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Welkom

In deze schoolgids vindt u allerlei informatie die te maken heeft met het onderwijs op GBS Kristal. 
Er wordt beknopt uitgelegd waar we voor staan en waar we voor gaan. Er komen ook allerlei praktische zaken aan 
de orde die voor u van belang zijn.

GBS Kristal wil een plek zijn waar kinderen in een veilige omgeving zichzelf en de ander leren kennen. Waar je 
mag ontdekken waar je goed in bent, waar je vriendschappen kan sluiten, waar je nieuwe dingen mag ontdekken 
over de wereld dichtbij en verder weg.

Op onze school leer je taal, rekenen, begrijpend lezen en nog veel meer. Dat alles doen we vanuit de visie dat 
elk kind door de Here God geliefd, gewild en gekend is. Samen met ouders willen we rondom het kind staan en 
samen optrekken. Leerkrachten en ouders versterken elkaar in de kennis die ze elk afzonderlijk hebben om samen 
een mooie ontwikkeling bij het kind te stimuleren.

Het onderwijs van Kristal wil kinderen laten kijken, laten zien, laten ontdekken, ervaren, leren en verwonderen, ge-
inspireerd door de manier waarop God ons Zijn wereld laat zien. Prachtig, wonderlijk, uniek, door Hem gemaakt.
Een kristal is zo’n mooi uniek iets, waarin we de scheppingskracht van God kunnen zien. Zo kunnen we dat ook 
zien bij elkaar. Daarom is ‘Laat je zien!’ ook een uitnodiging. Je bent mooi gemaakt en anderen mogen dat mer-
ken en zien. Durf maar tevoorschijn te komen en je plek in te nemen.
Wilt u meer informatie? Heeft u wensen betreffende de schoolgids of suggesties voor verbetering? Neemt u dan 
contact met ons op. 

Het nieuwe schooljaar ligt voor ons. We bidden dat we, onder Gods genade, een veilige school voor de kinderen 
mogen zijn. Een plek waar zij mogen ontwikkelen en mogen stralen vanuit de liefde van de Here Jezus.

Het team van GBS Kristal.
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Wie zijn wij?
ONZE NAAM: MISSIE EN VISIE
De naam van onze school is Kristal. Kristal is een edelsteen uit de natuur en ontstaat diep in de spleten 
van de aarde. Onder de juiste omstandigheden kunnen mineralen in de grond kristalliseren. Ruimte is 
daarbij een belangrijk voorwaarde: afhankelijk daarvan ontstaat namelijk de grootte en vorm van het 
kristal. 

Kristallen zijn er dus in verschillende soorten en maten. Daarnaast is elke kristal bijzonder ‘van zichzelf’. 
Afhankelijk van hoe bijvoorbeeld het licht erop valt, kunnen kristallen een andere schittering, iets anders 
van zichzelf laten zien. Daarmee worden kristallen uniek en waardevol. 

Kristal dient op verschillende manieren als een metafoor voor wie wij zijn, wat wij kinderen willen mee-
geven en hoe wij tegen onderwijs aankijken:

Op onze school staat de Bijbel, het Woord van God, centraal. We geloven dat we in de verhalen in de Bij-
bel God leren kennen, onze Schepper en Hemelse Vader. Dat leren kennen kan best een zoektocht zijn. 
Zo worden er in de Bijbel(vertalingen) alleen al verschillende namen voor God genoemd: HEERE, Here, 
HEER, de Heer. De betekenis daarvan verschilt ook: Ik zal zijn, Ik ben, Ik zal er zijn, Ik ben er altijd. Gods 
naam is zo groot, dat woorden tekortschieten. Hij is als een Kristal die schittert en vele kleuren laat zien. 
En door Zijn namen vertelt Hij dat Hij er is en er zal zijn. Dát willen we doorgeven aan de kinderen, het 
hen vertellen: ‘Ik ben de HERE, jullie God…’ (Exodus 20:2). 

In Jesaja 60 staat de oproep ‘Sta op en schitter’. Het is een boodschap aan de stad Jeruzalem. Een mooie 
boodschap, ware het niet dat die stad op dat moment in puin ligt. Hoe kun je dan schitteren? Wij geloven 
dat je licht kunt geven, niet alleen door jezelf. Net zoals de maan wordt verlicht door de zon, schijnt het 
licht van de Heer over ons. Daardoor kunnen we schitteren: waardevol en uniek met onze eigen kleur. 
Om daarmee als Gods kinderen licht voor de wereld te zijn.

Kristallen worden gewonnen in de mijnen. Nadat ze daar gewonnen zijn, worden ze in de juiste vorm 
geslepen. Wij slijpen geen kinderen. Maar we willen hen wel een veilige omgeving bieden waarin ze hun 
unieke eigenheid (vorm) mogen ontdekken en ontwikkelen. In ons onderwijs is er daarom aandacht voor 
de verkenning en ontwikkeling van de eigen identiteit van kinderen. We begeleiden hen in het zoeken 
naar herkenbaarheid voor zichzelf en voor anderen, om ook in de periode na groep 8 op een evenwichti-
ge manier nieuwe stappen in het leven te kunnen zetten.

Om bovenstaand verlangen in praktijk te brengen werken we op Kristal vanuit de volgende kernwaar-
den:
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Vanuit deze waarden en om onze missie in praktijk te brengen hebben we de volgende visie op leren 
opgesteld:

 
Deze uitspraken geven richting aan ons handelen, aan de manier waarop wij het onderwijs inrichten en 
keuzes maken. Meer daarover kunt u lezen in hoofdstuk 2.

SITUERING EN GROOTTE VAN DE SCHOOL
De school is gehuisvest in de multifunctionele accommodatie ‘De Heerd’ (Griftstraat 8 te Heerde). In 
dit nieuwe eigentijdse gebouw heeft Kristal in mei 2015 haar plek gekregen. De school vervult een 
regiofunctie en ligt redelijk centraal voor de kinderen die uit Epe, Heerde en Wapenveld komen. Het 
leerlingenaantal is gegroeid tot ongeveer 125 leerlingen, die verdeeld zijn over 6 klassen.
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WAT LEERT UW KIND?
Uw kind komt naar school om te leren. Een aantal vakken zijn verplicht en hier heeft de overheid kern-
doelen voor opgesteld. Hieronder geven we een beknopt overzicht van de inhoud van het onderwijs:

Bijbels onderwijs
We geven veel aandacht aan de Bijbel als Woord van God. Bijna elke morgen vertellen we een Bijbel-
verhaal. We vinden het niet alleen belangrijk dat de kinderen deze verhalen onthouden, maar meer nog 
dat ze op de God van de Bijbel gaan vertrouwen. In de hele school gebruiken we de methode “Levend 
Water”. We zingen christelijke (kinder)liedjes en leren Bijbelteksten die aansluiten bij de Bijbelverhalen 
uit de methode. 

Activiteiten in de onderbouw
Jonge kinderen leren al doende, tijdens hun spel, zowel binnen als buiten. Wij spelen daarop in door 
te zorgen dat er veel materiaal is waarvan ze kunnen leren. We praten veel met kinderen over allerlei 
onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding 
op het latere lees- en taalonderwijs. Zo gauw de leerlingen eraan toe zijn, starten we met het lees- en 
schrijfonderwijs. Dit gaat in eerste instantie spelenderwijs. Juist het zelf zoeken en ontdekken van letters 
en woorden willen we stimuleren. De ontwikkelingen van elk kind worden gevolgd met hulp van het 
leerlingvolgsysteem ‘Kijk’. Veel activiteiten die we met de kinderen doen, worden binnen een thema aan-
geboden. Dat noemen we thematisch onderwijs.

Lezen 
Hoewel lezen onder ‘Nederlandse Taal’ valt, geven wij hier extra aandacht aan. Lezen is een basisvaar-
digheid die niet alleen tijdens de taalles van pas komt. We oefenen veel met begrijpend en technisch 
lezen. Daarnaast proberen we de leesmotivatie hoog te houden door diverse activiteiten te organiseren 
zoals maatjeslezen, een voorleesontbijt en we doen mee aan de (christelijke) Kinderboekenweek. Ook 
gaan we regelmatig met de klas naar de bibliotheek in ons gebouw om boeken te lenen. Vanaf school-
jaar 2022-2023 zijn we een samenwerking met de bibliotheek aangegaan, de bibliotheek op school. Er 
is een leesconsulente van de bibliotheek aan onze school toegewezen. Zij geeft voorbeeldlessen om 
de leesmotivatie en het leesplezier te stimuleren. We hebben ook een eigen bibliotheek op school met 
eigentijdse en actuele boeken, deze boeken passen bij onze christelijke identiteit. 

Nederlandse taal
Zo gauw kinderen kunnen lezen en schrijven, gaat er een nieuwe wereld voor ze open. Door middel van 
oefeningen, verhalen schrijven, computergebruik, werkstukken maken en het documentatiecentrum 
worden ze gestimuleerd om de mogelijkheden van de Nederlandse taal te ontwikkelen. Hierbij gebrui-
ken wij de methode Veilig Leren Lezen in groep 3 en in de hogere groepen Staal Taal.

Schrijven 
In de onderbouw krijgen de leerlingen voorbereidende schrijfoefeningen. In de midden- en bovenbouw 
wordt er actief geoefend met de schrijfmethode ‘Klinkers’. In groep 7 wordt blokschrift aangeleerd en in 
groep 8 besteden we aandacht aan het eigen handschrift van de leerlingen.

Engelse taal
De kinderen komen op vele manieren in aanraking met de Engelse taal. In groep 5 tot en met 8 werken 
we met de methode Holmwoods. Hiermee gaan de kinderen met plezier en vertrouwen aan de slag met 

2. Wat doen wij op school?
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het vak Engels en zullen ze goed voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs. De kinderen oefenen thuis 
aan hun Engels, dit is onderdeel van het huiswerk. 

Rekenen/wiskunde
Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen (de tafels) 
en delen. Daarnaast leren kinderen rekenen door het oplossen van praktische probleempjes uit het 
dagelijkse leven. Verder leren ze tabellen en grafieken op te stellen aan de hand van gegevens die ze zelf 
hebben verzameld. Wij gebruiken de methode Pluspunt en de rekenkisten Met Sprongen Vooruit.

Oriëntatie op mens en wereld
Hoewel vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer gescheiden worden gegeven, zijn er 
steeds vele dwarsverbindingen. We vinden het belangrijk dat kinderen ontdekken in welke omgeving ze 
opgroeien. Maar ook hoe de rest van de wereld eruitziet. Tegelijk willen we graag dat kinderen beseffen 
in wat voor tijd ze leven en ook een idee krijgen hoe het vroeger was. Het is belangrijk dat kinderen zich 
thuis voelen in hun omgeving, zich daarin goed kunnen bewegen, zich daarvoor verantwoordelijk voelen 
en ervan kunnen genieten. We werken met de methode Blink vakgericht. Deze methode biedt actuele 
thema’s en stimuleert het ontwerpend en ontdekkend leren bij de kinderen. Na een aantal kennislessen 
gaan de kinderen zelf op onderzoek uit en kunnen ze op creatieve wijze met het thema aan de slag. 
We proberen hierbij ook de beeldende vakken te betrekken zodat er meer samenhang tussen de lessen 
ontstaat. 

Bewegingsonderwijs
Bij dit vak leren we de kinderen blij te zijn met hun lichaam en de vele mogelijkheden daarin te ontdek-
ken en te ontwikkelen. Naast allerlei oefeningen, worden er veel activiteiten gedaan waar het op samen-
spelen aankomt. Hierbij worden we ondersteund door de buurtcoach sport en bewegen van de gemeen-
te Heerde en studenten van de sportopleiding in de omgeving.

Expressie
Kinderen zijn graag creatief bezig. De school wil hen stimuleren om door middel van tekenen, verven, 
handvaardigheid, muziek en rollenspel zichzelf te ontplooien en ervan te genieten. Hierbij gebruiken wij 
de methode Moet je doen. We richten ons naast het eindproduct met name ook op het proces. Hoe ben 
je tot dit product gekomen? Ben je er tevreden over? Wat zou je nog willen leren?

Sociale vaardigheden
Wij vinden het van groot belang dat kinderen leren op de juiste manier met zichzelf en anderen om te 
gaan. We leren ze met waardering over zichzelf en anderen te denken en te spreken. Elk mens is uniek 
en vraagt om een respectvolle benadering. We gebruiken daarvoor de Kanjertraining. Meer informatie 
daarover is te vinden op www.kanjertraining.nl. Daarnaast gebruiken we voor seksuele vorming en re-
laties de methode Wonderlijk Gemaakt. Voor alle gezinnen is er een informatieboekje beschikbaar over 
de inhoud van de lessen seksuele vorming en relaties zodat u thuis (eventueel) hier ook aandacht aan 
kan besteden en weet wat er op school aan bod komt. De lessen van Wonderlijk Gemaakt worden in het 
voorjaar gegeven en van tevoren aangekondigd in de weekbrieven van de verschillende klassen.  

VIERINGEN
Vieringen zijn belangrijk. Samen vieren verbindt. We zijn immers een leefgemeenschap als school. Van-
uit onze identiteit zijn vieringen ook erg belangrijk. We delen ons geloof in Jezus Christus met elkaar en 
in vieringen kan dat geloof en die gezamenlijke verbondenheid met onze Heer heel mooi vorm krijgen. 
Ook kan je aan elkaar laten zien waar je dankbaar voor bent en dit samen vieren.

Verspreid over het jaar houden we met de hele school een aantal vieringen. Alle christelijke feesten 
vieren we in kleine of grote vieringen. Bij een aantal vieringen zijn ook ouders en grootouders van harte 
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welkom. Vieringen worden aangekondigd via een aparte uitnodiging of in de Kriskras en worden ver-
meld staan op de schoolkalender. 

Andere activiteiten voor kinderen
Eens in de twee jaar hopen we met de kinderen op schoolreis te gaan. Wanneer we niet op schoolreis 
gaan organiseren we een bosdag in de omgeving. 
In groep 7 vindt het praktisch en theoretisch verkeersexamen plaats. Dit wordt afgesloten met een di-
ploma. In groep 8 sluiten we de schoolcarrière af met een schoolkamp. Eventueel gaat groep 7 ook mee. 
Maar elke groep gaat maar een keer in hun schoolcarrière op schoolkamp.
In het kader van wereldoriëntatie, verkeersonderwijs of cultuureducatie worden regelmatig excursies 
ondernomen. Elk jaar op de eerste woensdag na de herfstvakantie komen de verkeersouders alle fietsen 
keuren. Er wordt deelgenomen aan een aantal sportdagen in Heerde, onder andere op de sportbaan de 
Gemzen. We doen elk jaar mee met de Koningsspelen en de (christelijke) kinderboekenmaand. 

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw.
De school gebruikt 7 groepslokalen. Daarnaast is er in De Heerd een speellokaal voor de kleuters waar 
we gebruik van kunnen maken en hebben we de mogelijkheid om andere ruimten in het gebouw te 
gebruiken. Zoals de Openbare bibliotheek, het gymlokaal en het muzisch centrum. Daarnaast hebben 
we nog een kantoorruimte waar zowel de directie, de intern begeleider en de administratie gebruik van 
maakt.

VOORBEREIDING OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS
In groep 7 krijgen de leerlingen bij hun tweede rapport (juni) een voorlopig schooladvies. 
In februari krijgen alle leerlingen uit groep 8 een officieel schooladvies. Dit advies is gebaseerd op de 
waarnemingen van de leerkrachten en de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem. Samen met de ouders 
van het kind bespreken wij aan de hand van deze gegevens welke richting binnen het Voortgezet On-
derwijs het beste past. Binnen ons samenwerkingsverband werken wij nauw samen met het Greijdanus 
College, maar uiteraard staat het ouders vrij om zelf een schoolkeuze te maken. In april maken alle 
leerlingen van groep 8 de Cito eindtoets. De uitkomsten van deze toets geven het resultaat weer van het 
onderwijs op school en eventueel kan het VO-advies naar aanleiding van de toets naar boven toe bijge-
steld worden.

In groep 8 willen we de kinderen goed voorbereiden op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs (VO). 
Daarom geven we in deze groep veel aandacht aan leervaardigheden, het maken van een goede plan-
ning en het gebruik van een agenda. 

Om de basisschoolperiode op een bijzondere manier af te sluiten, gaat groep 8 op kamp. In de laatste 
schoolweek neemt groep 8 afscheid van de school. Dit gebeurt onder andere op de afscheidsavond, 
waar groep 8 in het bijzijn van ouders en personeel een musical opvoert.

JAARLIJKSE ACTIVITEITEN
Excursies
In iedere groep hebben we excursies die aansluiten bij het niveau en de lesstof van de klas. Deze excur-
sies worden betaald vanuit de ouderbijdrage en/of het cultuurfonds.

Actie voor een goed doel
Wij hebben het goed. Vanuit onze christelijke identiteit willen we onze leerlingen bijbrengen dat dit niet 
vanzelfsprekend is. Daarom kiezen we ieder jaar een doel uit waar we geld voor inzamelen. Dit inzame-
len gebeurt op verschillende manieren, waar we de kinderen zoveel mogelijk bij betrekken. Als school 
zijn we sponsor van Compassion en hebben we Lydia Nabateregga als sponsorkind. Ons zendingsgeld 
wordt voor dit doel gebruikt.
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SCHOOLORGANISATIE
We kunnen binnen de enkele en combinatiegroepen de kinderen veel persoonlijke aandacht geven. 
Hoewel een deel van de leerstof groepsgewijs wordt aangeboden, is de uitwerking per leerling heel 
verschillend. We houden rekening met het verschil in tempo, belangstelling, mogelijkheden, concentra-
tie en leerstijl van de kinderen. Bij een aantal activiteiten wordt niet naar de groep gekeken waarin een 
leerling thuishoort, maar naar het ontwikkelingsniveau. 

In de groepen 1 en 2 werken we volgens het model van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Dit be-
tekent dat de wereld waarin het kind leeft, in school wordt gehaald. Gedurende een aantal weken staat 
een thema centraal. Rond dit thema werken de kinderen aan allerlei betekenisvolle activiteiten. Het the-
ma komt ook terug in het leren lezen en schrijven. Aan de hand van het thema worden woordjes geko-
zen die geoefend worden in verhalen en brieven. Ook het uitspelen van allerlei situaties neemt een grote 
plaats in. Tijdens opdrachten wordt tegemoetgekomen aan de verschillende niveaus. Daarnaast wordt 
de kinderen zelfstandigheid geleerd. De groepsleerkracht begeleidt deze ontwikkeling heel gericht. In 
de bovenbouw werken we dit onder andere uit door aandacht te besteden aan het omgaan met ver-
schillen en door kinderen steeds meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen leerproces.

HET SCHOOLTEAM
Op onze school werken zo’n 14 personen, in diverse functies. Ons streven is dat er maximaal twee vaste 
leerkrachten voor een groep staan. Daarnaast is er een leerkrachtondersteuner/onderwijsassistent en 
een intern begeleider betrokken bij het onderwijs aan uw kind.

VEILIGHEID
Wij willen een veilige school zijn. Verderop in deze schoolgids leest u hoe wij dit onderwijskundig vorm-
geven. We willen dit ook fysiek vormgeven en verwachten dat personeel, leerlingen en ouders zich zo 
gedragen dat de veiligheid van anderen niet in gevaar wordt gebracht.
Alle lokalen zijn voorzien van een ontruimingsplan. Eén keer per jaar voeren we een ontruimingsoefe-
ning uit, zodat iedereen weet wat hij moet doen in het geval zich een calamiteit voordoet. Een aantal 
medewerkers is in het bezit van een geldig diploma bedrijfshulpverlening (BHV).

REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN
Schooltijden
Maandag  8.40-15.00 uur
Dinsdag  8.40-15.00 uur
Woensdag  8.40-12.30 uur (kleuters vrij)
Donderdag  8.40-15.00 uur
Vrijdag   8.40-15.00 uur (groepen 1-4 om 12.30 uur vrij)

Vakanties en vrije dagen 
Zie hiervoor onze kalender.
 
Leerplicht en verzuim
Verzuim bij ziekte
Wanneer uw kind ziek is, wilt u dan de leerkracht hierover voor schooltijd inlichten? U kunt bellen, het 
mondeling meedelen of een berichtje sturen via de Parro-app. We stimuleren het zelf absent melden 
door ouders via de absentiemelding van Parro. 

3. Organisatie van het onderwijs
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Leerplicht
Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig. De leerplicht begint op de eerste schooldag van de 
maand volgend op de maand waarin het kind de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt. Voor kinderen die 
nog geen zes jaar zijn, geldt dat zij tot maximaal vijf uren per week vrijgesteld zijn van schoolbezoek. De 
locatiedirecteur moet hiervan op de hoogte worden gesteld. Naast deze vijf uren kan de locatiedirecteur 
op verzoek nogmaals vijf uren vrijstelling verlenen als blijkt dat een hele schoolweek voor het kind nog te 
vermoeiend is. 

Geoorloofd verzuim
Algemeen uitgangspunt van de Leerplichtwet is dat verlof buiten de schoolvakanties niet mogelijk is, 
tenzij er sprake is van zeer bijzondere redenen. De volgende omstandigheden geven recht op buitenge-
woon verlof: een verhuizing van het gezin, het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten, 
ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten, viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en 
het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

Bovengenoemd buitengewoon verlof dient bij voorkeur minimaal twee weken van tevoren te zijn aange-
vraagd bij de locatiedirecteur.

Vakantie onder schooltijd kan alleen worden toegestaan als het door het beroep van één van de ouders 
alleen maar mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er moet bij de aanvraag dan 
ook een werkgeversverklaring worden gevoegd, waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlof-
periode van de betrokken ouder blijken. 

Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de locatiedirecteur wordt gezien als ongeoor-
loofd schoolverzuim. De school is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.
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EEN VEILIG SCHOOLKLIMAAT
Kinderen hebben voor hun groei en ontwikkeling een veilig klimaat nodig. We willen graag dat onze leer-
lingen zich geborgen, geaccepteerd en gewaardeerd voelen. We laten kinderen merken dat ze allemaal 
waardevol zijn; God heeft ieder kind uniek en goed geschapen. Om hieraan concreet invulling te geven 
gebruiken we de Kanjertraining, waarin de volgende thema’s centraal staan:
We vertrouwen elkaar.
We werken goed samen.
We hebben plezier.
We doen mee.
We helpen elkaar.

Voor meer informatie over de Kanjertraining verwijzen wij u naar www.kanjertraining.nl.

VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN IN DE SCHOOL
In de onderbouw wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd d.m.v. handelingsgerichte observaties. 
We werken met de observatiemethode KIJK. Er wordt geobserveerd aan de hand van Kijklijnen. Deze 
observaties worden vastgelegd in het rapport. We observeren de volgende Kijklijnen:
• Relatie met andere kinderen.
• Spelontwikkeling
• Taakgerichtheid
• Ruimtelijke oriëntatie
• Beginnende gecijferdheid
• Logisch denken
• Visuele waarneming
• Auditieve waarneming
• Mondelinge taalontwikkeling
• Beginnende geletterdheid
In de midden- en bovenbouw wordt, naast de observaties, het dagelijks werk van de kinderen door de 
leerkrachten regelmatig bekeken en beoordeeld. Met regelmaat worden er methodetoetsen afgeno-
men, om nog beter te kunnen nagaan of de doelen zijn behaald. 

Daarnaast maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem dat toetsgegevens afzet tegen een landelijke 
normering. We hanteren die voor lezen (zowel technisch als begrijpend), voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, spelling en rekenen/wiskunde. De ontwikkelingsgegevens van de leerling worden in een 
leerlingdossier bijgehouden. Dit dossier is op verzoek door de ouders in te zien. Het team heeft gedu-
rende het jaar diverse leerlingbesprekingen onder leiding van de IB-er. De bedoeling hiervan is goed 
te monitoren of de resultaten naar verwachting zijn. Ook kan het team gedurende deze besprekingen 
elkaar raadplegen en gebruik maken van elkaar expertise.
Door middel van een rapport informeren we de ouders over de schoolvorderingen van hun kind(eren). In 
groep 7 wordt aan het eind van het schooljaar de Entreetoets afgenomen. Zo krijgen we goed inzicht in 
de kennis en vaardigheden van deze leerlingen en kunnen we ze in groep 8 beter begeleiden in de keuze 
voor het voortgezet onderwijs. 

SPECIALE ZORG VOOR LEERLINGEN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN
Wanneer een kind extra aandacht en zorg nodig heeft, willen we dat zoveel mogelijk bieden tijdens de 
gewone lessen. Sommige leerlingen hebben ook op langere termijn behoefte aan deze zorg. De leer-
kracht krijgt dan ondersteuning van de intern begeleider of een externe deskundige. 

4. Welke zorg bieden wij?
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BEGELEIDINGSTRAJECT
Vier keer per jaar vinden er leerlingbesprekingen plaats. De groepsleerkrachten en intern begeleider 
geven aan welke leerlingen besproken dienen te worden. De bespreking kan vervolgens resulteren in 
een vraag naar meer onderzoek. In dat geval wordt dat onderzoek vooraf met de ouders besproken. Aan 
de hand van de onderzoeksresultaten wordt een plan van handelen (handelingsplan) opgesteld. Daarin 
wordt concreet beschreven hoe we bijvoorbeeld het gedrag van een kind in de gewenste richting willen 
beïnvloeden en hoe we kinderen met problemen in de ontwikkeling willen begeleiden.

Na afloop van een periode van begeleiding, die kan variëren van enkele weken tot enkele maanden, eva-
lueren we dit traject. We onderzoeken in hoeverre de begeleiding effect heeft gehad: moet er worden 
bijgesteld of kan het traject worden beëindigd? Ook kan het resultaat zijn, dat we om meer onderzoek 
of adviezen vragen bij Florion Onderwijsondersteuning. De trajectbegeleider van Florion bezoekt ons 
minimaal vier keer per jaar, maar ook tussentijds kan begeleiding ingeroepen worden. Tijdens de bege-
leidingsperiode vinden we de onderlinge afstemming tussen school en ouders van essentieel belang. 
Meer informatie over Florion vindt u op de website www.florion.nl.
 
Met de extra zorg hopen we gezamenlijk te bereiken dat het kind de basisschool met plezier en ver-
trouwen kan doorlopen en dat hij/zij het gevoel heeft dat met zijn/haar mogelijkheden rekening wordt 
gehouden. Want uiteindelijk beogen we dat ieder kind tot z’n recht mag komen op school. 

PASSEND ONDERWIJS OP KRISTAL
Passend Onderwijs staat voor goed onderwijs aan alle kinderen. Passend Onderwijs heeft als doel dat 
zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs kunnen volgen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. 
Kinderen moeten een plek hebben die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. De onderwijsbe-
hoefte van het kind zijn bepalend en niet de beperkingen.

Schoolondersteuningsprofiel 
In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school staat beschreven welke ondersteuning de 
school aan kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kan bieden, maar ook waar de grenzen van 
de school liggen. Concreet beschrijft de school: het niveau van de basiszorg, wat de onderwijsinspectie 
vindt van de geboden ondersteuning, welke extra ondersteuning de school kan bieden en welke stimule-
rende en belemmerende factoren van invloed zijn op het vormgeven van de ondersteuning. Het profiel 
kan door ouders gebruikt worden bij hun schoolkeuze. Voor de school is het profiel het instrument om in 
gesprek te blijven over het niveau van de geboden ondersteuning: ‘wat voor school willen we zijn?’

Zorgplicht
Zorgplicht betekent dat elke school verantwoordelijk is voor een passende onderwijsplek voor elk 
aangemeld kind. Als de school zelf geen passend onderwijsaanbod kan bieden, dan gaat de school met 
ouders op zoek naar een school die dit wel kan. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor 
speciaal basisonderwijs (SBO).
Arrangementen Passend Onderwijs wil thuisnabij onderwijs realiseren. Van de school wordt verwacht op 
een goed niveau basisondersteuning te bieden. Daarnaast krijgen de scholen een ondersteuningsbudget 
om extra ondersteuning te geven. In bijzondere gevallen kan de school bij de commissie arrangeren bij 
Florion Onderwijsondersteuning een arrangement aanvragen. Een arrangement kan bestaan uit: onder-
steuning voor de leerling of leerkracht, ondersteuning door een training, een cursus of coaching, inzet 
van kennis van het speciaal onderwijs, materiële ondersteuning of ondersteuning van externe partners 
(bijvoorbeeld jeugdzorg).

Commissie Toewijzen 
Komen ouders en school tot de conclusie dat een leerling niet genoeg baat heeft bij het ondersteu-
ningsaanbod van de basisschool, dan is een plaatsing op een speciale onderwijsvoorziening wellicht 
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passender. In zo’n geval vraagt de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) aan. Het samenwerkingsverband heeft een centrale commissie voor het afgeven van de toelaat-
baarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs (SBO). De aanvraag voor een toelaatbaarheidsver-
klaring gaat altijd eerst voor advies naar de Commissie Arrangeren bij Florion Onderwijsondersteuning. 
Aanvragen moeten uiterlijk een week voor de vergadering worden ingediend.

Expertisecentrum Florion onderwijsondersteuning 
Florion Onderwijsondersteuning is ons expertisecentrum. De belangrijkste taak van Florion Onder-
wijsondersteuning is de ondersteuning van leerkrachten en scholen om leerlingen met specifieke on-
derwijsbehoeften te begeleiden in hun ontwikkeling. Binnen Florion Onderwijsondersteuning vindt 
de beleidsvorming, de ontwikkeling en de aansturing van de onderwijsondersteuning integraal plaats. 
Vanuit Florion Onderwijsondersteuning wordt de regie gevoerd op de vormgeving van Passend Onder-
wijs op de scholen en wordt er met de verschillende samenwerkingsverbanden afgestemd. Wij zijn ervan 
overtuigd dat kinderen recht hebben op onderwijs en begeleiding die aansluit op de mogelijkheden. We 
werken in de context van het kind. Iedere betrokkene rondom het kind zien wij als expert of partner en 
medeverantwoordelijk voor verandering. Onze opdracht: Wij zien het als onze opdracht de leerlingen-
zorg van scholen te versterken. 

Wij zijn pas tevreden als alle betrokkenen inzicht hebben in de ontwikkeling en in de onderwijsbehoef-
ten van een kind of een groep kinderen. We streven naar bewust bekwame leerkrachten. Wij zijn erop 
gericht dat ouders, leerkrachten en anderen tegemoet kunnen komen aan wat een kind of een groep 
nodig heeft.

We willen samen bereiken dat:
• scholen voldoende mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat;
• de kwaliteiten en de onderwijsbehoeften van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
• er vooral preventief gewerkt wordt in plaats van curatief.
Iedere dag werken onze enthousiaste professionals vanuit passie en expertise samen met het onderwijs, 
ouders, kinderen en de zorg. Wij streven naar een praktische aanpak en blijvende ontwikkeling. We leve-
ren een effectieve bijdrage aan het vormgeven van goed onderwijs. Samen gaan wij voor onderwijs dat 
continu in ontwikkeling is en flexibel en wendbaar wordt ingericht. We werken niet vanuit een reactieve, 
maar vanuit een preventieve aanpak.

We werken aan Passend Onderwijs door:
• door handelingsgericht en vanuit een preventieve aanpak te werken;
• systemisch en cyclisch te werken;
• iedere opdracht als uniek te beschouwen;
• hoog in te zetten op school-, kwaliteitsontwikkeling en verbetering;
• samen te werken met krachtige netwerkpartners.

Onze aanpak:
• Preventie: door middel van consultaties op basis van signalering bieden we preventieve ondersteu-

ning op school.
• Onderkennen en verklaren: door middel van consultaties, handelingsgerichte diagnostiek, groeps- 

en schoolanalyses onderkennen en verklaren we gedrag, leerresultaten en/of groepsdynamiek.
• Indiceren en adviseren: we geven advies over de inhoud van de begeleiding van een kind of 

groep. We adviseren school en ouders over (extern) onderzoek en begeleiding en welk type onder-
wijs het best bij een kind past. Ook geven we input voor het opstellen van plannen op schoolniveau 
op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen.

• Begeleiden: we bieden advies, training en coaching ‘on-the-job’ (o.a. beeldcoaching, leerkrachtcoa-
ching, groepsbegeleiding) om het handelen van (gespecialiseerde) leerkrachten, IB’er, of een school-
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team te versterken.
• Evalueren: door middel van analyses evalueren wij een intern of extern arrangement.

Samenwerkingsverbanden 
De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn regionaal georganiseerd. De scholen van Florion 
vallen onder zes verschillende samenwerkingsverbanden. In het ondersteuningsplan van het SWV staat 
verwoord welke onderwijsondersteuning binnen het dekkend netwerk van het samenwerkingsverband 
door de scholen van Florion gegeven moet worden. Het samenwerkingsverband stelt daarin een mini-
mumniveau van basiszorg vast waar scholen van Florion aan moeten voldoen. Iedere school schrijft een 
ondersteuningsprofiel met daarin het niveau van de basisondersteuning en de extra ondersteuning die 
een school kan bieden. De scholen van Florion kunnen binnen Passend Onderwijs gebruik maken van de 
voorzieningen die in het samenwerkingsverband georganiseerd worden. De samenwerkingsverbanden 
waarin we functioneren zijn: SWV Steenwijkerland 22-03, SWV Veld, Vaart en Vecht 23-04, SWV Zwolle 
23-05, SWV Noordoostpolder-Urk 24-02, SWV Lelystad-Dronten 24-03 en SWV Zeeluwe 25-09. 

SBO Het Speelwerk 
Florion heeft een school voor speciaal basisonderwijs, Het Speelwerk in Zwolle. Dit is een school voor 
kinderen met leer- en gedragsproblemen. Leerlingen kunnen alleen toegelaten worden als door een 
toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling 
is afgegeven.

BEGELEIDING VAN DE OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
De overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs is voor de kinderen een behoorlijke stap. 
Wanneer uw kind in groep 8 zit, vindt regelmatig voorlichting over de schoolkeuze plaats. Met de kinde-
ren gebeurt dat tijdens de lessen. Met de ouders in de maanden januari en februari van het schooljaar. 
Na samenspraak met de intern begeleider brengt de leerkracht van groep 8 een advies aan de ouders 
uit. Tijdens dit schooladviesgesprek vinden wij onderlinge afstemming erg belangrijk.
Binnen Florion is ervoor gekozen om de Cito eindtoets af te nemen. Deze afname vindt plaats in april. 
De uitslag van deze toets zal een bevestiging moeten worden van het schooladvies. Uiteindelijk is de 
aanmelding zelf een keuze van de ouders. Na enkele maanden op het VO is er over de leerlingen contact 
tussen de brugklasdocent en de groepsleerkracht. 

JEUGDGEZONDHEIDSZORG OP SCHOOL
Overzicht van de Jeugdgezondheidsactiviteiten op de school:
Groep 1: Overdracht van consultatiebureau naar GGD regio Noord- en Oost-Gelderland. Verder vindt er 
een signaleringscontact plaats met de leerkracht over mogelijke problemen.
Groep 2: Preventief gezondheidsonderzoek door de arts van alle kinderen in aanwezigheid van de ou-
der(s).
Groep 2: Groepsgerichte voorlichting op gebied van gebitsontwikkeling en gebitsverzorging.  
     
Groep 6: Jaarlijks meet- en weegmoment tijdens de gymles.
Groep 7: Screening van groei en houding bij alle leerlingen, door doktersassistente, zonder ouders. De 
van tevoren door de ouders ingevulde vragenlijst wordt bekeken. Zo nodig wordt een afspraak gemaakt 
voor vervolgonderzoek door de jeugdarts.
Ook de school zelf wordt om de vier jaar onderzocht op gebied van veiligheid en hygiëne.

TEAM JEUGD HEERDE
Alle scholen van Heerde werken nauw samen met het Team Jeugd van het Centrum Jeugd en Gezin, 
zodat zij snel de juiste ondersteuning en zorg kunnen bieden aan ouders en kinderen. Onze school heeft 
vanuit het Team Jeugd twee aanspreekpersonen welke gemakkelijk te benaderen zijn voor vragen vanuit 
ouders of leerkrachten. Dit betreffen de volgende mensen: 
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Marijke Schat    Quintijn Meerveld 
schoolverpleegkundige  gezinscoach
T 088-4433484   T 06-22210727
E m.schat@ggdnog.nl  E quintijn.meerveld@Teamjeugdheerde.nl

U kunt hen desgewenst via de leerkracht of de intern begeleider benaderen maar ook zelf bellen of 
mailen. 

U vindt de contactgegevens van de twee leden van het Team Jeugd ook op de poster in de ingang van de 
school met daarbij hun foto’s, zodat u ze ook kunt herkennen. U kunt met hen afspreken in onze school, 
of, als dat prettiger is, bij u thuis of in het Centrum Jeugd en Gezin van Heerde, Stationsstraat 21. Het 
algemene nummer van het CJG is 0578-720001, het mailadres: 
info@teamjeugdheerde.nl 

LOGOPEDIE
Er is een logopediste in dienst van de gemeente die alle scholen bezoekt. Elk jaar worden de kinderen 
die (bijna) vijf jaar zijn op school logopedisch onderzocht. Dit betekent dat tijdens dit onderzoek gelet 
zal worden op:

Stem (b.v. heesheid door verkeerd stemgebruik).
Spraak (b.v. klanken niet uit kunnen spreken).
Taal (te weinig woorden kennen/woorden en zinnen onvoldoende kunnen onthouden).
Gehoor (b.v. slechthorendheid/wisselende gehoorverliezen t.g.v. verkoudheid).
Mondgedrag (b.v. te slappe spieren van tong en lippen/door de mond ademen).

Vervolgens worden de resultaten met de leerkracht besproken en krijgen de ouders/verzorgers bericht. 
Indien nodig worden de ouders voor een gesprek met de logopediste uitgenodigd.
Niet alleen ouders/verzorgers, maar ook leerkrachten, GGD jeugdarts en/of verpleegkundige kunnen 
een beroep doen op de logopediste. De logopedische hulp is dus niet alleen voor de (bijna) vijfjarigen in 
groep 1 en 2, maar geldt voor alle leerlingen van de school.
Indien u als ouder/verzorger vermoedt dat uw kind logopedische hulp nodig heeft, kunt u dit bespreken 
met de leerkracht en vragen of deze contact op wil nemen met de logopediste. Deze zal vervolgens zo 
snel mogelijk naar uw kind komen kijken. Uiteraard wordt u geïnformeerd over het resultaat.

VEILIGHEID
Een veilige schoolomgeving is erg belangrijk. We denken daarbij aan de verkeerssituatie rond de school. 
Vanuit onze school is Alle Ytsma lid van de plaatselijke werkgroep van 3VO. Voortdurende alertheid 
wordt gevraagd voor de veiligheid van de kinderen in het verkeer.

Binnen de school en op het plein willen we onveilige situaties voorkomen. Daarvoor zijn er schoolregels. 
Tijdens alle pauzes is er toezicht op het plein. Een aantal teamleden is opgeleid tot bedrijfshulpverlener.

DE ROL VAN DE INTERN BEGELEIDER
De intern begeleider is verantwoordelijk voor en coördineert de zorg rondom kinderen. Ook geeft de 
intern begeleider advies en ondersteuning aan zowel leerkrachten als ouders. Verder houdt de intern be-
geleider toezicht op het onderwijsniveau van de school in haar geheel, onder andere door opbrengsten 
te analyseren en hierop in te spelen.

DE ROL VAN DE VERTROUWENSPERSOON
Wij doen er veel aan om een veilige werk- en leeromgeving te waarborgen. Als er onverhoopt toch 
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problemen ontstaan, lossen we deze het liefst zo snel mogelijk op met alle betrokkenen. Er kunnen zich 
echter situaties voordoen waarbij het beter is om wat meer afstand te creëren. Daarvoor zijn er vertrou-
wenspersonen aangesteld.

Een intern vertrouwenspersoon is een medewerker van onze school. Deze vertrouwenspersoon is er in 
samenwerking met een ouder voor medewerkers, ouders en leerlingen. Ieder schooljaar gaat de ver-
trouwenspersoon langs bij de groepen 3 tot en met 8. Ze legt dan aan de leerlingen uit wanneer en hoe 
er contact opgenomen kan worden. Een extern vertrouwenspersoon komt in beeld bij situaties waarbij 
het lastig is om naar een vertrouwenspersoon binnen de school te stappen, zoals in het geval van sek-
suele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld tegen leerlingen. Deze vertrouwenspersoon kan 
samen met u naar oplossingen zoeken.

TIME-OUT, SCHORSINGS- EN VERWIJDERINGSBELEID
Het protocol schorsen en verwijderen van leerlingen kan in verschillende situaties worden ingezet:

Onhanteerbaarheid van de leerling
Om ons heen zien wij soms gedrag van kinderen dat op onze school niet kan worden geaccepteerd. Het 
betreft hier dan bijvoorbeeld agressief en intimiderend gedrag naar ouders, leerkrachten, directieleden 
en/of kinderen van de school. De school zien wij niet alleen als leer-, maar ook als opvoedingsinstituut 
waar kinderen (Bijbelse) normen en waarden worden bijgebracht en waar iedereen recht heeft op veilig-
heid en geborgenheid. Verder zien we binnen scholen situaties ontstaan waarin de school geen moge-
lijkheden meer ziet om op een verantwoorde manier tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van 
het kind.

Dit protocol wil in bovenstaande (emotionele) situaties bewerkstelligen dat er helder en zorgvuldig ge-
communiceerd en gehandeld wordt. 

Dit protocol zal pas in werking treden als de mogelijkheden in het voortraject volledig benut zijn. Daar-
naast zal er altijd rekening worden gehouden met de omstandigheden en de context van de situatie. 
Dit protocol treedt in werking als er sprake is van een van de bovengenoemde situaties. Er worden drie 
vormen van maatregelen genomen:

1. Time-out.
2. Schorsing.
3. Verwijdering.

Ad 1. Time-out. In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de 
school ontzegd (mits er goede opvang is voor de desbetreffende leerling). Wanneer er geen goede 
opvang is, wordt de desbetreffende leerling uit de klas verwijderd en binnen de school opgevangen. De 
ouders/verzorgers worden onmiddellijk van het incident en de time-out op de hoogte gebracht en zo 
spoedig mogelijk op school uitgenodigd voor een gesprek.

Ad 2. Schorsing. Schorsing kan worden opgelegd als een corrigerende strafmaatregel en andere maat-
regelen niet het gewenste effect hebben. Schorsing kan ook opgelegd worden als een onmiddellijke 
maatregel in het afzonderlijke geval wanneer het voorgevallen incident ernstig is.

Ad 3. Verwijdering. Bij het zich meermalen voordoen van voorvallen van ontoelaatbaar gedrag dat 
ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of onderwijskundige voortgang van de school, wordt 
overgegaan tot verwijdering.

Voor alle drie bovengenoemde maatregelen gelden voorwaarden die vastgelegd en uitgewerkt zijn in 
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het Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen (bijlage 26 bij het schoolveiligheidsplan).

Onder ontoelaatbaar gedrag van leerlingen, dat in principe in aanmerking kan komen voor time-out, 
schorsing of verwijdering, rekenen wij:
• Het herhaaldelijk niet willen luisteren.
• Het herhaaldelijk weigeren deel te nemen aan activiteiten.
• Het herhaaldelijk een grote mond hebben of brutaal zijn.
• Het herhaaldelijk te laat komen op school.
• Het (herhaaldelijk) beledigen, vloeken, schelden en bedreigen.
• Het (herhaaldelijk) slaan, schoppen, vechten of het vertonen van andere vormen van agressief ge-

drag.
• Het (herhaaldelijk) vertonen van pestgedrag.
• Het (herhaaldelijk) vertonen van gedrag dat vandalisme/vernielingen tot gevolg heeft.
• Het (herhaaldelijk) plegen van diefstal.

KLACHTENREGELING
Klachten: geen bedreiging, maar verbeterinstrument. Waar hebben we het over? Alle scholen moeten 
een klachtenregeling hebben en aangesloten zijn bij een klachtencommissie. Artikel 14 van de Wet 
Primair Onderwijs legt dat als verplichting op. In het gereformeerd primair onderwijs is dat geregeld via 
een eigen landelijke klachtenregeling, opgenomen in de Raamovereenkomst Gereformeerd Primair On-
derwijs 1998-2000. De taak, positie e.d. van de Klachtencommissie gereformeerd onderwijs is integraal 
in die regeling opgenomen. Deze ‘externe’, onafhankelijke klachtencommissie neemt klachten in behan-
deling die zijn ingediend door of namens vrijwel iedereen die in de school een taak heeft, of betrokken is 
in een orgaan dat een taak heeft ten opzichte van de school. Die klachten kunnen verschillend van aard 
zijn: over onderwijskundige zaken, maar ook over ernstige zaken als geweld (pesten bijvoorbeeld), of 
ongewenste intimiteiten. De algemene klachtenregeling is bedoeld voor klachten waarmee men niet 
ergens anders terecht kan. Om dat laatste gaat het nu. Want voor veel zaken kan een eenvoudiger route 
worden gevolgd. 

De voorfase: een interne regeling
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg 
tussen ouders, personeel, leerlingen, locatiedirecteur, algemeen directeur, schoolbestuur, op een goede 
manier kunnen worden afgehandeld. Dit noemen we gemakshalve de ‘voorfase’. Daarmee is aangeduid 
dat daarna (eventueel, zo nodig, maar ook in plaats daarvan: zie hierna) altijd nog de gang openblijft 
naar de algemene klachtencommissie. Het is echter goed om ook die ‘voorfase’, dus de interne aanpak 
van klachten, goed te regelen. Daarvoor is deze handreiking bedoeld, geschreven op basis van gebleken 
behoefte.

Met andere woorden: de interne klachtroute is bedoeld voor klachten die bij de school of het school-
bestuur binnenkomen, en die naar het oordeel van de directeur (of het bestuur) zich lenen voor het zelf 
afhandelen hiervan, ter voorkoming van onnodige belasting van de externe klachtencommissie.

Status
We zijn van mening dat de interne regeling niet een uitvoerige ‘tweede klachtenregeling’ moet zijn, 
maar juist een beknopte, eenvoudige en heldere route voor hoe je intern met elkaar omgaat als er een 
klacht is. Dat een interne regeling een onnodige gang naar de externe klachtencommissie kan voor-
komen is dus belangrijk. Overigens heeft een klager het wettelijk recht om een klacht rechtstreeks bij 
de externe klachtencommissie in te dienen. Hiermee is gezegd dat een interne regeling een zaak van 
goede orde en van zorgvuldigheid is, maar niet dwingend aan klagers kan worden opgelegd. 
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Van bedreiging naar verbeterinstrument
Het indienen van een klacht, dan wel het constateren dat iemand tegen jou als leerkracht, locatiedirec-
teur of anderszins een klacht heeft is niet leuk. Alleen al het woord klacht roept een onaangename sfeer 
op; klachten worden vaak als een bedreiging ervaren. Toch is het van belang om ook de goede kanten 
van een klacht te zien. Als iemand iets dwars zit, maar hij of zij komt er niet mee, dan kan er een ‘broei-
erige’ sfeer ontstaan. Klachten betreffen meestal zaken die niet goed lopen, of die niet als juist worden 
ervaren. Pas als iemand zich daarover uit, kun je nagaan of er met de klacht goede dingen, verbeterin-
gen mogelijk zijn. Zo beschouwd kan een klacht een instrument zijn om de kwaliteit van een organisatie 
te verbeteren. 

Vermelding in de Schoolgids
De algemene klachtenregeling moet in de Schoolgids worden vermeld, zo verplicht artikel 13 lid 1f van 
de WPO. Dus is het ook logisch om de interne regeling daarin een plaats te geven. 

Interne klachtenroute primair onderwijs t.b.v Florion
Artikel 1
In de regeling wordt verstaan onder:
1. Betrokkene: een lid van het personeel, een lid van het bevoegd gezag dan wel een orgaan van de 

school waartegen de klacht is gericht.
2. Handeling: een gedraging of beslissing als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Wet Primair Onderwijs.
3. Klager: een leerling van de school, ouders, voogden en verzorgers van deze leerling, alsmede ande-

ren die een duurzame rechtsbetrekking hebben met de school. Ex-leerlingen kunnen klagen mits zij 
niet langer dan 6 maanden de school hebben verlaten.

Toelichting
De kring van personen of organen waartegen een klacht kan worden ingediend is beperkt tot het be-
voegd gezag of het personeel, eventueel een orgaan (denk aan de MR, of een commissie met speciale 
bevoegdheden). Klachten over ouders of leerlingen zijn dus uitgesloten.

Artikel 2
1. Een klacht tegen een handeling wordt mondeling of schriftelijk ingediend. 
2. Mondelinge klachten worden niet geregistreerd maar informeel afgehandeld door degene die de 

klacht ontvangt.
3. Schriftelijke klachten worden ingediend bij de locatiedirecteur.
4. Schriftelijke klachten worden geregistreerd.

Toelichting
Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit. Ieder die het betreft kan kennisnemen 
van een mondelinge klacht en deze zelfstandig verder afhandelen. Van dergelijke klachten een registra-
tie bijhouden ligt niet voor de hand, omdat deze klachten vaak bescheiden van aard zijn en meestal op 
een snelle manier kunnen worden afgehandeld/opgelost. Een schriftelijk ingediende klacht betreft vaak 
een zwaardere zaak. Als de klager de klacht schriftelijk indient, dan moet hij of zij ook bepaalde garan-
ties hebben dat er iets met de klacht wordt gedaan. Registratie is dan het begin van een behoorlijke af-
handeling. Registratie is ook van belang in het geval dat klager later alsnog naar de klachtencommissie 
gaat. Deze regeling gaat ervan uit dat de klacht wordt ingediend bij de locatiedirecteur.

Artikel 3
Een klager kan zich voor het indienen van de klacht laten informeren en/of begeleiden door de contact-
vertrouwenspersoon c.q. externe vertrouwenspersoon. De in lid 1 bedoelde personen zijn geheimhou-
ding verplicht.
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Toelichting
Het kan voor de klager soms moeilijk zijn om zijn of haar klacht te beschrijven. Hij moet dan op elk 
moment in de gelegenheid zijn om onafhankelijk advies in te winnen over de klacht. Daarbij past het dat 
degene die voor de school is aangewezen tot het verstrekken van informatie geheimhouding verplicht is 
aan anderen.

De externe vertrouwenspersoon kan worden aangewezen om iemand behulpzaam te zijn bij het on-
der woorden brengen van zijn of haar klacht. De contactvertrouwenspersoon binnen de school kan de 
klager op weg helpen richting externe vertrouwenspersoon of de klager helpen bij een poging de klacht 
zelf op te lossen.

Artikel 4
1. Klachten worden behoorlijk afgehandeld.
2. Hierbij staat bemiddeling om tot een oplossing te komen voorop.

Toelichting
Artikel 4 lijkt voor de hand liggend en misschien overbodig, maar is niettemin belangrijk: het zal de 
school immers een eer zijn om klachten goed en zorgvuldig af te handelen. Bij een behoorlijke klachtbe-
handeling hoort onder andere:
• Klager, evenals betrokkene/aangeklaagde heeft recht op voldoende informatie.
• Klager wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar klacht nader toe te lichten. 
• Eventueel wordt informatie ingewonnen bij derden.
• De aangeklaagde kan kennisnemen van de inhoud van de klacht die tegen hem of haar handelen is 

binnengekomen.
• De klacht wordt binnen een redelijke termijn opgelost of afgehandeld.
• Klager wordt ook op de hoogte gebracht van de manier waarop de klacht is afgehandeld (zie artikel 

5).

Artikel 5
1. Van de afhandeling van een schriftelijke klacht wordt de klager schriftelijk in kennis gesteld.
2. Daarbij wordt in ieder geval meegedeeld wat de bevindingen en de conclusies met betrekking tot de 

klacht zijn.
3. De afhandeling van de klacht en de manier waarop dit is gebeurd wordt geregistreerd.

Artikel 6
1. Als de klager niet tevreden is over de afhandeling van zijn of haar klacht, dan kan hij/zij zich wenden 

tot de Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs.
2. De klager ontvangt de volledige tekst van de betreffende klachtenregeling en het adres van de in lid 

1 genoemde Klachtencommissie.

Toelichting
Hier wordt het verband duidelijk tussen de interne voorfase van de klachtbehandeling en de gang naar 
de Klachtencommissie in het geval dat de klager meent dat aan zijn of haar klacht geen recht is gedaan. 
Maar nogmaals: de wet (WPO) geeft aan klager het recht om rechtstreeks met zijn of haar klacht naar 
de externe klachtencommissie te gaan.

Artikel 7
Als een klacht tijdens de behandeling volgens deze regeling wordt ingetrokken, dan vervalt de verplich-
ting tot verdere toepassing van deze regeling.

Artikel 8
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Met betrekking tot de afhandeling van klachten rapporteert de locatiedirecteur aan het eind van ieder 
schooljaar via de algemeen directeur aan het bevoegd gezag, de (G)MR en de Klachtencommissie.

Artikel 9
Dossiers over de behandeling van klachten worden bewaard op een plaats die alleen toegankelijk is voor 
de locatiedirecteur en de algemeen directeur.

Artikel 10
Deze regeling wordt gepubliceerd in de Schoolgids.

Contactvertrouwenspersoon school: Zie kalender.
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5. Welke resultaten halen wij?

LEERVORDERINGEN VAN LEERLINGEN
De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden. De leerkrachten zijn niet op het leerresultaat 
alleen gericht. Zij vinden het leerproces, het welbevinden en de zelfstandigheid van de kinderen een 
belangrijke basis om tot presteren te komen.

Door met regelmaat toetsen af te nemen en dagelijks het werk van de kinderen te bekijken, krijgen de 
leerkrachten een redelijk goed beeld van de vorderingen. Zij interpreteren de resultaten en bieden de 
volgende leerstof aan, zo goed mogelijk aangepast aan de ontwikkeling van het kind. 

De gegevens van het leerlingvolgsysteem, de entreetoets in groep 7 en de Cito-eindtoets in groep 8 
stellen de leerkrachten in staat hiaten in het gegeven onderwijs aan te pakken. Met ouders vindt struc-
tureel overleg plaats over de vorderingen van hun kinderen. Een enkele keer treedt de school in overleg 
met ouders over verlenging van de kleuterperiode. Het percentage dat naar het speciaal onderwijs gaat 
is beperkt.

De inspecteur heeft geconstateerd dat de leerresultaten liggen op het niveau dat mag worden verwacht 
op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie. Dat geldt tevens voor de uitstroom richting het 
voortgezet onderwijs:

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
BBL 0 1 1 1
Kader met 
LWOO

0 0 0 0

Basis Kader/ 
TL

2 1 1 5 0 3

Basis met 
LWOO

0 0 0 0

TL 0 2 1 3 2 1
TL/HAVO 3 3 2 2 2 2
HAVO 1 0 0 0
HAVO/VWO 0 2 8 4 3
VWO 1 1 1 3 1 2
PRO 0 1 1 0 0 0

BBL= Basisberoepsgerichte leerweg
BK/TL= Basiskaderberoepsgericht -Theoretische leerweg
TL=Theoretische leerweg
PRO= Praktijkonderwijs

CITO-EINDTOETS
Sinds 2015 maken we gebruik van de Cito eindtoets. 
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Onze scores de laatste jaren: 
Schooljaar Schoolscore Ondergrens 
2016-2017  535,4  534,8 
2017-2018 535,6  534,8 
2018-2019 533,6  534,8 
2019-2020 *  *   
2020-2021 535,5  534,5
2021-2022 536,5  534,8
*Vanwege corona is er geen eindtoets afgenomen.

PEDAGOGISCH KLIMAAT
De sfeer in de klassen is ontspannen en gericht op samenwerking. Er is ruimte voor spontane reacties. 
Wel vinden we dat alles in goede orde moet verlopen. Er is belangstelling voor elkaar: leerkracht voor 
leerlingen en kinderen onderling.
Tijdens de lesuren vindt veel interactie plaats. Deze is bedoeld tot aanmoediging, prikkeling tot mee-
denken en meedoen. Waardering uitspreken, complimenten geven, duidelijk en consequent zijn kleuren 
voor een groot deel het pedagogisch klimaat binnen de school.

6. Wanneer naar school?
Als uw kind 2 of 3 is komt het moment om over de schoolkeuze na te denken. Uw kind kan meestal al 
komen kennismaken op school wanneer het 3 jaar en 10 maanden oud is. In overleg met de leerkrachten 
van groep 1-2 zijn twee wenmomenten mogelijk. Uw kind kan dan alvast een kijkje nemen in de groep.

Als Kristal doen wij met de andere scholen in Heerde mee met de jaarlijkse Open Dag. U kunt dan de 
sfeer proeven en in gesprek gaan met de schoolleider en de schoolraad. Na aanmelding volgt altijd een 
intakegesprek met de schoolleider, intern begeleider en/of de leerkracht. 

De basisschool geeft onderwijs aan kinderen vanaf hun vierde tot aan hun twaalfde jaar. Als uw kind 4 
jaar is geworden, mag de school het kind als leerling inschrijven. Op de eerste schooldag van de maand 
die volgt op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden, is het leerplichtig. Op een aanmeldingsformu-
lier dienen de noodzakelijke gegevens ingevuld te worden. Daarnaast zullen we u vragen een entreefor-
mulier in te vullen met bijzonderheden over de voorschoolse periode. We hopen zo in het onderwijs aan 
te kunnen sluiten bij de behoeften van uw kind.
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7. Wat is de rol van de ouders?
BETROKKENHEID
We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school. Ouders moeten de ontwikke-
ling van hun kind goed kunnen volgen. Ze willen goed onderwijs voor hun kinderen. Ouders kennen hun 
kind het best en bezitten dus informatie die, in het belang van het kind, op school bekend moet zijn. Het 
is daarom van groot belang dat er een open communicatie is tussen de school en de ouders. 

De school biedt meerdere mogelijkheden om contacten te leggen. Team en schoolraad vinden het zeer 
belangrijk dat deze contacten over en weer plaatsvinden, omdat een harmonieuze ontwikkeling van 
ieder kind tot onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hoort.

INFORMATIEVOORZIENING
De school gebruikt de volgende voorzieningen om de ouders te informeren:
• Elke week versturen de leerkrachten een weekbrief naar de ouders van de kinderen in hun klas. Hier-

in is een terugblik op de afgelopen week opgenomen en wordt vooruitgekeken naar de komende 
week.

• Gedurende de week worden ouders via Parro (app) met behulp van foto’s op de hoogte gehouden 
van het reilen en zeilen in de klas. Het maken van foto’s mag het geven van onderwijs niet hinderen.

• Ongeveer zes keer per jaar wordt er een schoolbrede nieuwsbrief naar alle ouders verstuurd, de 
Kriskras

• Aan het begin van het schooljaar wordt een Schoolgids en Schoolkalender gemaakt met daarin 
belangrijke informatie over algemene onderwerpen en zaken die van belang zijn voor het komende 
cursusjaar. 

• Aan het begin van het schooljaar voert de leerkracht (vanaf groep 3) een startgesprek met u als ou-
der om een zo goed mogelijk beeld van uw kind en de thuissituatie te krijgen. Vanaf groep 5 mag uw 
zoon/dochter mee naar dit gesprek. 

• Tenminste één keer per jaar wordt een ouderavond belegd rond een onderwerp dat van belang is 
voor de school en voor de ouders.

• Het rapport, met daarin opgenomen opmerkingen over de ontwikkeling van de kinderen, gaat 2 
keer per jaar mee naar de ouders; kinderen in groep 1-2 krijgen geen rapport, maar een portfolio 
met werkjes mee naar huis.

• Na de uitreiking van het rapport worden spreekavonden op school georganiseerd, met tienminu-
tengesprekken waarop ouders zich van tevoren inschrijven of een uitnodiging voor krijgen.  
 

• Ouders die voor de eerste keer kinderen voor de school aanmelden, worden door de groepsleer-
kracht van groep 1 thuis bezocht.

• Gesprekken met de leerkracht zijn, op afspraak, altijd mogelijk. Een afspraak maken kan bij voorkeur 
via mail of telefonisch.

• In het geval dat ouders gescheiden zijn, voorziet de school de ouders van informatie zoals is afge-
sproken in het ‘Protocol gescheiden ouders’. Dit protocol is door Florion vastgesteld; de intern bege-
leider kan u hier meer over vertellen.

DE SCHOOLRAAD
Binnen de vereniging Florion hebben alle scholen een Schoolraad. De schoolraad is een platform waar 
de ouderbetrokkenheid vorm krijgt. Dat gebeurt o.a. door:
• Medezeggenschap.
• Inspraak.
• Klankborden.
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Meedoen en meedenken in allerlei zaken.

Het doel van de schoolraad is dus de ouderbetrokkenheid en het overleg van school met de ouders ver-
sterken. De schoolraad bestaat uit een aantal ouders van de schoolgaande kinderen. In de schoolraad is 
de medezeggenschapsraad opgenomen. Deze is bij de wet verplicht, en bestaat uit ten minste 2 ouders 
en ten minste 2 leerkrachten. De MR wordt verder uitgebreid met een aantal ouders, samen vormen zij 
de schoolraad.

De schoolraad:
Stimuleert de betrokkenheid tussen de ouders en de school.
Geeft advies t.a.v. beleid, binnen -en buitenschoolse activiteiten.
Volgt kwaliteit en tevredenheid (Meedenken over inspectierapport, schoolgids en peilingen).
Denkt mee en geeft vorm aan de identiteit van de school.
Toont betrokkenheid voor het werk van het personeel en het onderwijs in de groep.
Geeft d.m.v. de MR- geleding vorm aan de medezeggenschap in de school.
Overlegt en stuurt commissies/werkgroepen aan.

OUDERACTIVITEITEN
Er zijn vele activiteiten in en rond de school, waarbij de hulp van de ouders onmisbaar is. We noemen 
o.a. het volgende:
• meehelpen om spullen/materialen voor thema’s van het ontwikkelingsgericht onderwijs te verzame-

len.
• begeleiden bij creatieve activiteiten.
• onderhouden van het documentatiecentrum.
• begeleiden en vervoeren van kinderen bij excursies.
• meedoen binnen de werkgroep 3VO te Heerde.
• herstellen van materialen.
• organiseren van de open dag.

De activiteitencommissie levert een bijdrage aan vieringen of speciale momenten (kerst, jaaropeningen, 
jubilea enz.) en is betrokken bij schoolreis/bosdag.

TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)
Vanaf januari 2022 is er een nieuw beleid opgesteld voor de TSO. Ouders draaien vrijwillig mee in het 
rooster en houden toezicht op het plein. Deze ouders hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
moeten overleggen en hebben een scholing in de Kanjertraining gevolgd. Ouders die meelopen tijdens 
TSO krijgen daarvoor een vrijwilligersvergoeding van €7.50 per keer. Er zijn gedurende het jaar een aan-
tal vergaderingen om het een en ander op elkaar af te stemmen.
Alle kinderen eten op school en betalen per keer 40 cent. Dat komt in een heel schooljaar neer op €46 
voor een leerling uit groep 1 tot en met 4 en €64 voor een leerling uit groep 5 tot en met 8. Deze bijdrage 
wordt in delen geïnd en kan terugverdiend worden door mee te doen in het TSO-rooster. 
Onze TSO-coördinator is Martijn Stijf. (contactgegevens staan op de schoolkalender) 

GEBEDSGROEP
We geloven dat we niet zonder de zegen van onze God kunnen. We vinden het belangrijk om te bid-
den voor de school en de betrokkenen. Elke eerste woensdag van de maand komt er een groep ouders 
bij elkaar in het lokaal van de kleuters. Zij bidden en danken samen voor allerhande zaken rondom de 
school. De dank- en gebedspunten worden afgestemd met de locatiedirecteur. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de AVG regels. Alle ouders zijn van harte welkom om aan te sluiten. Jonge kinderen mo-
gen gewoon meekomen. Aanspreekpunt voor de gebedsgroep is Marieke Hesseling. (contactgegevens 
staan op de schoolkalender)
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SPONSORINGSBELEID
Binnen de scholen van Florion is sponsoringsbeleid vastgesteld dat aansluit bij het convenant dat in 
2002 tussen het ministerie en de overlegorganisaties is afgesloten. Het sponsoringsbeleid is op te vra-
gen bij de locatiedirecteur.

BSO
Sinds 1 januari 2007 is het bestuur verplicht om buitenschoolse opvang aan te (laten) bieden voor kinde-
ren van ouders die van de school gebruik maken. Sinds 1 augustus 2007 is dit voor alle scholen geregeld. 
Deze verplichting geldt overigens niet voor onze speciale basisschool Het Speelwerk.

Buitenschoolse opvang: wat is dat en waar is dat?
Buitenschoolse opvang is te verdelen in opvang vóór schooltijd en opvang ná schooltijd. Hieronder valt 
ook de eventuele opvang in vakanties. In de regel is opvang mogelijk van 7.30 uur - 18.30 uur. 

De buitenschoolse opvang kan op een aantal locaties gebeuren:
Op een kindcentrum.
Bij een gastouder (via een gastouderbureau).
Op school (door een kinderopvangorganisatie).

De kinderopvangcentra en gastouders moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden volgens de 
Wet KinderOpvang

Partners
Christelijk Gastouderbureau Het Mosterdzaadje 
www.cgobhetmosterdzaadje.nl

KDV en BSO het Hummelhuis 
Heerde
www.hummelhuis.nl

Kom Kinderopvang
Heerde
E info@komkinderopvang.nl 
I www.KOMkinderopvang.nl

Ollie kinderdagverblijf
Heerde
E info@kinderdagverblijfolli.nl
I www.kinderdagverblijfolli.nl
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8. Samenwerking rond de school

FLORION
Florion is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs en heeft scholen in Zwolle, Dalfsen, 
Meppel, Steenwijk, Vollenhove, Hoogeveen, Rouveen, Nieuwleusen, Hasselt, Hattem, Kampen, Dronten, 
Emmeloord, Urk, Lelystad, Heerde en ’t Harde. In totaal horen 24 basisscholen bij Florion, waaronder 
één SBO-school.

De naam Florion is afgeleid van het werkwoord ‘floreren’: op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen, 
zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen 
bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en 
eigentijdse leeromgeving.

Geloofwaardig onderwijs
Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs richting en waarde. Elke dag werken wij in lerende orga-
nisaties aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is bijbelgetrouw en waardenvol onderwijs, gegeven 
door professionele medewerkers die geloven in God. Wij kunnen uitleggen waarom wij de dingen doen 
zoals we ze doen en zijn daarop aanspreekbaar.

Identiteit
Vanaf 1 januari 2019 geldt binnen Florion een nieuw benoemings-, toelatings- en ledenbeleid. De toe-
lating van medewerkers, ouders en leden wordt niet langer gebaseerd op het kerklidmaatschap, maar 
op een identiteitsdocument. In dit identiteitsdocument wordt verwoord hoe we vanuit onze christelijke 
identiteit het onderwijs op onze scholen op een geloofwaardige manier willen vormgeven. Medewer-
kers wordt gevraagd om een medewerkersverklaring te ondertekenen. Hiermee verklaren zij het identi-
teitsdocument te onderschrijven en als identiteitsdrager op de scholen de kinderen te leren hun leven te 
verbinden met God en hen daarin voor te gaan. Met alle ouders (dit geldt voor ouders die vanaf 1 januari 
2019 zich aanmelden) worden identiteitsgesprekken gevoerd. Zij kunnen kennisnemen van het identi-
teitsdocument. Als zij zich kunnen vinden in de identiteit van de school, verklaren zij door ondertekening 
van de ouderverklaring dat ze instemmen met het christelijke karakter van de school  en dat zij de chris-
telijke vorming van hun kinderen een gezamenlijke taak vinden van ouders en school. Ouders kunnen 
ook lid worden van de vereniging Florion. Hiervoor is een aanmeldingsformulier opgesteld dat tevens 
dient als ledenverklaring. In de ledenverklaring wordt gevraagd of de leden kunnen instemmen met de 
grondslag en het doel van de vereniging, zoals dat is verwoord in de statuten van Florion.

De bestuursvorm van de vereniging
Er is gekozen voor het Raad-van-Beheer-model en dit model kent een Algemeen (toezichthoudend) 
Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het algemeen bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad die 
functioneert als ALV. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur. Het dage-
lijks bestuur vervult ook de rol van algemene directie.
Het dagelijks bestuur/algemene directie is eindverantwoordelijk en geeft uitvoering aan dagelijkse 
organisatie De leden (het lid) van het dagelijks bestuur/algemene directie worden benoemd door het 
algemeen bestuur.

Vormgeving van de organisatie
Naast de bestuurlijke niveaus van sturing is de locatiedirecteur (in overleg met het schoolteam) een be-
langrijke schakel binnen de vereniging (zeggenschapslijn) en is er op twee niveaus (MR en GMR) advies 
en instemming door medewerkers en ouders aanwezig (medezeggenschapslijn). In de praktijk zullen er 
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gemandateerde bevoegdheden in de organisatie worden neergelegd bij de diverse geledingen. Iedere 
geleding zal vanuit haar eigen rol, taak en bevoegdheid moeten bijdragen aan de doelstelling van de 
organisatie als geheel. Namens het bestuur/bevoegd gezag heeft de directeur-bestuurder contact met 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de locatiedirecteur met de MR.

Ledenraad 
De leden worden binnen onze vereniging vertegenwoordigd door de ledenraad. Vergelijk het met de 
gemeenteraad in je gemeente of met het parlement. Als lid van de ledenraad bewaak je dat de school-
vereniging de belangen van haar leden en leerlingen optimaal behartigt. Dat doe je in nauw overleg met 
het bestuur. De algemene vergadering wordt gevormd door de ledenraad en de ledenraad benoemt ook 
de leden van het algemeen bestuur.
Taken en bevoegdheden ledenraad
Naast het bespreken van hoe de schoolvereniging invulling geeft aan haar missie en ambitie, struc-
tureert de ledenraad ook de invloed van leden, de betrokkenheid van leden en de maatschappelijke 
betrokkenheid van de vereniging. Daarnaast heeft de ledenraad een aantal formele taken en bevoegd-
heden:
• voorbereiden, vaststellen of wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement;
• benoemen van leden van het algemeen bestuur;
• beoordelen van het functioneren van het algemeen bestuur;
• vaststellen van de vergoeding, indien van toepassing van het algemeen bestuur
• het verlenen van décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid en voor het gehouden toezicht;
• vaststellen van de verenigingsbegroting;
• voorbereiden besluiten over fusie.

Samenstelling ledenraad
Om de ledenraad écht een vertegenwoordig van onze leden te laten zijn, borgen we dat in de ledenraad 
zoveel mogelijk lokale scholen herkenbaar vertegenwoordigd zijn. De ledenraad bestaat uit afgevaar-
digden die door en uit de leden zijn gekozen. Elke schoolraad heeft het recht om bij oprichting van de 
vereniging twee leden voor de ledenraad aan te dragen. Leden van het verenigingsbestuur, van een 
schooldirectie en van een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en/of schoolraad kunnen geen 
lid zijn van de ledenraad. De leden van de Ledenraad spreken en stemmen, zowel in de ledenraad als in 
de algemene vergadering, zonder last of ruggespraak.
Aantal leden en zittingsduur
Het aantal leden van de ledenraad wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van 
het verenigingsbestuur. De leden van de ledenraad worden telkens benoemd voor een periode van ten 
hoogste drie jaar. Jaarlijks treedt een/derde van de leden af volgens een door de ledenraad op te maken 
rooster van aftreden.
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Organigram Florion  

Voor meer informatie over Florion: zie onze website www.florion.nl

Adresgegevens bovenschools kantoor
Postadres
Florion
Postbus 393
8000 AJ  ZWOLLE
Tel.nr. 038 - 2305001

Bezoekadres
Florion
Greijdanus, F/H-gebouw, H2
Campus 5
8017 CB  ZWOLLE

Overige gegevens
E-mail: bestuurskantoor@florion.nl
Website: www.florion.nl
Dagelijks bestuur: G.J. (Gert) Laarman 

Gegevens algemeen bestuur Florion 
Functie Naam E-mail
Voorzitter Dhr. K.A. (Kor) Dijkema k.a.dijkema@kpnmail.nl
Secretaris Mw Y.N. (Nynke) van Eijs-

den-Douma
algemeenbestuur@florion.nl

Penningmeester Dhr. R.M. (Martin) Klijnstra
Lid M.H.(Marike) van der Woerd-Vis-

ser

GMR
voorzitter  mw G. (Gea) Bakker-Smit
secretaris: mw A. (Albertheke) Brand-Medendorp
e-mail:  gmr@florion.nl

Inning ouder- en verenigingsbijdrage 
Voor de inning van de ouder- en verenigingsbijdrage ontvangt u in het voorjaar van 2023 een factuur. 
Mocht u in verleden een incassomachtiging hebben afgegeven, dan staat op de betreffende factuur ver-
meld op welke datum de incasso zal plaatsvinden. De hoogte van de ouderbijdrage verschilt per school 
en staat vermeld in de schoolgids. De verenigingsbijdrage was voor 2022 vastgesteld op € 15,-- per 
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gezin en voor 2023 moet de hoogte van de bijdrage nog worden vastgesteld. 

Informatie 
Daarnaast betalen ouders per school een ouderbijdrage die wordt vastgesteld door de directie van 
de school in overleg met de oudergeleding van de MR/Schoolraad. Hiervan worden schoolgebonden 
uitgaven gedaan zoals: schoolreis, kamp, sportdag, sinterklaas, vieringen, etc. De ouderbijdrage wordt 
per school vastgesteld, de peildatum is 1 januari. De ouderbijdrage geldt dus niet een schooljaar maar 
een kalenderjaar. Voor 2023 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 85,00 per gezin. De inning gebeurt ook 
door GO-ON via dezelfde inning als de contributie. De ouderbijdrage is vrijwillig, kinderen worden niet 
uitgesloten van activiteiten als er niet betaald is. Jaarlijks wordt er in de nieuwsbrief van de school een 
overzicht gepubliceerd van inkomsten en uitgaven.

Verzekeringen
WA-verzekering
Wij nemen deel aan een collectieve WA-verzekering. 
Wat is wel verzekerd? 
In de WA-verzekering is de aansprakelijkheid van het schoolbestuur, de personeelsleden en ouderpartici-
panten verzekerd. Ouderparticipanten zijn bijvoorbeeld leesmoeders, TSO medewerkers of begeleiders 
van schoolreisjes.
Wanneer door hun toedoen of nalatigheid schade ontstaat aan zaken of personen, dan wordt deze scha-
de vergoed door de verzekeraar. Er moet dan wel sprake zijn van schuld.

Wat is niet verzekerd?
1. Vaak wordt er gedacht dat in de WA-verzekering ook de leerlingen verzekerd zijn. Dat is echter niet 

het geval. Wanneer een leerling schade veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk is, valt dit in principe 
niet onder de WA-verzekering van de school maar onder die van de ouders.

2. Ook is niet verzekerd de schade die ontstaat na een ongeval. Wanneer de leerling uit een klimrek 
valt en een arm breekt, valt dat niet onder de WA-verzekering van de school, maar onder die van de 
ouders. Een uitzondering hierop vormen situaties van schuld of verwijtbare nalatigheid. Bijvoorbeeld 
wanneer een pleinwacht het ongeluk in redelijkheid had kunnen voorkomen, of wanneer het speel-
toestel ondeugdelijk is. Het eigen risico bedraagt €100,--.

3. Wanneer leerlingen tijdens een schoolreisje worden vervoerd in auto’s is het belangrijk om erop te 
letten dat door de autobezitter een inzittendenverzekering is afgesloten voor het toegestane aantal 
inzittenden.

Scholierenongevallenverzekering/schoolreisverzekering
Er is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle kinderen, personeelsleden, vrijwilligers 
en stagiairs van alle scholen. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico gedurende alle schoolactivi-
teiten binnen schoolverband. Ook het komen van en naar school is meeverzekerd. Bij een ongeval is 
de schuldvraag niet aan de orde. Bij vergoeding van geneeskundige en tandheelkundige kosten geldt 
de dekking als aanvulling op de reeds afgesloten ziektekostenverzekering. Er moet dus bij een ongeval 
eerst een beroep gedaan worden op de eigen verzekering.  
De collectieve ongevallenverzekering omvat tegelijkertijd een doorlopende schoolreisverzekering. Deze 
verzekering dekt naast geneeskundige en tandheelkundige kosten bijvoorbeeld ook bagage, buiten-
gewone extra kosten en schade aan gehuurde verblijven. Ook bij deze verzekering geldt dat naast de 
kinderen ook de personeelsleden, stagiairs en ouders die met een schoolreisje meegaan, zijn meeverze-
kerd.
Klachtenregeling: waar gaat het om? 
Er kan iets gebeuren, waarover je een klacht wilt indienen. Leerlingen, hun ouders, leerkrachten, be-
stuursleden of vrijwilligers: iedereen die bij de school betrokken is, heeft de mogelijkheid om een klacht 
in te dienen over iets waar hij of zij het niet mee eens is. Heel wat problemen kunnen door de school 
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zelf worden opgelost. De locatiedirecteur heeft hierin een taak en zo nodig kan een vertrouwensper-
soon worden ingeschakeld. Wij vinden het als school belangrijk om een zorgvuldige klachtenregeling te 
hebben, omdat het correct is dat mensen die tegen een probleem aanlopen daarmee ergens terecht 
kunnen. Maar ook omdat we graag situaties waarover geklaagd wordt uit de wereld willen helpen of te 
verbeteren.
Er is sprake van twee soorten regelingen:
a. Een (wettelijk) verplichte klachtenregeling met een externe klachtencommissie 
en
b. Een interne klachtenregeling.

Wat kun je doen?
Een klacht kan van diverse aard zijn, bijvoorbeeld van onderwijskundige of organisatorische aard of be-
trekking hebben op ongewenste omgangsvormen. Als iemand ergens niet tevreden over is, dan kan hij 
naar degene gaan, die daarbij direct betrokken is. Bijvoorbeeld naar de leerkracht, de locatiedirecteur of 
de algemeen directeur. Zij kunnen dan proberen het probleem op te lossen. Ook kunnen de interne en 
de externe vertrouwenspersonen rechtstreeks benaderd worden. Hun gegevens staan hieronder ver-
meld. De school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor Gereformeerd Primair Onder-
wijs. Ook dit adres staat hieronder vermeld.

Meer informatie over de klachtenregeling?
De interne klachtenregeling (b.) is in deze schoolgids opgenomen. 
De andere (zwaardere) klachtenregeling (a.) met toelichting is op school in te zien. In verband met de 
kwetsbaarheid van sommige zaken is het ook mogelijk om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar 
van klachtenregeling (a.) aan te vragen.

Klachtenroute

Klacht van onderwijskundige 
aard, o.a.:

Klacht van schoolorganisatorische 
aard, o.a.:

Klacht over ongewenste 
omgangsvormen

Voorbeelden:
• methode
• aanpassing programma
• toetsing, beoordeling

Voorbeelden:
• vakanties, vrije dagen
• schoolbijdrage
• inzet toetscapaciteit
• ziektevervanging

Voorbeelden
• seksuele intimidatie
• agressie
• geweld
• racisme
• discriminatie

gesprek leerling/
leerling

gesprek volwassene/
leerling

Stap 1: gesprek met de 
groepsleerkracht/vakdocent

gesprek met 
groepskracht en 
leerling.

gesprek met groeps-
kracht en ouder(s)

Indien geen overeenstemming:
gesprek met schoolleiding

Indien geen overeenstemming, zo nodig:
gesprek met de verenigingsdirecteur

Indien geen overeenstemming, zo nodig:
Gesprek met de interne contactpersoon

Indien geen overeenstemming:
gesprek met externe vertrouwenspersoon

Indien geen overeenstemming:
Klacht indienen bij de klachtcommissie
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Externe vertrouwenspersonen 
Mevrouw Jeanet Crielaard, 
tel nr: 06 33 14 13 56
@ jcrielaard@centraalnederland.nl
Mevrouw Nicole Wassink-Mijnders, 
tel nr: 06 10 04 55 84
@ nwassink@centraalnederland.nl
Interne contactvertrouwenspersoon:
Janny Hoekstra
janny.hoekstra@florion.nl
Marieke Hesseling
marieke.hesseling@thegodstory.org

Klachtencommissie gereformeerd primair onderwijs
Klachtencommissie voor gereformeerd primair onderwijs en Commissie van Beroep Gereformeerd 
Onderwijs
Postbus 394, 3440 AJ Woerden
T: 070-3861697
E: info@gcbo.nl
W: www.gcbo.nl 
De klachtenregeling is te vinden op de website van www.florion.nl
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Informatie over Scope  
Dertien scholenclusters werken samen met de Educatieve Academie van Viaa aan de professionalisering 
van beginnende leerkrachten, voortkomend vanuit de regeling Versterking samenwerking lerarenoplei-
dingen en scholen 2013-2016. Dit is ook op onze school het geval. 
De naam van het project is Scope – scholen voor Christelijk Primair Onderwijs. Concreet betekent het 
dat we binnen Scope samen willen zorgdragen voor scholen en een bijpassende opleiding waarin een 
nieuwe generatie leerkrachten kan worden opgeleid en begeleid. 
 
Bovendien wordt er in een zestal deelprojecten (met daarin participatie vanuit de deelnemende scholen 
en vanuit Viaa) samengewerkt om te komen tot een gewortelde verdieping van thema’s (o.a. pesten, 
ouderbetrokkenheid) waarbij een link naar de lerarenopleiding blijvend vorm krijgt. 
 
Meer informatie over deze thema’s, het project Scope en de lerarenopleiding vindt u op de website 
www.scopesamenopleiden.nl en de site www.viaa.nl.
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9. Nuttig om te weten
GEZOND GEDRAG
Iedere klas heeft halverwege de ochtend een pauzemoment. We verwachten dat de kinderen drinken en 
fruit van thuis meenemen. Wij willen als school meewerken aan zo weinig mogelijk afval. Wilt u daarom 
zoveel mogelijk eten en drinken meegeven in afwasbare bakjes zonder verpakking?

VERJAARDAGEN
Wanneer kinderen jarig zijn mogen ze trakteren in hun eigen groep. De verjaardag van de leerkracht 
wordt in de eigen groep gevierd. Ook mogen ze de leerkrachten van de school trakteren. Dit hoeft 
echter niet. Het is ook prima om niks mee te geven voor het team. We hebben een schoolpleinfonds; u 
mag het geld wat u zou besteden aan de traktatie voor het team ook geven aan de groepsleerkracht. Wij 
verzamelen al die bedragen en kopen er speelgoed voor voor op het plein. 

GYMKLEDING
Voor kleuters volstaat een klein tasje, voorzien van naam, met daarin gymschoenen met klittenband of 
elastiek. Vanaf groep 3 hebben de kinderen een shirt en sportbroek of gympakje nodig. Ook gymschoe-
nen zijn erg belangrijk. Ze moeten voorzien zijn van een blanke zool met profiel.

BEELDMATERIAAL
Het komt voor dat er foto’s of video-opnamen gemaakt worden van leerlingen. Een aantal personeelsle-
den volgt een opleiding waarbij dit noodzakelijk is. Dit geldt ook voor studenten van de PABO, die bij ons 
stage lopen. Soms maken leerkrachten gebruik van video-interactie om hun bekwaamheden te verbe-
teren. Ook dan kunnen er leerlingen in beeld gebracht worden. Dit beeldmateriaal wordt uitsluitend 
gebruikt voor feedback en zal niet openbaar worden gemaakt. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat 
er opnamen van uw kind gemaakt worden dan kunt u dit melden. Bij de start van elk schooljaar zullen 
de vragen rondom privacyvoorkeuren in Parro worden gesteld. Daarna is het dat schooljaar niet meer 
mogelijk ze te wijzigen. Wanneer er voor andere doeleinden foto’s of video-opnamen gemaakt worden, 
zal hier vooraf toestemming voor gevraagd worden.

VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID 
Wettelijke Aansprakelijkheid 
Samen met andere scholen van Florion nemen wij deel aan een collectieve WA-verzekering.

Wat is wel verzekerd?
De aansprakelijkheid van het schoolbestuur, de personeelsleden en ouder-participanten is verzekerd. 
Wanneer er door hun toedoen of nalatigheid schade ontstaat aan zaken of personen dan wordt deze 
schade vergoed. 
 
Er moet dan sprake zijn van verwijtbaar gedrag. Het eigen risicobedrag bedraagt €100,-.

Wat is niet verzekerd?
Wanneer een leerling schade veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk is, valt dit onder de WA-verzekering 
van de ouders. Schade die ontstaat door een ongeval, valt ook onder de WA-verzekering van de ouders. 
Een uitzondering hierop vormen situaties waarbij de school verwijtbaar is.
Schade aan een motorvoertuig valt niet onder de WA-verzekering van school. Schade die toegebracht 
wordt aan een ander wordt verhaald op de WA-verzekering van de autobezitter.
Wanneer leerlingen tijdens een schoolactiviteit worden vervoerd in auto’s, is het belangrijk om erop te 
letten dat er door de autobezitter een inzittendenverzekering is afgesloten voor het toegestane aantal 
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inzittenden. Op school is een protocol voor Leerlingenvervoer aanwezig.

Schoolongevallenverzekering
Voor alle leerlingen, personeelsleden, vrijwilligers en stagiairs van de scholen binnen Florion is een 
collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico gedurende 
alle schoolactiviteiten binnen schoolverband. Ook het vervoer van en naar school is meeverzekerd. Bij 
een ongeval is de schuldvraag niet aan de orde. Bij vergoeding van geneeskundige en tandheelkundige 
kosten, geldt de dekking als aanvulling op de ziektekostenverzekering.
De ongevallenverzekering omvat ook een doorlopende reisverzekering. Ook bij deze verzekering geldt 
dat naast de leerlingen ook personeelsleden, stagiairs en ouders die meegaan met een schoolreisje zijn 
verzekerd.
 
MEDICIJNGEBRUIK
Wanneer uw kind tijdens schooltijden ziek wordt, nemen wij contact met u op en gaan wij ervan uit dat 
uw kind opgehaald kan worden. Wij verstrekken geen medicijnen aan kinderen. Wanneer toediening 
hiervan nodig is tijdens lesuren kunt u hierover contact opnemen met de intern begeleider of de groeps-
leerkracht van uw kind. 

10. Contactgegevens

Zie kalender
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