Schoolgids

Conceptversie

Basisschool De Lepelaar

De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl
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Voorwoord
Het eerste dat wij in deze schoolgids willen melden is dat we het erg leuk vinden dat u de schoolgids
wilt lezen. Een schoolgids geeft informatie over de school. In dit geval BS De Lepelaar. In deze scholgids
leest u kort hoe de school tot stand gekomen is en waar wij voor staan. Verder leest u hoe wij als school
graag samenwerken met ouders en andere belanghebbenden. Ten slotte vindt u praktische informatie
over de school zoals lestijden, methodes enz.
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team,
Met vriendelijke groet,
Daniel Jansma, directeur.
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool De Lepelaar
Koningin Julianaweg 78
8371WG Scheerwolde
 0521371353
 http://www.bsdelepelaar.nl
 directie@bsdelepelaar.nl
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Extra locaties
Optioneel: heeft u extra locaties?
Vul bij de indicator Algemene gegevens school, het onderdeel Extra locaties.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

Schoolbestuur
Stichting Op Kop Openbaar Primair Onderwijs
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 1.635
 http://www.stichtingopkop.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Daniel Jansma

directie@bsdelepelaar.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV PO Hoogeveen, Meppel, Steenwijk e.o..

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

29

2019-2020

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.
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Kernwoorden
samen werken aan identiteit

digitale hulpmiddelen

actueel onderwijs

Chromebooks

veel naar buiten

Missie en visie
Missie:
Onze missie is reusachtig! We staan voor de GVR.
G Gemoedelijk
V Veilig en Vriendelijk
R Rustig leerklimaat

Prioriteiten
Komend schooljaar gaan we ons verder ontwikkelen in:
-Het portfolio van de leerlingen uitbreiden naar een kindplan inclusief talenten.
-We bieden W&T (Wetenschap en Techniek) projectmatig aan.
-We verdiepen ons langlopend project LEF! (Leren met Executieve Functies).

Identiteit
Op basis van het adviesrapport van de identiteitscommissie is de identiteit vormgegeven. Ook hebben
we goed geluisterd naar de ouders die over dit onderwerp bij ons gekomen zijn. Al de adviezen hebben
we meegenomen in een goed gesprek in het team. Wij vinden het samenwerken in de
samenwerkingsschool heel erg belangrijk. Samen leer je meer, met elkaar en van elkaar. Dat telt
volgens ons ook in het ontwikkelen van je eigen identiteit. In de eerste plaats kiezen we ervoor samen
te beginnen in de groep met de methode Trefwoord. Deze methode bestaat voor een groot deel uit
burgerschapsvormende onderwerpen, is eigentijds en besteedt aandacht aan het geloof. Op deze
manier vormen de kinderen samen een groep en is er tijd elkaar goed te leren kennen.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Organisatie van het onderwijs, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
Bij voorkeur zetten we een bekend gezicht voor de groep. Bij ziekte en verlof zullen we dus eerst
interne oplossingen zoeken. Een vaste leerkracht die extra ingezet wordt, ruilen of de directeur geeft de
lessen. Lukt dat niet dan zullen we een vervanger inzetten vanuit de vervangerpoule.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Onderwijstijd, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
De onderwijstijd per vakgebied is adaptief per leerling en per groep.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Op onze school varieert de onderwijstijd per vak per leerling. Soms heeft een leerling meer tijd nodig
om te leren rekenen en anderen weer bij taal.

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

2.4

Speellokaal
stilte werkplekken
extra instructielokaal

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken niet samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.
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Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Voor- en vroegschoolse educatie, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Voor ons als kleine basisschool is iedere aanmelding maatwerk. Wanneer er specifieke kennis nodig is
om uw kind van goed onderwijs te bedienen kunnen we deze in veel gevallen van buiten halen. Lukt dit
echter niet omdat de ondersteuningsvraag van uw kind dermate specifiek is dan zullen we een
passende school in de buurt voor uw kind zoeken. Ons schoolondersteuningsprofiel is op onze website
in te zien.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

-

Gedragsspecialist

-

Intern begeleider

1

Klassenassistent

-

Onderwijsassistent

5

Orthopedagoog

-

Rekenspecialist

-

Specialist hoogbegaafdheid

-

Taalspecialist

-

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Onze methode sociaal emotionele veiligheid is Kanjer.
Daarnaast beschikt de school over een pestprotocol.
Indien nodig werkt de school met Oepskaarten. Deze kaarten zijn een onderdeel van de mogelijk te
nemen disciplinaire maatregelen. Naast een sanctie bij herhaling van de overtreding werken deze
kaarten ook als zelfreflectie voor de leerling.
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Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen. We nemen vragenlijsten af via
WMK. (Werken met Kwaliteitskaarten) Naast de veiligheidsbeleving van de leerlingen wordt deze ook
getoetst bij de ouders en de leerkrachten. Hierdoor ontstaat er een 360 graden feedback op welke de
school interventies kan plegen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is dhr. Meijerink. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
henk.meijerink@stichtingopkop.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Kamies. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
Nicole.kamies@stichtingopkop.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

We vinden het belangrijk dat u, als ouders, betrokken bent bij het schoolgebeuren. Zonder hulp van
ouders kan de school niet goed functioneren. Jaarlijks wordt de mening van ouders gevraagd via
schriftelijke of digitale vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden in dezelfde periode afgenomen op alle
scholen van de Stichting Op Kop. Daarnaast heeft u een grote stem in het onderwijs van uw kind
wanneer er aanpassingen nodig zijn van het reguliere programma.
Ouders kunnen op onze school meepraten en beslissen via een door de ouders gekozen oudergeleding
in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR praat mee over alles wat de school aangaat. Elk belangrijk
besluit moet worden voorgelegd aan de MR. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR
instemmingsrecht of adviesrecht. Daarnaast zijn het schoolbestuur en de directie verplicht de MR te
informeren over reguliere zaken zoals personeel en financiën. Beslissingen waarvoor instemming van
de MR nodig is, hebben te maken met onderwijskundige doelstellingen, het schoolplan en het
schoolbeleid. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar
Behalve de Medezeggenschapsraad is ook een Ouderraad (OR) aan school verbonden. De Ouderraad
coördineert en participeert in allerlei activiteiten die in of buiten de school plaatsvinden o.a.
Sinterklaasfeest, Kerst, avondvierdaagse, vossenjacht, paasfeest, tweejaarlijks feest, enz
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Op onze school beginnen we het schooljaar met individuele startgesprekken. In deze
startgesprekkenweek zijn ook de jaarverslagen van de MR en OR beschikbaar. Wanneer nodig wordt er
een informatieavond georganiseerd.
Daarnaast worden de ouders op de hoogte gehouden door de nieuwsbrief De Klepper en wordt
groepsinformatie via de klassenmail gedeeld.
Tot slot werkt de school met Social Schools. Dit is als app te downloaden en geeft direct informatie
over zaken die in de klas gebeuren. Dit kan door middel van foto's, maar ook een verslag. Ouders
kunnen interactief reageren en ook rechtstreeks contact zoeken met een leerkracht.

Klachtenregeling
1.U kunt de klacht in eerste instantie het beste melden op school aan de groepsleerkracht of de
directeur, of aan allebei.
2.Als het overleg met de school geen oplossing geeft, dan kunt u met het bevoegd gezag (in ons geval
Stichting Op Kop) gaan praten.
3.Ook kunt u de klachtencommissie inschakelen. Onze school is aangesloten bij de Landelijke
Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De klachtencommissie bestaat
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uit tenminste drie leden, onder wie een voorzitter die geen deel uitmaakt van het bevoegd gezag of van
het team van de school. Scholen zijn verplicht alle ouders te informeren over hun klachtenregeling. U
kunt van de directeur van onze school een kopie krijgen van de klachtenregeling. Bij de behandeling
van een klacht kunt u zich door een ander laten bijstaan of vertegenwoordigen. Uw klacht zal altijd
vertrouwelijk worden behandeld. Op de klacht moet binnen vier weken worden gereageerd. Het adres
van de klachtencommissie is Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Tel.030-2809590

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Leerlingenraad

•
•
•

Er zijn diverse activiteiten waarbij uw hulp in wat voor vorm dan ook welkom is.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

Eerste en laatste schooldag

•

Overige activiteiten

•

Paasviering

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De Stichting Op Kop heeft de volgende verzekeringen afgesloten voor de scholen:
1. Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekerd is de aansprakelijkheid van medewerkers, vrijwilligers en
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leerlingen voor de periode waarin zij onder toezicht van de leerkracht staan. De verzekering dekt
schade aan personen en aan zaken. Voor schade aan zaken geldt een eigen risico van 250,00 per
schade. Er zijn verschillende soorten schades uitgesloten, waaronder de werkgeversaansprakelijkeid
t.o.v. werknemers.
2. Schoolongevallenverzekering. Dekking van lichamelijk letsel bij leerlingen, medewerkers en
vrijwilligers bij ongevallen tijdens schooltijden/schoolactiviteiten en gedurende de reis van huis naar
school v.v. of reis naar een schoolactiviteit. Deze verzekering geeft een uitkering bij overlijden,
invaliditeit en geneeskundige kosten.
3. Doorlopende schoolreisverzekering. De doorlopende schoolreisverzekering biedt, als aanvulling op
de ongevallen verzekering, dekking van de schade voor alle reisjes en uitstapjes die door de school
georganiseerd worden, voor het hele jaar. De verzekering dekt de schade aan of verlies van bagage en
ziektekosten voor zover die niet door de eigen ziektekostenverzekeraar worden vergoedt. Als
leerlingen onderling iets van elkaar vernielen, dienen ouders dit onderling te regelen.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Bij ziekte kunt u dat bij voorkeur voor schooltijd telefonisch melden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Buitengewoon verlof kan onder bepaalde omstandigheden verleend worden. U vindt daar meer
informatie over op de website. Daar vindt u ook het aanvraagformulier.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Op basis van ons leerlingvolgsysteem van Cito worden er individuele en groepsanalyses gemaakt. Deze
resultaten worden verwerkt in een didactisch groepsoverzicht. Daarop wordt het onderwijs voor deze
periode afgestemd op de leerbehoefte. Dit kan met een handelingsplan per kind wanneer de resultaten
daar aanleiding toe geven.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Wij hebben de laatste jaren kleine groepen die onze school verlaten (minder dan 5 leerlingen). Vandaar
dat de toetsgegevens niet getoond worden. Deze zijn dan te koppelen aan specifieke leerlingen. De
afgelopen jaren scoren wij altijd voldoende. In onze schoolgids, die opvraagbaar is via onze website,
kunt u de gemiddelde scores van de afgelopen 3 jaar terugvinden.
Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de
afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen
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Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Schooladvies en voortgezet onderwijs, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k / vmbo-(g)t

50,0%

vmbo-(g)t / havo

50,0%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Gemoedelijk

Veilig/Vriendelijk

Rust

De basis voor ons sociaal emotioneel ontwikkelingsonderwijs is de Kanjermethode. Daarnaast komt er
in Trefwoord bij de dagopening regelmatig een sociaal onderwerp aan bod. We Volgen de ontwikkeling
via Viseon van Cito en de WMK vragenlijsten. De laatste geeft ons een 360 graden feedback.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Door zowel in de dagelijkse omgang (met behulp van de petten) goed met elkaar te leren omgaan als in
de lessen blijven we scherp op het omgaan met elkaar.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
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Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
De basis van ons kwaliteitszorgsysteem zijn de WMK vragenlijsten. Hiermee worden cyclisch alle
facetten gevolgd rondom de kwaliteitszorg onderwerpen. Bijvoorbeeld; sociale veiligheid, in- en
externe communicatie, pedagogisch handelen enz.
Ten behoeve van de leerlingenzorg wordt er gewerkt met HGPD (handelingsgerichte
procesdiagnostiek). Deze staat beschreven in ons zorgplan
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6

Schooltijden en opvang

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Schooltijden en opvang, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

6.1

Schooltijden

Eigen model met later beginnen een korte lunch en 15.00 uur naar huis
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:45 - 12:15

13:00 - 15:00

-

Dinsdag

-

08:45 - 12:15

13:00 - 15:00

-

Woensdag

-

08:45 - 12:15

-

-

Donderdag

-

08:45 - 12:15

13:00 - 15:00

-

Vrijdag

-

08:45 - 12:15

13:00 - 15:00

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: middag alleen bovenbouw

Bewegingsonderwijs
Optioneel: wilt u tonen wanneer de lessen bewegingsonderwijs zijn?
Vul bij de indicator Schooltijden en opvang, het onderdeel Bewegingsonderwijs.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met kinderopvang Koerine, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
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Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met kinderopvang Koerine, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. https://www.kinderopvangkoerine.nl/

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

01 mei 2021

09 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 2021

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Optioneel: informatie weergeven over spreekuren en contactmomenten?
Vul bij de indicator Schooltijden en opvang, het onderdeel Spreekuren.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.
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