan op het thuisnabije dekkend netwerk, een

dekkend continuüm van zorg. Bij dat thuisnabije dekkend netwerk horen ook horizontale verwijzingen (wat op de

ene basisschool niet lukt, kan op de andere basisschool wellicht wel), arrangementen en / of plaatsing op een s(b)o

school. In ons netwerk is een Commissie van Arrangeren die verantwoordelijk is voor de te nemen besluiten.

Het ondersteuningsplan van de afdeling Meppel is te vinden op www.po2203.nl

http://www.po2203.nl/


Ondersteuning voor kinderen

In ons onderwijs is uiteraard veel aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn omdat

kinderen moeite hebben met de leerstof, dyslectisch zijn, sociaal-emotionele problemen hebben of veel sneller in

hun ontwikkeling zijn. Wij streven naar onderwijs op maat. De stamgroepleider past zijn instructie aan de

verschillende niveaus van de kinderen in de groep aan. Het didactisch handelen van de stamgroepleider wordt

uitgewerkt in een werkplan, dat minstens twee keer per jaar wordt aangepast. Dit plan wordt 2x per jaar met de

intern begeleider en de directie besproken. We steken hierbij in op het zoveel mogelijk ‘ gepersonaliseerd leren’

Voor meer informatie over de uitwerking van het ondersteuningssysteem binnen onze school verwijzen wij u naar

het ondersteuningsplan. U kunt om een exemplaar vragen bij de stamgroepleider van uw kind.

Voor ons is en blijft het een uitdaging om onze leerlingen de optimale en adequate ondersteuning te bieden! De

aandacht voor de leerlingenondersteuning wordt onder andere zichtbaar in:

gebruik van uitgebreid toetsmateriaal

contacten met de ouders

regelmatig bespreken van kinderen, zo nodig extra hulp bieden (in of buiten de groep)

zorgvuldige aanleg van kind-dossiers

gebruik instructietafel in de groepen

gebruik van remediërend materiaal uit de orthotheek

eigen leerlijnen



Kenmerken van een moderne jenaplanschool

Modern met een stevige basis

De moderne jenaplanschool maakt de theorie van Peter Petersen, Suus Freudenthal en Célestin Freinet actueel,

passend in de wereld van nu met de verworvenheden van deze tijd en gericht op de toekomst: geen jenaplanschool

van vroeger maar een moderne jenaplanschool van nu.

Samen ondernemen

In de moderne jenaplanschool neemt ‘samen’ een essentiële plaats in: er wordt gewerkt in tenminste driejarige

stamgroepen, de ouders zijn volwaardige partners in onderwijs en opvoeding. Essenties van de moderne

jenaplanschool zijn: ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, re�ecteren en verantwoorden.

Leren doe je zelf en voor jezelf

In de moderne jenaplanschool stellen de kinderen zelf, in overleg met de stamgroepleider en de stamgroep hun

eigen weekplan samen. Een groot deel van het ritmisch weekplan bestaat uit de blokperiode, waarin de stamgroep

Uitgaan van de kinderlijke nieuwsgierigheid

De ervaringen en belevingen van de kinderen vormen

het vertrekpunt van het onderwijs op de moderne

jenaplanschool. De stamgroepleider waardeert en

stimuleert inbreng van de kinderen, is nieuwsgierig

naar hun ideeën. De grote en kleine actualiteit spelen

een belangrijke rol. Onderzoeken, ontdekken en

ondernemen nemen vanzelfsprekend een belangrijke

plaats in: de stamgroep is een

onderzoeksgemeenschap.

Uitgangspunten



Midden in de wereld

De moderne jenaplanschool zorgt voor contact met verschillende cultuur- en kennisbronnen door excursies,

bezichtigingen, mensen uit te nodigen, enz. De stamgroepleider haalt de wereld in de stamgroep of brengt de

kinderen naar de wereld.

Betekenisvol

In de moderne jenaplanschool wordt gewerkt met ‘levend onderwijs’. Zo is taal is geen vak apart, maar wordt

geoefend in betekenisvolle situaties. De Vrije Tekst is het middel om kinderen taalvaardiger te maken. In de

moderne jenaplanschool vind je muurkranten, klassenkranten, klassendagboeken (logboeken) en

schoolcorrespondentie. Ook andere vaardigheden worden zo veel mogelijk in een betekenisvolle context geleerd.

Blijven ontwikkelen

De moderne jenaplanschool deelt ervaringen en inzichten met elkaar via publicaties en studiedagen. Ze maken

elkaar deelgenoot van de manier waarop ze werken en geven elkaar hierop feedback. De directieleden participeren

in het modern-jenaplan-overleg, alwaar gezamenlijk wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling van de moderne

jenaplanschool.



Ouderbetrokkenheid en weerspraak

Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij het onderwijs. Wij

zien de ouders als bondgenoten en stellen hun inbreng en aanwezigheid erg op prijs.

Wij vinden het belangrijk om ouders goed te informeren over zaken als onze kwaliteit van onderwijs, ons type

onderwijs, onze speerpunten en opbrengsten. Daarom organiseren wij diverse momenten om dat te realiseren. 
 

1. Stamgroepavond: ouders worden geïnformeerd over de plannen van de school, de behaalde resultaten en

geplande acties. Daarnaast worden ouders geïnformeerd over de stamgroep, kennis maken met elkaar en wordt

ouderhulp besproken en georganiseerd.
 

2. Informatie avond: Op deze avond organiseren de stamgroepleiders workshops voor ouders. De workshops

worden bepaald door team en vraag vanuit ouders.
 

3. Digitale tevredenheidspeilingen.
 

4. Ouderpanel: Ouders worden jaarlijks uitgenodigd om mee te denken met de school. Enkele vragen staan daarbij

centraal:
 

 

1. Doet de school de goede dingen? 
 

2. Doet de school de dingen goed? 
 

3. Hoe weet de school dat? 
 

4. Vinden anderen dat ook? 
 

5. Wat doet de school met die wetenschap?
 

 

De opbrengsten van het ouderpanel wordt met team & ouders gedeeld. Naast ouders worden ook de kinderen van

de kinderraad en teamleden gevraagd mee te denken over de school. Deze input wordt voor het schoolplan en/of

speerpunten voor een schooljaar gebruikt.

Informatie over de inhoud, de datum en het tijdstip van deze avonden vindt u op het ouderportaal en de papieren

kalender die u aan het begin van het schooljaar van ons ontvangt.

Ouders en school



De Medezeggenschapsraad

Sinds 1992 geldt de Wet Medezeggenschap scholen (WMS).

In deze wet zijn de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad vastgelegd. De medezeggenschapsraad (M.R.)

bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. In de medezeggenschapsraad wordt

gesproken over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur van de Stichting

Promes wil nemen, moet worden voorgelegd aan de M.R. De spelregels hiervoor zijn vastgelegd in het M.R.-

reglement. Voor belangstellenden ligt dit reglement ter inzage in de school. De oudergeleding van de MR wordt

door de ouders / verzorgers schriftelijk gekozen. Het personeel kiest uit haar midden een vertegenwoordiging voor

de personeelsgeleding. Voor vragen en/of opmerkingen aangaande schoolse zaken kan men zich wenden tot de

leden van de M.R. van de school. Het emailadres van de mr is: mr.obsdewoldstroom@stichtingpromes.nl 

GMR

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor het Openbaar Onderwijs in

Meppel, waarin leerkrachten en ouders van stichting Promes vertegenwoordigd zijn. De GMR behandelt alleen

bovenschoolse zaken. Binnen deze raad worden dan ook alleen zaken besproken die betrekking hebben op het

beleid voor alle openbare scholen van Promes. De GMR heeft nauw contact met de algemeen directeur en voert

daar regelmatig overleg mee.

De Oudervereniging

Op onze school is een oudervereniging actief (zie reglement MR). De taken en bevoegdheden staan beschreven in

het huishoudelijk reglement van de oudervereniging. De oudervereniging heeft als taak:

de bloei van de school bevorderen;

de ouders te betrekken bij de schoolactiviteiten;

de belangen van de ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad, bij de schoolleidingen zo nodig bij de

gemeente. De oudervereniging is bevoegd:

op te treden als vertegenwoordiger van de ouders; 11

een kandidatenlijst voor de verkiezing van vertegenwoordigers van de ouders in de medezeggenschapsraad te

ondersteunen

de vertegenwoordigers van de ouders in de medezeggenschapsraad te adviseren.

De leden van de oudervereniging worden schriftelijk door ouders / verzorgers gekozen. De oudervereniging beheert

de vrijwillige ouderbijdrage, het schoolreisgeld en het kampgeld. Van de vrijwillige ouderbijdrage worden zaken

betaald, die de overheid niet vergoedt (Kerst- en Sinterklaasfeest en schouwburgbezoek etc.)

Voor gedetailleerde informatie verwijzen we naar het reglement. Een exemplaar ligt voor belangstellenden in de

school ter inzage.

Informatieavonden

De Woldstroom organiseert elk jaar een aantal informatieavonden met verschillende thema’s U kunt in de



De activiteiten buiten het schoollokaal

De kinderen van de Woldstroom krijgen, naast de gewone lessen op school, ook buiten de school activiteiten

aangeboden. Een bezoek aan deze activiteiten vindt altijd met de groep en onder begeleiding van de

stamgroepleider plaats. Bij de inschrijving wordt aan u gevraagd of u hiervoor toestemming verleent. Regelmatig

doen wij een beroep op ouders voor extra begeleiding.

De vrijwillige ouderbijdrage

School is extra leuk, als er bijzondere activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ouders worden gevraagd een

vrijwillige ouderbijdrage te leveren, zodat dit mogelijk is.  De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt dit jaar € 18,-. Voor

de schoolreis van de onderbouw vragen we dit jaar €20,-; voor de schoolreis van de middenbouw € 25,- en voor het

kamp vragen we € 50,-.

 

Klachten

De scholen van de Stichting Promes doen hun uiterste best om het de kinderen en daarmee de ouders naar de zin

te maken. Dit neemt niet weg dat er klachten kunnen zijn die de school, de directie of de medewerkers betre�en. In

de meeste gevallen kunnen klachten goed afgehandeld worden in een onderling overleg tussen ouders, kinderen,

medewerkers en/of directie. Komt men er op school niet uit dan kan men beroep doen op de algemeen directeur

van de Stichting Promes. Indien dit alles echter niet mogelijk is door de aard van de klacht of indien de afhandeling

niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan gehandeld worden op basis van de “Klachtenregeling van de

Stichting Promes”. Deze regeling ligt ter inzage op de school. 
 

Naar de klachtenregeling

De Stichting Promes wil uiteraard een goede werkgever zijn voor de medewerkers. Naast goede

arbeidsomstandigheden gaat het dan ook om het welbevinden van de medewerkers. Daarom is de klachtenregeling

niet alleen van toepassing voor ouders en/of kinderen maar ook voor de medewerkers van de Stichting.

Vertrouwenspersonen

Ouders, medewerkers en/of kinderen kunnen zich ook rechtsreeks richten tot een onafhankelijke

vertrouwenspersoon. De Stichting Promes heeft daarvoor een contract afgesloten met twee professionele

organisaties. De IJsselgroep Zwolle is een schoolbegeleidingsdienst met veel expertise op het gebied van onderwijs

en organisatie. Klachten die betrekking hebben op het onderwijskundige, pedagogische en/of organisatorische vlak

kunnen aangekaart worden bij de vertrouwenspersoon van de IJsselgroep. Het kan bijvoorbeeld gaan om: con�icten

met ouders, onderwijskundige aangelegenheden, verschillen van mening over resultaten/extra hulp/zorgbeleid,

geen gehoor vinden bij leerkrachten, klachten over pedagogische aanpak, communicatie, enz. De

t k d kl d t i d f l i d kl ht l l b l id i d d

Met betrekking tot klachten op het bovengenoemde vlak kan contact gezocht worden met: Yvonne Bos, yvonne.bos@ijsselgroep.nl

https://promes.schoolwiki.nl/algemeen/regels#heading3


Vertrouwensinspecteur

Ook de vertrouwensinspecteur kan een informerende en/of ondersteunende rol vervullen indien kinderen,

ouders of medewerkers op een erg onaangename manier worden lastiggevallen. Een vertrouwensinspecteur

is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het

vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte. U kunt bij de vertrouwensinspecteur terecht voor het

melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van; seksuele intimidatie en seksueel

misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid,

fundamentalisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 – 111 3 111 (lokaal

tarief)

De klachtencommissie

Wanneer de klager een o�ciële klacht wil indienen, richt hij zijn klacht tot het bestuur (bevoegde gezag) of de

onafhankelijke klachtencommissie van de Stichting Promes. In beide gevallen is de adressering: 
 

Postbus 151, 
 

7940 AD Meppel.

Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar de

vertrouwenspersoon of klachtencommissie. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening

is dat de klacht op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bevoegd gezag meldt een dergelijke

afhandeling op verzoek van de klager aan de klachtencommissie. De onafhankelijke klachtencommissie is bevoegd

voor alle scholen van de Stichting Promes. Deze commissie: 
 

1. onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover. 
 

2. geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur over: 
 

a. (on)gegrondheid van de klacht; 
 

b. het nemen van maatregelen; 
 

c. overige door het bestuur te nemen besluiten.

Op dit moment wordt de onafhankelijke klachtencommissie gevormd door: Mark Stadhouders, Jan de Vuyst, Hans

Oostmeijer.

De toelating van nieuwe kinderen

De directie zal een nieuw kind pas inschrijven, als op grond van de informatie de verwachting is dat onze school het

desbetre�ende kind passend onderwijs kan bieden. Ook verwachten wij het volgende: 

het kind is zindelijk (zo niet, dan zijn andere afspraken alleen mogelijk wanneer er een medische oorzaak is)

alle relevante informatie over het kind wordt door ouders aan school gegeven

ouders geven zo nodig, tijdens de schoolloopbaan van hun kind, toestemming voor hulp/onderzoek door

derden en eventuele verwijzing naar een andere school



Inschrijving kinderen van een andere basisschool.

De directie schrijft kinderen die van een andere basisschool komen pas in na een intakegesprek. Tijdens dit gesprek

wordt informatie gevraagd waarom het kind van basisschool verandert. Er kan sprake zijn van een verhuizing of de

keuze van ouders voor het Jenaplanconcept.

We vragen ouders van nieuwe kinderen altijd van welke school zij komen en of ze hun school op de hoogte hebben

gebracht van hun wens om van basisschool te veranderen. Als dit niet het geval is worden de ouders terug

verwezen om dit alsnog te melden. Wij vragen naar de onderwijsresultaten en onderwijskundige rapporten. De

interne begeleider zal ook met de basisschool waar het kind vandaan komt contact opnemen om informatie in te

winnen. Dit, om te komen tot een zo goed mogelijke plaatsing in een van onze stamgroepen. De directie zal een

nieuw kind pas inschrijven, als op grond van de informatie de verwachting isdat onze school het kind goed kan

begeleiden en de juiste ondersteuning kan bieden.

Als uw kind van een andere school komt, graag ook de volgende gegevens meenemen:

Het onderwijskundig rapport van die school.

Naam, adres en telefoonnummer van de vorige school.

Zorgpas met BSN nummer

Geldig identiteitsbewijs (eerste opvang lln.)

Als ouders van onze school, om wat voor reden dan ook, kiezen voor een andere basisschool, dan vindt er altijd

overleg plaats tussen de directies van beide scholen.

Uitschrijven kinderen

Gaat u verhuizen of verlaat uw kind om een andere reden onze school, maak dan een afspraak met de directie.

Neem voor dit gesprek in ieder geval mee:

Uw nieuwe adres en telefoonnummer.

Gegevens van de nieuwe school.

Wij kunnen uw kind pas uitschrijven na ontvangst van een inschrijvingsbewijs van de nieuwe school. Hierna kunnen

we het onderwijskundig rapport en de administratiegegevens overdragen.

Te vroeg / te laat op school

Onze deuren staan vanaf 8.20 uur open. Om 8.30 uur starten we in de kring. Het is erg belangrijk dat alle

kinderen op tijd komen. Komt uw kind te laat, dan is dat vervelend voor alle betrokkenen. De rust wordt

verstoord, uw kind heeft mogelijk een uitleg gemist, en de kinderen die op tijd zijn zitten hierdoor onnodig

lang te wachten. Op tijd komen vinden wij erg belangrijk en wij rekenen erop dat u hieraan meewerkt. Wij

realiseren ons dat iedereen wel eens te laat kan komen door omstandigheden. In dat geval verzoeken wij u

van te voren een melding te maken, zodat de afwezigheid niet als ongeoorloofd verzuim wordt geregistreerd.

Er wordt met u contact opgenomen als uw kind vaak te laat komt. Als dit na het gesprek niet verandert, zal de

leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte gesteld worden.



Uw kind wordt ziek op school

Uitgangspunt is dat een ziek kind naar huis moet kunnen gaan. Een medewerker van de school neemt in dat geval

contact op met de ouders/verzorgers. Er wordt afgesproken of en door wie het kind gehaald wordt. Een ziek kind

mag nooit alleen naar huis gestuurd worden. Als er niemand thuis is, wordt het kind op school opgevangen. Het is

belangrijk dat de school beschikt over actuele telefoonnummers van ouders/verzorgers en een nummer dat gebeld

kan worden, wanneer deze niet bereikbaar zijn.

Medicijngebruik

Omdat gebruik van medicijnen door kinderen van de school een serieuze zaak is, is het belangrijk dat de afspraken,

die hierover door de ouders/verzorgers met de school zijn gemaakt, duidelijk zijn en vastgelegd worden In

algemene zin gelden de volgende afspraken ten aanzien van medicijngebruik op school:

Onder medicijnen worden verstaan

Alle geneesmiddelen die door een arts zijn voorgeschreven en waarbij een bepaalde dosering is aangegeven.

Onder zelfzorgmiddelen wordt verstaan:

Alle middelen die zonder recept van een arts bij een apotheek of drogist gekocht kunnen worden.

Als uw kind medicijnen en/of zelfzorgmiddelen gebruikt, die tijdens de schooltijden moeten worden ingenomen,

dan moet u per medicijn of zelfzorgmiddel een “Verklaring medicijnverstrekking” invullen en inleveren op school.

Ieder schooljaar moet het invullen van de “Verklaring medicijnverstrekking” opnieuw gebeuren. Bij veranderingen

t.a.v. het medicijngebruik van uw zoon/dochter wordt u verzocht om dit onmiddellijk door te geven aan school door

een nieuwe “Verklaring medicijnverstrekking” in te leveren. Als er medicijnen of zelfzorgmiddelen door uw

zoon/dochter moeten worden ingenomen voor schooltijd willen wij dat ook graag weten. Sommige medicijnen of

zelfzorgmiddelen hebben namelijk invloed op het gedrag van het kind.

Snoepen en verjaardagen

Een goed gebit is erg belangrijk voor de gezondheid van uw kind. Wij vragen u daarom om geen snoep mee te

geven aan uw kind. Ook op verjaardagen zou het prettig zijn om geen snoep te laten uitdelen. Andere gezondere

mogelijkheden zijn bijvoorbeeld fruit of rozijnen. Vindt u het moeilijk zelf iets te verzinnen, vraag dan de

stamgroepleider om suggesties.

Rookvrije school

In de schoolgebouwen is het verboden te roken. Op

onze schoolpleinen wordt door medewerkers van de

school niet gerookt. Ons (én dat van het

kinderparlement) verzoek naar ouders is om ook in de

omgeving van de school niet te roken.

Vernielingen en schade

Wanneer iemand opzettelijk vernielingen aanricht op

school worden de ouders hiervoor aansprakelijk

gesteld en zullen de kosten op hen verhaald worden.

De school en de gemeente zijn niet aansprakelijk voor

diefstal van/of beschadigingen aan kledingstukken,

�etsen en andere eigendommen van leerlingen in het

gebouw op de speelplaats of in het gymnastieklokaal



Financiële middelen en schenkingen

De school krijgt geld via het Ministerie van Onderwijs en Cultuur om onderwijs te geven binnen de voorschriften van

de wet. Om extra activiteiten te kunnen organiseren kan gebruik gemaakt worden van de vrijwillige ouderbijdrage

(schoolfonds). Daarnaast blijven er altijd wensen op school die moeilijk realiseerbaar zijn. Dit, om de eenvoudige

reden dat er geen geld voor is. De school staat altijd open voor extra giften in de vorm van geld, sponsoring of

dienstverlening (bijv. een bedrijf dat gratis iets repareert). Op het gebied van sponsoring houdt de Woldstroom zich

aan de terughoudende opstelling van de stichting Promes. Het sponsorbeleid van de stichting is gebaseerd op het

convenant ‘Sponsoring in het primair- en voortgezet onderwijs’ uit 2002 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur

en Wetenschappen.

Dit betekent het volgende:

Bij schenking moet er geen sprake zijn van een tegenprestatie

De medezeggenschapsraad dient akkoord te gaan met de schenking.

De schenking dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de schenker.

Na schenking of afstand wordt het schooleigendom.

De school maakt, indien schenker dit wil, melding in het ouderportaal.

Het Bevoegd Gezag van de stichting is eindverantwoordelijk voor de bewaking en uitvoering van het

convenant binnen de stichting Promes.

Schorsing en verwijdering

Helaas kan zich wel eens een situatie voordoen waarbij, door toedoen van een kind, de veiligheid van andere

kinderen en stamgroepleider gevaar loopt. Het bestuur van stichting Promes kan in een dergelijk geval het kind

schorsen of van school verwijderen.

Time out: Bij een ernstig incident wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd. De

ouders worden hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. De time out kan eenmaal worden verlengd met een

dag.

Schorsing: Bij een volgend ernstig incident kan worden overgegaan tot een formele schorsing. Gedurende de

schorsing wordt het kind de toegang tot de school ontzegd. De schorsing bedraagt maximaal drie weken en kan

hooguit tweemaal worden verlengd.

Verwijdering: Bij het meermalen voordoen van een ernstig incident, waarbij de veiligheid en/of de onderwijskundige

voortgang van de school in gevaar komt, kan worden overgegaan tot verwijdering. De wettelijke regeling is hierbij

van toepassing. Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere school is gevonden om de leerling op

te nemen of nadat aantoonbaar is, dat het bevoegd gezag gedurende acht weken er alles aan gedaan heeft om het

kind ergens anders geplaatst te krijgen. De uiteindelijke verwijdering geschiedt door het schoolbestuur. Gelukkig

komt een dergelijke schorsing/ verwijdering vrijwel nooit voor op onze school, doordat de meeste problemen in

goedeharmonie worden opgelost.



Verzekeringen

Voor alle leerlingen is een ongevallenverzekering afgesloten voor de tijd dat zij op school zitten. De verzekering

geldt ook voor het van en naar school gaan, het overblijven en gedurende uitstapjes, schoolreizen en schoolkamp.

Het is een ongevallenverzekering, dus zaken als beschadiging of diefstal van eigendommen vallen hier niet onder.

Wel raden wij u aan om een WA-verzekering voor uw kind af te sluiten om problemen bij onopzettelijke ongelukjes

te voorkomen.

Privacy

De gegevens die door de ouders/verzorgers (voogden) aan de school verstrekt worden en de resultaten van de

toetsen van de leerlingen worden door de school gebruikt om twee redenen:

1. School-administratieve redenen. De school is verplicht om een leerlingenadministratie te voeren. Deze

gegevensverzameling valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Kindbegeleiding. De door het kind behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de

kinderen. Ook deze administratie is vrij van meldingsplicht door het vrijstellingsbesluit van de Wet

Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in een gegevensverzameling,

die de gegevens verwerkt tot statistische informatie ten behoeve van de evaluatie van het onderwijskundig

beleid van de school en het gemeentelijk onderwijsbeleid. Dit vindt plaats in de Drentse onderwijsmonitor. De

onderwijsmonitor levert uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie. De daaraan ten grondslag

liggende gegevensverzameling is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

School en echtscheiding

De school is verplicht de ouder die het kind niet verzorgt te informeren over de schoolvorderingen en het algemeen

welbevinden van het kind. Voorwaarde is dat deze ouder erom vraagt en dat het belang van het kind er niet door

geschaad wordt. Dit kan bijv. blijken uit een uitspraak van de rechter. Het niet hebben van een omgangsregeling is

daarvoor niet voldoende. Een enkel advies van een therapeut of andere hulpverlener, of het verzoek geen

informatie te verscha�en aan de verzorgende ouder is daarvoor ook onvoldoende. Daar kan het overwegende

belang van de verzorgende ouder te veel aan de orde zijn en dat mag niet overheersen. Het gaat in deze gevallen

dan weer niet om zaken van dagelijkse aard. Het opsturen van rapporten, uitnodigen voor algemene ouderavonden

en het sturen van de schoolgids dienen hieronder wel te worden verstaan. Deze informatie wordt alleen verstrekt

door de directie en gaat niet via de stamgroepleider.

Leerplicht

Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Onderwijs vergroot de kansen van uw kind en

vergroot de kansen in de maatschappij van morgen. Het is daarom belangrijk dat uw kind alle lessen op school

volgt. Gemiste lessen kunnen later gemiste kansen zijn. De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft in de

“Leerplichtwet” vastgesteld dat ieder kind naar school moet. In deze wet staat ook dat het de taak van de ouders is

ervoor te zorgen, dat hun kind iedere dag naar school gaat. Kinderen mogen dus nooit zomaar thuis gehouden

worden. Als een kind vier jaar is, is het nog niet verplicht om naar de basisschool te gaan. Dit verandert als het kind

vijf jaar is Voor sommige kinderen kan een hele week nog te vermoeiend zijn Hier is een speciale regeling voor Een



Verlof aanvragen

Het kan natuurlijk gebeuren dat u wegens omstandigheden uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school

wilt houden. Voor dit extra verlof zijn regels opgesteld. De regels gelden alleen als er sprake is van bepaalde

religieuze feestdagen en de onmogelijkheid in schoolvakanties met vakantie te gaan en andere gewichtige

omstandigheden. Het aanvragen van verlof moet uiterlijk 6 weken van te voren gebeuren. De reden van de

aanvraag vult u op het formulier in en levert u in bij de directie. Dit aanvraagformulier kunt u bij de administratie of

via de website verkrijgen. De aanvraag wordt door de directie en/of de leerplichtambtenaar in behandeling

genomen. Het verlof kan alleen verleend worden door de directie of de leerplichtambtenaar, wanneer de reden

geldig is en/of aangetoond kan worden.

RELIGIEUZE FEESTDAGEN

Onze school is openbaar en er zijn kinderen vanuit allerlei geloof- en levensovertuigingen. Daar horen ook feesten

bij. Op een aantal christelijke feestdagen heeft ieder kind in Nederland vrij van school. Om kinderen de gelegenheid

te geven ook bepaalde andere religieuze feestdagen in eigen kring te vieren, mogen ouders hun kinderen op die

dagen thuis houden, mits ze de aanvraag minimaal twee dagen van tevoren bij de directie schriftelijk melden. Het

verlof wordt dan voor 1 dag toegekend.

Erkende religieuze feestdagen:

Christelijke feestdagen:

Kerstmis

Pasen

Hemelvaart

Pinksteren

Hindoe feestdagen:

Diwalifeest

Islamitische feestdagen:

Suikerfeest

O�erfeest

VAKANTIES EN VRIJ VRAGEN BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

Uitsluitend als door de speci�eke aard van het beroep van één van de ouders van het gezin ten minste twee weken

tijdens de schoolvakanties met vakantie kan, mag er één maal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden

gegeven. Deze dagen mogen bovendien niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Een eventueel bij

de aanvraag overhandigde werkgeversverklaring zal duidelijk moeten aantonen dat de extra vakantie om

bovenstaande reden wordt aangevraagd.Andere gewichtige omstandigheden zijn:

Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners.

Huwelijk van familie: eerste, tweede en derde graad: 12½-, 25-, 40-, 50- jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea.

V h i i h t i d t



Goedkopere vakantiemogelijkheden buiten het seizoen.

Door anderen betaalde, aangeboden vakanties.

Het ophalen van familie

Midweek- of weekendvakanties.

”Al jaren niet op vakantie geweest”

Reeds gekochte tickets of reserveringen.

Meereizen met anderen.

Reeds een ander kind vrij in het voortgezet onderwijs.

De directie moet de afwezigheid van kinderen verantwoorden bij de inspectie en/of bij de leerplicht- ambtenaren

van de gemeente Meppel mevr. Bernadette Klamer of mevr. Roelanda Donkers. De directie moet zich bij de

beoordeling houden aan regels. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan

bij de Raad van State.

VERLOF VOOR BEZOEK AAN HUISARTS, ZIEKENHUIS, THERAPEUT OF TANDARTS.

Een dergelijk bezoek meldt u aan de betrokken stamgroepleider of aan de conciërge. Wij hopen dat u dergelijke

afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd kunt laten plaats vinden, maar wij begrijpen dat dit niet altijd zal lukken.

Als de afspraak onder schooltijd valt, dan bent u verplicht uw kind op te halen van school. Wij sturen geen kinderen

naar huis, als de lessen nog niet zijn afgelopen. Ook niet als ze in groep 7 of 8 zitten.

Contact na schooltijd

De Woldstroom heeft een enthousiast team. Dagelijks, behalve op de woensdag zijn zij tot 16.00 uur zeker

aanwezig. Zij zijn er dan voor elkaar, maar ook voor u. Wilt u de stamgroepleider een keer spreken, neem dan

contact met hem/haar op om een afspraak te maken. Dit ook in verband met de vele overlegmomenten na

schooltijd. Betrokkenheid van ouders heeft een positief e�ect op de stamgroepleider en de leerlingen.

Gevonden voorwerpen

Regelmatig komt het voor dat er spullen op school worden vergeten of kwijtraken. Wanneer ze gevonden worden ze

bij de conciërge Marco Oosterboer gebracht. Is uw kind iets kwijt, neem dan even contact met hem op.

Veiligheid

De Woldstroom hecht veel waarde aan de veiligheid van de kinderen en de medewerkers. Afgelopen jaren zijn een

aantal collega’s opgeleid tot Bedrijf Hulp Verlener en één collega tot hoofd BHV-er. Vorig schooljaar is er hard

gewerkt aan het opstellen van een uitgebreid veiligheidsplan en ook dit jaar gaat de werkgroep hiermee verder. Het

schoolgebouw wordt regelmatig gecontroleerd door de brandweer en onze conciërge. Zoals gewoonlijk houden we

twee keer per jaar een ontruimingsoefening.



Schoolmaatschappelijk werk

Wat uw problemen ook mogen zijn: opvoedkundig, gezinsmatig of �nancieel, de schoolmaatschappelijk werkster

kan u in de eerste plaats een luisterend oor bieden. Uw privacy is daarbij vanzelfsprekend gegarandeerd.

Maatschappelijk werkenden hebben een beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat het hen niet is toegestaan om

informatie, welke u in de gesprekken heeft medegedeeld, door te geven aan andere mensen zonder uw

toestemming. Dus ook niet aan de stamgroepleider of aan de schooldirectie. De aard van uw problemen bepaalt of

u door haar geholpen wordt, of dat zij u helpt met een verwijzing naar de reguliere hulpverlenende instanties. Gaat

het om school- en/of leerproblemen, dan schakelt ze met uw instemming de intern begeleider in en/of de

stamgroepleider van uw kind. U kunt een afspraak met haar maken via de stamgroepleider of via de intern

begeleider. Ook kunt u aankloppen bij haar kamer, waar ze op dinsdagochtend en donderdagochtend aanwezig is.

U kunt haar ook telefonisch bereiken via het telefoonnummer van de school. U wordt dan met haar doorverbonden

of u wordt teruggebeld. Onze Schoolmaatschappelijk werkster Hillie Slagter is op dinsdag- en donderdagochtend

aanwezig op school.

Meldcode, ook voor de Woldstroom

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

(vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen.

Het stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht.

Dat is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan e�ectieve hulp aan slachto�er en

pleger.

Voor wie is de meldcode bedoeld?
 

De meldcode richt zich op alle professionals en instellingen die opvang, hulp, zorg of ondersteuning bieden. Dat

kunnen docenten en maatschappelijk werkers zijn, maar ook artsen, (psychiatrisch) verpleegkundigen en

medewerkers in de (kinder)opvang. Meer weten? De volledige tekst en een uitvoerige toelichting zijn binnenkort te

vinden op onze website.

DVI

De afkorting DVI staat voor Drentse Verwijs Index.

Het bestuur van stichting Promes, waarvan ook onze school deel uitmaakt, heeft zich hierbij aangesloten. Als er

meerdere hulpverleners van verschillende instanties met één kind bezig zijn worden de hulpverleners daarvan op

de hoogte gesteld. Dan kan de hulpverlening goed op elkaar afgestemd worden.

Zo werkt het signaleringssysteem:
 

De deelnemende organisaties bepalen zelf wanneer ze een jongere aanmelden bij de DVI. Wanneer het bij één

melding blijft, blijft de hulpverlenende instantie gewoon zijn werk doen. Wanneer er twee meldingen van

verschillende instanties binnenkomen, ontstaat er een ‘match’. De hulpverlenende instanties krijgen een signaal dat

ook een andere organisatie hulp biedt. De hulpverleners worden met elkaar in contact gebracht. De beheerders van

het systeem weten niet wat er met het kind aan de hand is, alleen dát er iets aan de hand is. De beheerders weten

wel wie de hulpverleners zijn. Het signaleringssysteem heeft een privacyreglement, zoals door de Wet Bescherming

Persoonsgegevens wordt voorgeschreven. Deelnemers aan dit systeem zijn partners op het gebied van Werk en





De school is onderwijskundig verdeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Deze bouwen worden

aangestuurd door een bouwcoördinator. De bouwcoördinatoren voeren maandelijks overleg met de directie en

intern begeleidster tijdens het bouwcoördinatoren overleg. 

-De onderbouw: de groepen 1 en 2.
 

-De middenbouw: de groepen 3, 4 en 5
 

-De bovenbouw: de groepen 6, 7 en 8 

DIRECTIETAKEN

Het houden van jaarlijkse functioneringsgesprekken. 

De directie draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken. 

De directie draagt de eindverantwoordelijkheid. 

De directeur heeft geen lesgevende taak. 

TAKEN VAN DE BOUWCOÖRDINATOREN

Zij maken deel uit van het BCO (bouw coördinatoren overleg). 

Ondersteunen van de onderwijskundige voortgang in hun bouw. 

Aansturen op collegiaal overleg en samenwerken tussen de groepen. 

Het bewaken van afspraken. 

Het voorbereiden van bouw- en teambijeenkomsten. 

TAKEN VAN DE INTERN BEGELEIDER M.B.T.  LEERLINGENZORG

Het organiseren en zorg dragen voor het op de juiste wijze uitvoeren van de testen en toetsen met betrekking

tot het leerlingvolgsysteem. 

Het zorg dragen voor de dossiervorming voor verwijzingen/onderzoek van ‘ Het samenwerkingsverband’ en

het onderwijskundig rapport. 

Het begeleiden en ondersteunen van de stamgroepleider bij het geven van onderwijs op maat. 

Het houden van klassenconsultaties en observaties. 

Het houden van leerling- en groepsbesprekingen met de stamgroepsleiders. 

Het ondersteunen bij het opstellen van handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven. 

Het voeren van breed overleg met bondgenoten en zorginstellingen.

Organisatie van de school



Extra ondersteuning

De stamgroepleiders worden bijgestaan door een vakleerkracht gymnastiek, verschillende

onderwijsassistenten, een administratieve kracht en een ontwikkelcoach. Dit schooljaar hebben we ook de

beschikking over een extra leerkracht. Deze leerkracht zal de stamgroepleiders ondersteunen met

verschillende lesgebonden taken.

Nascholing van stamgroepleiders en directie

Het vergroten van kennis en vaardigheden vinden wij erg belangrijk. De directie schoolt mee met het team en volgt

cursussen met de directies van andere openbare scholen. De meeste nascholing vindt plaats na schooltijd. Ook kan

het voor komen dat het hele team een gezamenlijke studiedag heeft. De data staan vermeld in de kalender op onze

website.

Zieke stamgroepleiders

Het is tegenwoordig erg lastig om inval te krijgen als een collega onverhoopt een dag ziek is. We proberen de

groepen zoveel mogelijk zelf op te vangen met mensen die ambulant zijn. Dit lukt niet altijd, door afwezigheid of

andere afspraken. Hierdoor zal het in de toekomst misschien voorkomen dat we een groep moeten verdelen over

andere groepen. Ideaal is dit zeker niet, maar het voorkomt dat we kinderen naar huis moeten sturen. Dit is iets dat

we te allen tijde proberen te voorkomen. Als er na de eerste dag zonder inval blijkt dat er de tweede aansluitende

dag ook geen inval is, zullen we de groep helaas de tweede dag naar huis moeten sturen. Hier wordt u dan de dag

ervoor over bericht. We hopen uiteraard nog steeds dat dit niet nodig zal zijn.

De groepering van de leerlingen

Op de Woldstroom werken we met driejarige stamgroepen: onderbouw ( groep 1/ 2), middenbouw (groep 3, 4,5) en

bovenbouw (groep 6, 7, 8). In elke stamgroep zitten leerlingen van verschillende leeftijden en met een verschillend

ontwikkelingsniveau bij elkaar. In de stamgroep verandert de positie het kind elk jaar. Soms behoort een kind tot de

jongsten van de klas, soms tot de oudsten. Dit biedt mogelijkheden om met en van elkaar te leren en voor elkaar te

zorgen.



Groepsactiviteiten

Er wordt in de onderbouw ontwikkelingsgericht gewerkt vanuit de leerdoelen. De volgende activiteiten komen aan

bod:

Kringactiviteiten: voor taalontwikkeling en speelleeractiviteiten

Werken met (ontwikkelings)materialen

Bewegingsonderwijs en buitenspel

Voorbereidende lees- en schrijfactiviteiten

Werken aan reken- en wiskundevoorwaarden

Muziek, zang en dans

Activiteiten in de midden- en bovenbouw

De midden- en bovenbouw krijgen in een schooljaar het volgende onderwijsaanbod:

Nederlandse taal

Rekenen en wiskunde

Technisch schrijven

Wereldoriëntatie

Bewegingsonderwijs (gymnastiek en zwemmen)

Expressie: tekenen en handvaardigheid

Muziek

Gebruikte Methodes

TECHNISCH LEZEN VEILIG LEREN LEZEN 

Voortgezet technisch lezen Estafette

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL

Nederlandse taal Dat is een andere taal

Rekenen Wereld in Getallen, Snappet

Technisch schrijven Pennenstreken

Voortgezet schrijven  Pennenstreken

Engels 1 t/m 8 Groove me



KiVa: samen maken we er een nὀg �jnere school van!

We zijn vorig schooljaar gestart met een ‘KiVa’-training. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op

het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve

groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk

op de groep als geheel en dus niet op speci�eke individuen. Het motto luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een �jne

school van!’ KiVa sluit naadloos aan bij onze Jenaplanvisie en werkt vanuit de kracht van de stamgroep.
 

ICT en computeronderwijs

Het goed kunnen beheersen van lezen, schrijven en rekenen zal in de nabije toekomst niet meer voldoende zijn.

Digitale vaardigheden zullen minstens even belangrijk zijn als het vasthouden van een pen. Kinderen moeten

daarom in een vroeg stadium leren omgaan met de computer en tablet. In de bovenbouw maken alle kinderen

gebruik van een tablet met adaptieve software, genaamd ‘Snappet’. Deze sluit aan bij het niveau en de ontwikkeling

van de individuele leerling.
 

Digiborden, touchscreens en tablets

De stamgroepleiders in de middenbouw en bovenbouw maken gebruik van digiborden bij het dagelijkse lesgeven.

In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van in hoogte verstelbare touchscreens, waardoor er ook kleuters aan

kunnen werken. In iedere groep zijn meerdere tablets, Ipads en laptops aanwezig..

Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs

Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat

in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs (GVO/HVO) wordt gegeven als ouders daarom vragen.

GVO/HVO laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als

inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit

van respect voor mensen die anders in het leven staan. De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd

door bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor humanistisch,

protestants, katholiek, islamitisch, boeddhistisch of hindoeïstisch vormingsonderwijs. GVO/HVO is niet verplicht. Wij

roosteren de lessen altijd zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u geen kosten

aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit

soort lessen. Ga voor meer informatie naar de website www.gvoenhvo.nl

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen

Al ons onderwijs vindt plaats in de stamgroep. In overleg met de hoogbegaafdheidcoördinator wordt het

onderwijs aan deze kinderen op hun niveau aangepast o.a. door compacten en verrijken en uitdagende,

passende leerstof, waarbij het aanleren van een onderzoekende, lerende houding een grote rol speelt.



Kunst, cultuur en natuur

Onze school maakt gebruik van het aanbod van Natuur- en Milieueducatie IVN. Scala Meppel verzorgt een

lesprogramma voor kunst en cultuur.(musea, theater, muziek e.d.) Jaarlijks kan elke groep gebruik maken van een

door Scala samengesteld arrangement. Tevens nemen we deel aan het programma ‘Muziekimpuls’ ter bevordering

van de kwaliteit van ons muziekonderwijs.

Integraal kindcentrum De Woldstroom

Doomijn verzorgt binnen onze school de peuterspeelzaal en naschoolse opvang voor kinderen. Informatie hierover

kunt u vinden op onze website www.obsdewoldstroom.nl. Voor vragen over plaatsingen en mogelijkheden kunt u

contact opnemen met de afdeling klantenservice, tel: 038-4214521. Voor andere vragen kunt u bellen met

locatiemanager Elize Matter, tel. 06 1052 2603

Samen met Stichting Doomijn zijn wij ons aan het ontwikkelen op weg naar een integraal kindcentrum. We richten

ons op de volgende kenmerken van een IKC: ·

Eén missie, één visie op leren en ontwikkelen

Van 0-12 jaar met doorgaande lijn in ontwikkeling

Breed aanbod van onderwijs, opvang, spel, muziek, sport met vrijwillige en verplichteonderdelen

Ruime openingstijden

Eén organisatie, één regie, één team

Eén communicatie met ouders

Onze gezamenlijk visie is:

Ieder kind is uniek en bijzonder

Ieder kind heeft zijn eigen talenten

Wij bieden een betekenisvolle en leerrijke omgeving

We halen de wereld dichtbij en gaan samen op ontdekking

Jenaplan: samen werken, samen leven

Peuters op de Woldstroom

Stichting Promes heeft een programma ontwikkeld voor peuters binnen Meppel: PeuterPas. Peuters kunnen vanaf

de leeftijd van drie jaar samen met hun ouders iedere derde woensdag van de maand een uurtje meedraaien op

onze school. Zowel de peuters als hun ouders kunnen op deze manier kennismaken met de werkwijze van De

Woldstroom.Opgave voor PeuterPas kan middels een formulier onze website www.obsdewoldstroom.nl

Schoolkamp en schoolreis

De bovenbouw gaat aan het begin van het schooljaar op kamp. De middenbouw gaat in dezelfde week op

schoolreis. Wanneer het mogelijk is, zullen zij aansluiten bij het schoolkamp van de bovenbouw. De schoolreis van

de onderbouw zal in dezelfde week afwisselend op dinsdag en donderdag plaatsvinden.

http://www.obsdewoldstroom.nl/


Lichamelijke opvoeding/Bewegingsonderwijs

De onderbouw krijgt bewegingsonderwijs van hun stamgroepleider in ons speellokaal. Vanaf groep 3 worden de l.o.

opvoedingslessen (twee keer per week) gegeven in de sporthal door onze vakleerkracht Michiel van Zanten en twee

dagdelen door een bevoegde groepsleerkracht. Ons bewegingsonderwijs is zo ingericht dat alle kinderen minimaal

1 keer per week les krijgen van de vakleerkracht.

Sieraden tijdens Bewegingsonderwijs

Door het dragen van sieraden kunnen vervelende ongelukjes gebeuren. Kinderen mogen tijdens de gymlessen geen

enkel sieraad dragen. Dit vanwege de veiligheid van uw kind, maar ook van de andere kinderen tijdens de lessen.

Dit geldt voor alle oorbellen, kettingen, horloges, ringen en armbandjes. Sieraden die niet af kunnen zijn de

verantwoordelijkheid van de ouders. Ook het dragen van hoofddoeken kan onveilige situaties opleveren. We

adviseren meisjes een speciale sporthoofddoek te laten dragen tijdens de gymlessen. Meegegeven briefjes van

ouders, waarin staat dat ouders de volledige verantwoordelijkheid nemen voor het dragen van sierraden en

hoofddoeken zijn niet rechtsgeldig! Stichting Promes streeft ernaar de gymles voor alle kinderen veilig, prettig en

sportief laten verlopen.

Gymkleding

Het dragen van gymschoenen is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. In verband met de hygiëne mogen de

gymschoenen niet op straat zijn gedragen. Schoenen met zolen die strepen achterlaten zijn niet toegestaan. Voor

de gymlessen nemen de kinderen aparte kleding mee. Bijvoorbeeld een korte broek met een T-shirt of een

gympakje. Een lange broek (dus tot voorbij de knie) en een shirt met lange mouwen (voorbij de elleboog) zijn niet

toegestaan, evenals het sporten op sokken. Om te voorkomen dat leerlingen hun schoenen of gymkleding

kwijtraken, verzoeken wij u deze van de naam van het kind te voorzien. Vanaf de middenbouw douchen alle

kinderen na de gymles.



Schoolzwemmen: ‘Swim2play’

Alle groepen van De Woldstroom gaan gedurende een periode van 5 weken naar het zwembad. Swim2play richt

zich niet op het behalen van een diploma, maar op het begeleiden van kinderen bij het bewegen in en rond het

water: ‘slootveilig’, ‘zwembadveilig’ en ‘meer vaardig’. De kosten voor het zwemmen worden vergoed door de

gemeente, het vervoer moet door de ouders zelf worden betaald.

Sportevenementen

De school ontvangt via sportverenigingen (in overleg met de gemeente) regelmatig verzoeken om leerlingen deel te

laten nemen aan toernooien en andere wedstrijden. Deze worden altijd aangekondigd. De stamgroepleiders van de

desbetre�ende groepen hebben als taak de leerlingen op de hoogte te brengen en te polsen of er belangstelling is

om aan een toernooi mee te doen. Mocht dit zo zijn, dan wordt er van de ouders verwacht dat zij voor begeleiding

en eventueel vervoer zorgen. De stamgroepleiders van de betrokken groepen zullen het een en ander coördineren,

in overleg met onze sportcoördinatoren. De oudervereniging stelt shirts beschikbaar.



Portfolio

Vier keer per jaar worden er gesprekken gevoerd met ouders en vanaf groep 3 met kinderen erbij. De eerste keer is

dit een kennismakingsgesprek, dit gesprek vindt plaats in de eerste weken van het schooljaar. Het doel is om kennis

te maken en wederzijdse verwachtingen uit te spreken. De andere drie gesprekken zijn voortgangsgesprekken. Bij

de voortgangsgesprekken wordt het portfolio besproken. Daarin laat uw kind zien hoe het gaat op school. Wat gaat

goed en waar moet nog aan gewerkt worden? Voor de gesprekken worden 15 minuten gereserveerd. U wordt

hiervoor uitgenodigd via het ouderportaal op onze website. De ouders van de kinderen in groep 8 worden in januari

en februari apart uitgenodigd voor een gesprek, waarbij de adviezen voor het voortgezet onderwijs zullen worden

besproken.

Of we goed onderwijs bieden kan op verschillende manieren bekeken worden. Een manier is door te kijken naar de

resultaten die kinderen behalen op diverse toetsen. Deze resultaten noemen we “opbrengsten van het onderwijs”.

We meten onze opbrengsten objectief d.w.z. dat we gebruik maken van gestandaardiseerde toetsen die we vanaf

groep 3 tweemaal per jaar afnemen in februari en in juni. Dit heet het Cito- LOVS ( Leer en Ontwikkeling

Volgsysteem). Deze toetsen zijn landelijk genormeerd.

Kwaliteitsbewaking

Een gezonde school heeft gezonde resultaten!! Hoe werken wij aan onze resultaten?

Wij willen de leeropbrengsten verhogen door de betrokkenheid en actieve houding van kinderen te vergroten.

Daarom besteden wij in onze instructies veel aandacht aan diverse manieren van leren (coöperatieve werkvormen,

spelletjes, etc.). In ons stamgroepwerk vergroten kinderen hun kennis van de wereld actief door te ontdekken en

onderzoeken. Dit heeft ook positief e�ect op woordenschat, begrijpend lezen en rekenen.

OKR (onderwijskundig rapport)

Scholen zijn wettelijk verplicht een onderwijskundig rapport (OKR) van de leerlingen op te stellen. In dit rapport zijn

naast algemene gegevens ook gegevens opgenomen over de leervorderingen en het gedrag van de leerling. Als u

wilt, kunt u uw zienswijze op het OKR invullen. De school voor voortgezet onderwijs zal het OKR opvragen bij de

school waar uw kind vandaan komt.

Resultaten eindtoets

Sinds 2015-2016 is er voor alle basisscholen een verplichte eindtoets. Binnen stichting Promes is gekozen voor

“Route 8”. 

Resultaten



 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Aantal leerlingen 23 17 30 25

Percentage weging 22 27 24 24

Toets score 198,3 193,4 194,8 197,1

Norm score 189,4 186,2 194,9 194,9

CENTRALE EINDTOETS 

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met de verplichte landelijke eindtoets. Deze toets

geeft een beeld van de resultaten van de leerling voor de basisvakken en hoe het kind scoort op de landelijke

referentieniveaus. Referentieniveaus geven het fundamentele niveau waaraan een basisschoolleerling moet

voldoen en streefniveaus voor leerlingen die meer aan kunnen.  Wij willen dat alle kinderen tenminste op 1F

uitstromen. 1F staat voor het onderwijs op VMBO-niveau. 1S staat voor onderwijs op Havo/VWO-niveau.
 

 

Resultaten en evaluatie van de eindtoets: 
 

Er is voldoende gescoord op de eindtoets. Er is een score behaald van 197,1. De norm voor onze school met een

schoolgewicht van 24% is 194,9. Deze score komt overeen met onze verwachtingen op basis van ons eigen

leerlingvolgsysteem.
 

 

Wat valt op: 
 

Leesvaardigheid: De resultaten hierop zijn voldoende. Toch vraagt woordenschat en begrijpend lezen doorlopende

aandacht in het lesaanbod. Woordenschat en begrijpend lezen zijn opgenomen in het verbeterplan 2019-2020 
 

Taalverzorging: Met name werkwoordspelling valt op. Wij zien dat in ons onderwijsaanbod hiervoor te weinig

aandacht is geweest. Het wordt opgenomen in het verbeterplan 2019-2020. 
 

Rekenen: Wat hier opvalt is de score op Meten, Tijd en Geld. In ons onderwijsaanbod is hiervoor te weinig aandacht

geweest. Het moet vaker worden ingepland. Ook het werken vanuit de rekendoelen moet meer centraal staan in

het onderwijsproces. Ook dit is opgenomen in het verbeterplan 2019-2020



Schooladvies

Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt gebaseerd op de resultaten van het leerlingvolgsysteem ( LOVS)

tevens op de resultaten, inzet en werkhouding in de groep.

In overleg met de orthopedagoog van Stad en Esch worden eventueel intelligentieonderzoeken gedaan ten behoeve

van de aanmeldingen voor Praktijkonderwijs en Leerwegondersteunend Onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met

de ouders van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. Tijdens de laatste rapportbespreking in groep 7 wordt

door de stamgroepleider al een voorlopig advies uitgebracht. Dit vindt nogmaals plaats tijdens de eerste

rapportbespreking in groep 8. De de�nitieve adviezen worden met de stamgroepleider en de ouders besproken.

In de afgelopen schooljaren stromen alle kinderen uit conform de resultaten van ons eigen volgsysteem als de

landelijke eindtoets. Hiermee concluderen wij dat we de kinderen goed in beeld hebben, reële verwachtingen

hebben van de kinderen en een goed advies geven.
 



Uitstroom groep 8 kinderen

Van de 28 kinderen (2018-2019) die naar het voortgezet onderwijs gaan, gaat afgerond 0 naar PRO, 43 naar het

VMBO, 22 naar VMBO TL, 28 naar HAVO en 7 % naar VWO.

NIVEAU 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

PRO - - - -

VMBO + LWOO - - 2 5

VMBO basis/kader 10 10 12 8

VMBO tl 8 4 6 5

Havo 2 2 7 7

Vwo/vwo+ 2 1 3 3



Resultaten en evaluatie van ons onderwijs

Wij hanteren het Cito leerlingvolgsysteem (LVS) voor meting van resultaten. Met dit systeem volgen we de kinderen

vanaf leerjaar 3. In leerjaar 1 en 2 gebruiken we hiervoor Bosos, een observatiesysteem. In alle groepen wordt

gewerkt met KiVa, een volgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid.
 

In de onderbouwgroepen (leerjaar 1 en 2) worden kinderen maandelijks geobserveerd. Deze gegevens worden

bewaard in het Bosossysteem. Vanaf leerjaar 3 wordt twee keer per jaar getoetst. Deze gegevens worden bewaard

in het Cito LVS. Zo hebben we de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld. Daarnaast worden meerdere malen

per jaar kindgesprekken gevoerd met de kinderen over hoe zij zelf hun ontwikkeling zien. Vanaf leerjaar 3 vullen

kinderen twee keer per jaar een KiVa vragenlijst in. Deze resultaten worden bewaard in het KiVa systeem. In leerjaar

1 en 2 wordt twee keer per jaar een sociogram gemaakt. Met de ouders worden minimaal drie keer per jaar

gesprekken gevoerd met de stamgroepleider, indien gewenst of nodig kunnen dit meer zijn.

De gegevens die we verzamelen geeft ons als school ook de mogelijkheid ons onderwijs te evalueren en bij te

stellen. Twee keer per jaar bespreken we de opbrengsten van alle vakgebieden in ons team. N.a.v. deze

besprekingen worden plannen opgesteld. Tijdens de teambespreking kijken we wat de e�ecten zijn geweest van de

plannen en welke verbeteracties nog nodig zijn. Deze verbeteracties worden vertaald naar doelen voor de

aankomende periode. Zo is er een continue systeem.
 

We zetten de resultaten af tegen zowel de landelijke norm, als tegen de door ons zelf gestelde doelen voor ons

Jenaplanonderwijs. Groei en ontwikkeling zijn belangrijke kernwaarden in ons onderwijs. Ons streven is dan ook elk

half jaar hogere opbrengsten te behalen. De resultaten verschillen per vakgebied en leerjaar. Daarom worden elk

half jaar andere accenten gelegd.
 

Hieronder leest u de re�ectie op de resultaten van de middentoetsen van het Cito LVS en Bosos (jan/febr 2019), de

analyse en de voornemens daarbij. De resultaten zijn geanalyseerd op kind-, groeps-, en bouwniveau. In juni/juli

wordt deze rapportage geëvalueerd en aangevuld.
 

Algemeen:
 

Voorafgaand aan de toetsperiode hebben we in ons team afspraken gemaakt over manier van afname en

verwerking. Na de toetsperiode zijn de resultaten ingevoerd, geanalyseerd door de stamgroepleiders,

gepresenteerd en toegelicht in het bouwoverleg. Door deze presentatie komt een gesprek op gang; Wat heb je

gedaan om de doelen te behalen? Welke factoren liggen ten grondslag aan de opbrengsten (kindkenmerken,

aanbod lessen, aanpak stamgroepleider, kwaliteit van de instructie, groepsprocessen). De uitkomsten worden

meegenomen naar het teamoverleg. Vervolgens wordt gezamenlijk een plan opgesteld om ons onderwijs te

verbeteren.
 

Wat constateren wij?
 

Bij de kinderen van objs de Woldstroom is woordenschat en kennis van de wereld niet automatisch op niveau

vanuit de populatie van de leerlingen. Onze school heeft 25% gewichtsleerlingen. Hierdoor worden opbrengsten

van zowel begrijpend lezen, rekenen, spelling en woordenschat beïnvloed. Onze opbrengsten zijn wisselend. 
 

Technisch lezen: In de meeste groepen wordt boven de landelijke norm gescoord, er is sprake van een stijgende

trend. Visie van de school is in de middenbouw het goed technisch kunnen lezen centraal te stellen. Dit is gekoppeld

aan begrijpend luisteren. Leerjaar 3 gaat volgend schooljaar met een nieuwe methode aanvankelijk lezen starten.

Aankomende periode wordt onderzoek gedaan naar welke methode de voorkeur uitgaat. Het programma BOUW

gaat ingezet worden voor kinderen met vermoedelijk dyslexie in onder- en middenbouw. Read & Write wordt

ingezet in midden- en bovenbouw voor leerlingen met een dyslexieverklaring.



vaardigheden van de stamgroepleider in het aanbod van leesstrategieën, het werken met vormgevers,

denkgewoonten en woordenschat. De woordenschatmuur en het woordenschatkistje worden ingevoerd.
 

Rekenen: Er is sprake van een zeer wisselende opbrengst. De score ligt beneden het landelijk gemiddelde, maar er

is sprake van stijging van resultaten. Actiepunt en speerpunt aankomende periode is implementatie van het

drieslagmodel (Ceciel Borghouts). Doel is verbeteren van: leerkrachtvaardigheden, e�ectieve instructie, lestijd,

werken vanuit de doelen, di�erentiatie en verwerking. Hiertoe worden intensieve klassenbezoeken afgelegd. In

bouwoverleggen is rekenen een vast agendapunt.

Spelling: Het spellingaanbod moet verbeterd worden. Het aanbod wordt nu gedaan van uit de spellingcategorieën

en Snappet. Het werken vanuit de doelen gekoppeld aan Snappet vraagt verbetering. De terminologie van José

Schraven wordt eenduidig ingevoerd.
 

Bosos: Uit de gegevens blijkt dat het goed gaat in de onderbouw. Een aantal kinderen kan al lezen, de meeste

kinderen zullen de criteria van de volgende periode gaan behalen. Aandachtspunt is het aanbod in de kleine kring.

Dit vraagt verdere ontwikkeling en implementatie.
 

KiVa: Uit de metingen (mei 2019) blijkt dat meer kinderen zich veilig voelen op school. Het welbevinden van de

kinderen is over het algemeen goed. Het KiVateam is een aantal keren in actie gekomen met een aanpak tegen

pesten. Dit heeft succes gehad. In de groepen worden kind gesprekken gevoerd en klassenvergaderingen belegd.

Resultaten inspectiebezoek

Het laatste bezoek van de inspectie heeft plaatsgevonden op 2 juni 2014. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de

inspectie onze school beoordeeld met een basisarrangement. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de

school. Wilt u weten wat de inspectie van ons vindt? Kijk dan op de site: https://www.scholenopdekaart.nl

https://www.scholenopdekaart.nl/

