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Woord vooraf
Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Verrekijker. In deze schoolgids
vertellen we wat u van De Verrekijker mag verwachten; waaraan we herkend willen
worden, hoe we steeds bezig zijn de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en
vertellen we over de praktische gang van zaken op onze school. Het zou fijn zijn, als
u tussen de regels door, vooral de sfeer proeft van een school waarin de zorg voor
elkaar en de ontwikkeling van onze kinderen centraal staat.
Wilt u de sfeer in het echt proeven? U bent van harte uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek en een rondleiding.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0223 - 612265.
Team De Verrekijker
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1. Over de school
1.1 Algemene gegevens

Contactgegevens
Pasteurstraat 4b
1782 JD, Den Helder
0223-612265
http://www.verrekijker-denhelder.nl
verrekijker-denhelder@kopwerk.nl

Onze andere locatie
De Verrekijker Julianadorp
Vogelzand 4104
1788 MJ, Den Helder
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Schoolbestuur

Schooldirectie

Stichting Kopwerk

Jamila Helstone		

Aantal scholen:21

verrekijker-denhelder@kopwerk.nl

Aantal kinderen: 2884
https://www.kopwerk.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Kop van
Noord Holland Passend PO.

Aantal kinderen afgelopen jaren

Aantal kinderen 2019-2020

1.2 Profiel van de school
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.
Onze Kernwoorden:
Kleine school
Wereldoriëntatie is het hart van onze school
Ieder kind is uniek en welkom
Onderzoekend en ontdekkend leren
Digitaal portfolio
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Missie en Visie
De huidige maatschappij verlangt in de 21e eeuw veel van je. Meer dan alleen
schoolse kennis en vaardigheden. Wat denkt u van ambitie, verantwoordelijkheid
en zelfstandigheid? Een eigen mening en zelfredzaamheid? Eigen initiatief,
ondernemingszin en sociale vaardigheden?
Wij willen onze kinderen, naast de schoolse basiskennis, deze eigenschappen
meegeven. Als een kind slechts reken- en taalvaardigheden leert dan wordt dit
kind tekort gedaan. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op geheel eigen wijze. Wij
stimuleren dat elk kind zich zo breed mogelijk ontwikkelt, maar ook de kans krijgt
zijn of haar eigen unieke talenten te ontdekken en ontplooien.
Jenaplanonderwijs omvat meer dan het aanleren van schoolse kennis als taal en
rekenen. Het is ook gericht op de opvoeding van kinderen. Kinderen leren veel op
onze school. Ze doen dat door deel te nemen aan de basisactiviteiten; Gesprek,
Spel, Werk en Viering.

Identiteit
Onze Jenaplanschool kijkt goed naar elk individueel kind, talenten en leerprestaties.
De Verrekijker staat voor wereldwijze kinderen die zelfbewust, sociaal en
ondernemend de toekomst in stappen.
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2. Het onderwijs
2.1 Stamgroepen en groepsleiders
Een stamgroep is een andere groepering dan een klas. Een klas is een groep
kinderen, van meestal (ongeveer) dezelfde leeftijd, die dezelfde leerstof krijgt
aangeboden. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden, met
verschillende vorderingen in de leerstof. Omdat we in ons onderwijs juist willen
uitgaan van de verschillen in ontwikkeling, doen we dat bewust. Het zit ook het
dichtst bij de natuurlijke situaties die het kind gewend is: denk aan het gezin en
spelen op straat. Het kind ervaart dan om in een groep de jongste of de oudste te
zijn. Op deze manier ervaart het kind hoe het is geholpen te worden door kinderen
uit een andere leeftijdsgroep en om zelf anderen te helpen. Ook ziet het kind
duidelijk welke ontwikkeling het zelf heeft doorgemaakt en wat het al allemaal
geleerd heeft; heel belangrijk voor het zelfvertrouwen. Onze school is een leef- en
werkgemeenschap van kinderen en volwassenen. Deze samenleving-in-het-klein is
geordend in stamgroepen, waar kinderen en volwassenen van, met en aan elkaar
leren.

* Cornell zal om de week op vrijdag voor groep 5/6 staan.
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2.2 Verlof personeel
Wanneer personeelsleden ziek zijn, proberen we de vervanging adequaat in te
vullen, om zodoende de kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven waarborgen. Dit
gebeurt op diverse manieren:
Binnen de Stichting Kopwerk/Schooltij proberen we continu het aantal
vervangers op peil te houden;
We proberen nauwe contacten te onderhouden met de Pabo’s om zodoende
continu voldoende doorstroom te hebben van pas afgestudeerde studenten.
In sommige gevallen wordt aan parttime-werkende collega’s gevraagd tijdelijk
even wat meer te werken.
In uitzonderingsgevallen wordt aan collega’s met ambulante taken gevraagd
lesgevende taken over te nemen.

2.3 Vakleerkrachten
Wij hebben op school een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

2.4 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.
De vakken worden bij ons op school geïntegreerd aangeboden. Zo wordt er binnen
één thema gewerkt aan nagenoeg alle vakken; taal, wereldoriëntatie, begrijpend
lezen, burgerschapsvorming, drama, tekenen, handvaardigheid, muziek, koken,
techniek, presenteren, onderzoek doen etc.
Invulling onderwijstijd groep 1 en 2
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Het spelend leren vormt de basis voor het onderwijs in de groepen 1/2. De
speel-leeromgeving in de onderbouw is zodanig ingericht dat de kinderen op
een veilige en zelfstandige manier worden uitgedaagd om te spelen en te leren.
Zo ontstaat ruimte waardoor er een optimaal beredeneerd aanbod kan worden
gedaan waarbinnen de groepsleider extra aandacht kan geven aan individuele
kinderen. Jonge kinderen hebben ruimte en aandacht nodig om te bewegen en zich
motorisch te ontwikkelen. Hiervoor is op school veel aandacht. Naast deelnemen
aan de gymlessen, spelen de kinderen buiten met aantrekkelijk en stimulerend
spelmateriaal.
Invulling onderwijstijd groep 3 t/m 8

Wij werken op De Verrekijker thematisch. Wereldoriëntatie is het hart van ons
onderwijs. Wij werken met de methode Alles-in-één. In een mensenleven hangt
alles met elkaar samen. Bij Alles-in-1 doen we dat ook: we combineren beleven en
leren over de wereld, taal en lezen in samenhang. Dit betekent dat wereld oriëntatie
(geschiedenis/aardrijkskunde/natuur/cultuur/techniek) volledig geïntegreerd
is in ons taalonderwijs. Wetenschappelijk onderzoek heeft de grote waarde
van taal gekoppeld aan wereldoriëntatie inmiddels ruimschoots aangetoond.
De vakgebieden worden deels verwerkt in dag- en weektaken. In de midden- /
bovenbouw zijn leerpleinen. Wij stimuleren de zelfstandigheid bij kinderen. Daarom
bieden wij kinderen de ruimte om in het leerplein zelfstandig aan het werk te
gaan. In de groepen 4 t/m 8 werken de kinderen voor rekenen met ‘Snappet’. Deze
digitale applicatie wordt aangestuurd door de groepsleider en helpt kinderen
oefenstof te maken op hun persoonlijke niveau en leert kinderen persoonlijke
leerdoelen te stellen.
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Ons thematisch onderwijs presenteren wij aan elkaar en ouders/belangstellenden
in een viering. Meerdere keren per jaar hebben wij op vrijdagmiddag een viering
waarbij de kinderen laten zien wat hun hoofd en hart heeft bezig gehouden.
Burgerschapsvorming en sociale integratie
Burgerschapsvorming is geen apart schoolvak, maar maakt deel uit van het
pedagogisch klimaat. Kinderen worden uitgedaagd om na te denken over hun
rol als burger in de Nederlandse samenleving. Bij burgerschap gaat het om de
bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap én daar,
actief, een bijdrage aan te leveren. Ook als ‘kleine burger’ moet je je betrokken
voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de maatschappij. De betrokkenheid en
verantwoordelijkheid die je voor de gemeenschap voelt, zijn een deel van je
identiteitsontwikkeling.
De ontwikkeling van burgerschap is opgenomen in het lesaanbod voor de groepen
1 t/m 8. Het zit verweven in de 3e pijler van de Jenaplankernkwaliteiten; zorgen
voor alles en iedereen om ons heen.
Binnen onze lessen levensbeschouwelijke identiteit en wereldoriëntatie is hier
veel aandacht voor. U kunt denken aan bibliotheek- of museumbezoek, project
over de 2e Wereldoorlog, opruimdag, projecten van de kunst- of natuurcentra,
inzamelacties voor goede doelen, gastlessen over een sociaal thema, bezoek aan
een tehuis e.d.

2.5 Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
Bibliotheek
Mediatheek
Speellokaal
Gymlokaal
Grote keuken
Peuterschool Het Avontuur
Voor-schoolse opvang;
Naschoolse-opvang
Natuurlijke speelplaats en sportveld
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2.6 Voor en vroegschoolse educatie
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. Vóórschoolse educatie wordt aangeboden op
de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse 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 biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de
peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Peuterschool
Het Avontuur. We gebruiken daarbij KOtotaal.
Er is een intensieve samenwerking tussen peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en
de school. Er zijn afspraken gemaakt over de doorgaande lijnen van ons aanbod,
zodat de kinderen op jonge leeftijd aangeboden hebben gekregen waar de school
op verder kan borduren.
Kinderen met aan taalachterstand krijgen als peuter en als kleuter op school
een extra taalondersteuning d.m.v. speelse taalactiviteiten en het opbouwen van
woordenschat.
Er is een intensieve samenwerking tussen peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/school
en logopediepraktijken.

3. Ondersteuning voor kinderen
3.1 Extra faciliteiten
Wat is een Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe kinderen 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. Kinderen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning
nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een
chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
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In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp
de school kan bieden. Met de invoering van passend onderwijs is iedere school
verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen.
Hierin beschrijven wij:
Dat wij aan de basiskwaliteit van de Inspectie voldoen.
Welke extra hulp wij kunnen geven aan een kind.
Hóe wij die extra hulp aan een kind geven.
Wat een ouder mag verwachten als hun kind extra hulp nodig heeft.
Onze ondersteuningsgrenzen
Hieronder leest u aan de hand van drie kenmerken een korte samenvatting van het
SOP: De basisondersteuning;
De groepsleider biedt per leerjaar minimaal 3 niveaus aan voor rekenen, lezen en
spelling (voor instructieafhankelijke kinderen, voor kinderen met een gemiddelde
instructie behoefte en voor instructieonafhankelijke kinderen).De continuïteit van
de onderwijszorg voor alle kinderen wordt geborgd door een cyclisch proces van
planperiodes, groeps- en leerlingbespreking en een analyse van de resultaten op
individueel, groeps- en schoolniveau.Wij bieden in de groepen 1 t/m 8 verrijking
buiten de groep aan (meerkunnersgroep). Wekelijks krijgen kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong buiten de groep instructie en begeleiding van onze
specialisten meer- en hoogbegaafdheid.
De mogelijkheden voor extra ondersteuning; Kinderen met een meer specifieke
onderwijsbehoefte worden besproken in het OT. Dit kan resulteren in een aanvraag
voor ambulante begeleiding. Vervolgens kan, indien nodig, een arrangement
aangevraagd worden. Zowel de ambulante begeleiding als het arrangement worden
toegekend door het SWV. De school geeft vervolgens met deze extra middelen
de juiste ondersteuning. Op onze school wordt deze extra begeleiding uitgevoerd
door een onderwijsassistent of leraarondersteuner in samenwerking met de
groepsleider. Waar nodig is er extra ondersteuning door middel van expertise van
buitenaf.
Wij zijn een inclusieve school. De Verrekijker staat open voor alle kinderen, zowel
begaafde kinderen als kinderen met leermoeilijkheden en/of een belemmering.
Een inclusieve school probeert op een zinvolle manier tegemoet te komen aan de
verschillende behoeften van al deze kinderen. Om dit te realiseren krijgt ons team
de nodige ondersteuning, middelen en scholing.
Grenzen bij het begeleiden van kinderen hebben te maken met het niet kunnen
garanderen van veiligheid, het niet kunnen begeleiden bij ernstige
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zindelijkheidsproblematiek (medische oorzaak) en het niet kunnen begeleiden
van kinderen die de groepsleider de hele dag door volledig nodig hebben. Tot slot
hebben we ervaren dat we handelingsverlegen zijn als het gaat om het begeleiden
van kinderen met een ontwikkelingsproblematiek die zich extern richt op de
omgeving. In dit geval zullen we altijd het belang van de groep en een veilige
schoolomgeving moeten waarborgen. Dit kan betekenen dat we kinderen met
externaliserend gedrag geen passende begeleiding kunnen bieden op onze school.

3.2 Veiligheid
Anti Pestprogramma
Wij werken met PBS. De letters staan voor (School Wide) Positive Behavior Support
(SWPBS/PBIS: Positive Behavioral Interventions and Supports). Het doel van de
PBS-aanpak is om systematisch en schoolbreed probleemgedrag en pestgedrag
in scholen aan te pakken én te voorkomen, waarbij groepsleiders, kinderen,
ouders en zorgpartijen zich samen verbinden aan allerlei gemaakte afspraken en
zo gezamenlijk bijdragen aan een gezonde, veilige leeromgeving in scholen met
minder gedragsincidenten.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van kinderen. We nemen een
vragenlijst af via WMK. Wij werken met PBS (Positive Behaviour Support).
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Anti-pestcoordinator en vertrouwenspersoon
Wij hebben geen anti-pest coördinator. Alle collega’s van De Verrekijker zijn
verantwoordelijk voor alle kinderen.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Lianne Gerritsen. U kunt de
vertrouwenspersoon bereiken via l.gerritsen@kopwerk.nl

4. Ouders en school
4.1 Hoe ouders worden betrokken
Binnen ons Jenaplanonderwijs is samenwerking mét en betrokkenheid van ouders
onmisbaar. Ouders zijn de ervaringsdeskundigen en samen met ouders en school
staan wij om het kind heen.
Voor de ouders wordt er aan het begin van het schooljaar een stamgroepavond
georganiseerd. Deze avond is bedoeld om kennis te maken met de groepsleider en
kennis te nemen van de activiteiten in het leerjaar.
Binnen de school is daarnaast een ouderwerkgroep werkzaam. Deze assisteert
de groepsleiders bij verscheidene activiteiten. De oudercommissie ondersteunt
de vieringen als Sint Maarten, Kerst, Pasen, de eindmusical van groep 8,
spelletjesdagen en ze organiseert de Sinterklaasviering. Ook zijn ouders en
grootouders betrokken bij het Atelier, een activiteitenmiddag op vrijdag. Alle
kinderen hebben dan de mogelijkheid te kiezen uit een scala aan doe-activiteiten in
de school.
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4.2 Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Elk schooljaar starten wij met een stamgroepavond. Ouders kunnen nader
kennis maken met de groepsleider(s).
Daarnaast vindt er omstreeks oktober een ‘welbevindengesprek’ plaats. Dit
gesprek is met ouder(s) en de groepsleider.
Twee keer per jaar houden de kinderen een Portfoliopresentatie en laten 		
hierbij aan hun ouders zien waar zij staan in hun ontwikkeling.
Ouders krijgen om de week een nieuwsbrief, de ‘in de kijker’.
Daarnaast informeren we ouders via de mail en de app Parro. Natuurlijk staan
we ouders het liefst persoonlijk te woord.
De ouders gebruiken de Parro app waardoor de betrokkenheid van oduers 		
wordt vergroot. Daarnaast worden in Parro op een veilige manier foto’s 		
gedeeld met ouders binnen de wetgeving van de privacywetgeving.
In Parro:
Ontvangen ouders berichten.
Is er een kalenderoverzicht met activiteiten en belangrijke data.
Kunnen ouders zich intekenen voor activiteiten en welbevindengesprekken
en porftolio presentaties.
Er worden door school uitsluitend berichten naar ouders gestuurd via de Parro-app

4.3 Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kan
iets fout gaan. Klachten kunnen in de
meeste gevallen opgelost worden door
ze op school te bespreken. Wij nodigen
ouders dan ook uit niet met een klacht
te blijven rondlopen, maar dit met de
groepsleider of de directie te bespreken.
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Algemene klacht:
Als u een klacht heeft m.b.t. de gang van zaken in de klas, dan nodigen wij u uit dit
bij de groepsleider bespreekbaar te maken. Als u hier niet uitkomt of u hebt een
klacht met betrekking tot andere zaken dan kunt u terecht bij de directie.

Klacht machtsmisbruik:
Bij klachten op het gebied van machtsmisbruik kunt u contact opnemen met de
vertrouwenscontactpersoon van onze school. Van machtsmisbruik is sprake
in geval van pesten, discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie en
seksueel misbruik. Indien er intern geen oplossing wordt gevonden, verwijst de
vertrouwenscontactpersoon u naar de externe vertrouwenspersoon en helpt
eventueel het eerste contact te leggen.

4.4 Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is er voor klachten van ouders en kinderen
tegen medewerkers van de school en voor klachten die ontstaan tussen kinderen
onderling. De externe vertrouwenspersoon is er niet voor klachten die in de
thuissituatie spelen. Indien een medewerker van school advies en begeleiding
nodig heeft, wordt verwezen naar de arbodienst van de school. Indien u (ouder,
kind of medewerker van de school) een klacht over machtsmisbruik heeft, kunt u
contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. In eerste instantie zal er
altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders, kinderen en de
school. Als dit niet lukt, kan overwogen worden om een klacht in te dienen bij de
Klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan u hierbij begeleiden. De
externe vertrouwenspersonen van onze school zijn mevrouw E. Labree en
T. Geerdes. Zij zijn ondergebracht bij de GGD Hollands Noorden. Zij leveren
ook een bijdrage aan activiteiten gericht op het voorkomen van machtsmisbruik
door het geven van voorlichting en presentaties voor bijvoorbeeld ouders,
vertrouwenscontactpersonen en groepsleiders.
Zij kunnen schriftelijk dan wel telefonisch benaderd worden:
GGD Hollands Noorden
T.a.v. Externe vertrouwenspersoon
Antwoordnummer 528
1740 VB, Schagen
Bij het gebruik van dit adres geldt binnen de GGD een speciaal protocol voor
behandeling van post en archivering ter bescherming van de privacy van
betrokkenen.
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De externe vertrouwenspersonen zijn op werkdagen ook telefonisch bereikbaar
onder nummer
0880 - 100 555
In de schoolvakanties kan het voorkomen dat de bereikbaarheid minder is.
Stichting Kopwerk is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie, waar ouders
in laatste instantie met hun klacht terecht kunnen. Dit zijn de contactgegevens:
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH, Den Haag
070 - 3861697 ( tussen 9.00 -16.30 )
Op de volgende website kunt u meer informatie over de klachtenregeling, o.a. het
reglement, vinden:
www.gcbo.nl (g.c.b.o. staat voor: geschillencommissies bijzonder onderwijs).

4.5 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Stichting Kopwerk maakt gebruik van de verbeterde meldcode voor Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling.
De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt onze school om te
gaan met het vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een
kind. De school doorloopt vijf stappen voordat zij een melding doen bij Veilig Thuis.
Meer informatie over deze meldcode kunt u vinden via deze link.

4.6 Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Medezeggenschapsraad
Ouderwerkgroep (OW)
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4.7 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 € 22,50
Daarvan bekostigen we:
Koningsspelen
Lichtjesavond
Feestweek,
Traktatie
Vieringen
Kerst
Sinterklaas
Aanschaf materiaal door ouderwerkgroep
Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
We hebben een cyclus van 3 jaar aan activiteiten. Het ene jaar schoolkamp, het jaar
erop feestweek en het jaar daarna schoolreis. Hier vragen wij apart geld voor.

4.8 Schoolverzekering
Er is sprake van een schoolverzekering.

Ongevallenverzekering
Er is door de school een collectieve ongevallenverzekering voor de kinderen
afgesloten. Deze schoolongevallenverzekering is een zgn. “sommen”-verzekering,
die in geval van overlijden, invaliditeit en medische hulp (voor zover niet gedekt
door een ziektekostenverzekering) een vast bedrag uitkeert als dit ontstaan is door
een ongeval.

W.A. verzekering school
Het bestuur van de Vereniging voor PCO te Den Helder heeft een WA-verzekering
afgesloten voor teamleden en ouders die in opdracht van school (al dan niet met
kinderen) aan activiteiten deelnemen in en buiten school. Ze zijn daarmee gedekt
voor schade aan anderen waarvoor zij aansprakelijk worden gesteld.
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W.A. verzekering ouders
In de loop van een schooljaar gebeurt het wel eens dat kinderen (onbedoeld) schade
toebrengen aan (de eigendommen van andere kinderen, de school of of derden).
In dat geval kan de gedupeerde (degene waaraan schade is toegebracht of diens
ouder) dit verhalen op de WA-verzekering van de ouder(s) van het kind dat de schade
heeft veroorzaakt. Hierbij blijft in deze leeftijdscategorie de schuldvraag buiten
beschouwing. Mocht u geen verzekering hebben, raden wij u aan dit te regelen. De
WA verzekering is er met name voor onbedoeld veroorzaakte schade

4.9 Ziek melden en verlof aanvragen
Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de
leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een kind 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:
U kunt uw kind telefonisch ziekmelden.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders kunnen bij de directie een ‘aanvraag extra schoolverlof’ opvragen.
Waarschuwing: De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te
doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kinderen zonder
toestemming van school houden kan een proces -verbaal worden opgemaakt. Ook
kinderen die veelvuldig te laat komen of veelvuldig ziek gemeld worden, worden
bekend gemaakt bij de leerplichtambtenaar. Deze regeling is in januari 2017
ingegaan.
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4.10 Transparantie privacy
Binnen De Verrekijker gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze kinderen. Dit
is vastgelegd in het privacy beleid van de school. De gegevens die over kinderen
gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken gebruik van persoonsgegevens
als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze kinderen, en voor de
organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouder(s)/
voogd(en) (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren
groepsleiders en ondersteunend personeel gegevens over onze kinderen,
bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens
geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een kind, zoals
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

Digitaal administratiesysteem
De kind gegevens worden opgeslagen in ons digitaal administratiesysteem
Parnassys. Ook de vorderingen van de kinderen worden vastgelegd in dit systeem.
Parnassys is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers
van onze school. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van stichting Kopwerk,
worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader
van de gemeenschappelijke administratie.

Digitale leermiddelen
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermaterialen. Hiervoor is een
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een kind te kunnen
identificeren als die inlogt. Wij hebben met de leveranciers duidelijke afspraken
gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de kind
gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik
van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Rechten van kinderen en ouder(s)/voogd(en)
Ouder(s)/voogd(en) hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren)
in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden.
Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor onze school, mag
u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of voor het
uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur.
In de privacyverklaring op onze website kunt u precies lezen wat voor onze school
de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens en wat de rechten zijn van
kinderen en ouder(s)/voogd(en). Deze privacyverklaring is met instemming van de
Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad* vastgesteld.

17

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van kinderen op bijvoorbeeld
de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw
toestemming. Ouder(s) /verzorger(s) mogen altijd besluiten om die toestemming
niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u toestemming
heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij
per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Met vragen over het gebruik
van foto’s en video’s kunt u terecht bij de directeur.

Basispoort
Om kinderen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de
school, maken we gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van
onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van
bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de groepsleider weet welk
kind de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn kind gegevens nodig. Er is
met Basispoort een overeenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt
over het gebruik van de kind gegevens. Via Basispoort worden er geen leer- of
toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.
Privacy is een belangrijk grondrecht. Je moet erop kunnen vertrouwen dat je privacy
gerespecteerd wordt. Binnen onze school wordt gewerkt met persoonsgegevens.
In de privacyverklaring op de website staat hierover specifieke informatie. Als
school gaan we zorgvuldig om met privacygevoelige informatie over kinderen. We
verwachten dat ook van de ouder(s)/voogd(en) die kinderen op onze school hebben
en die meehelpen bij schoolactiviteiten. Kinderen krijgen les in bewustwording
omtrent gegevensbescherming en privacy.
* De Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR) praat mee over
onderwerpen die van belang zijn voor alle, of voor een meerderheid van de scholen
van onze stichting.
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5. Ontwikkeling van kinderen
5.1 Tussentijds toetsen
Naast de observaties en gesprekken die wij houden met kinderen
nemen wij toetsen af. Wij maken hierbij gebruik van methodetoetsen en
methodeonafhankelijke toetsen.
We monitoren de tussentijdse resultaten van onze kinderen continu. Betreffende
de basisvakken wordt veel leerstof digitaal verwerkt, waardoor we meteen inzicht
hebben in hoeverre de leerstof op de juiste manier verwerkt wordt. Daarnaast
worden regelmatig methode-gebonden toetsen afgenomen welke een goed beeld
geven van welke leerstof wel of niet beheerst wordt. De groepsleiders kunnen hier
dagelijks hun leerstof op aanpassen en waar gewenst instructiegroepen inrichten.
Naast de methodegebonden toetsen gebruiken we de toetsen uit het Cito-LOVS
om een onafhankelijk beeld te krijgen van de vorderingen van onze kinderen.
Door de gegevens van zowel methode-gebonden toetsen en de Cito-toetsen goed
te analyseren, krijgen we een goed totaalbeeld van de ontwikkeling van onze
kinderen. Dit geeft de groepsleiders voldoende informatie om zo de leerstof goed
te kunnen inplannen.

5.2 Eindtoets
Wat is de eindtoets? Aan het eind van de basisschool maken alle kinderen een
eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen kinderen laten zien wat ze op
de basisschool hebben geleerd. De groepsleider geeft het kind een advies voor
het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt zorgvuldig
afgewogen. Scoort het kind op de toets beter dan het advies van de groepsleider?
Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De
eindtoets is geen examen, kinderen kunnen niet slagen of zakken.
Jaarlijks worden onze eindopbrengsten (resultaten groep 8) gemeten met
het landelijk gemiddelde. De inspectie van het onderwijs kwalificeert een
eindopbrengst als onvoldoende (lager dan het landelijk gemiddelde) of als
voldoende (hoger dan het landelijk gemiddelde). De eindopbrengst is een
gemiddelde opbrengst van alle kinderen in groep 8.
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Gemiddelde scores op de IEP eindtoets in de
afgelopen jaren

Gemiddelde scores op Centrale Eindtoets/
Cito Eindtoets in eerdere jaren

5.3 Schooladviezen
Welke schooladviezen heeft de school aan de kinderen gegeven in 2018-2019?

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.
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Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
Veiligheid
Respect
Verantwoordelijkheid
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. De Verrekijker staat voor wereldwijze kinderen die
zelfbewust, sociaal en ondernemend de toekomst in stappen.
Werkwijze sociale opbrengsten
We monitoren de gegevens op de volgende manier:
We nemen 1x per jaar de vragenlijst: leer- en leefklimaat af.
We nemen 1x per jaar de vragenlijst: sociale- emotionele ontwikkeling af.
De gegevens worden verwerkt en in een plan van aanpak verwerkt indien nodig.
We maken data overzichten van de ingebrachte gegevens van het PBS (Positive
Behaviour Support).
Werkwijze PBS: Vanuit onze kapstokregels formuleren we de
gedragsverwachtingen binnen de school. Dit kan zijn voor het plein, maar ook voor
de gang, klas e.d. Deze verwachtingen formuleren we altijd positief. Het gewenste
gedrag wordt beschreven en uitvoerig geoefend met de kinderen.

5.5 Kwaliteitszorg
Wat is kwaliteitszorg? 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.
Onze focus ligt aankomend schooljaar op het volgende:
1. Wij werken met een levend digitaal portfolio
2. In ons thematisch onderwijs zijn kinderen ook onderzoekend bezig
3. Wij profileren ons nog duidelijker als Jenaplanschool
4. Wij werken handelingsgericht (HGW)
5. De opbrengsten van onze basisvakken zijn voldoende
6. Er is een geïntegreerde verbinding met de peuterschool

21

6. Schooltijden en opvang
6.1 Schooltijden
Wij hebben een continurooster van 8:30-14:15 (woe. 8:30-12:30). Kinderen
blijven op school eten en ontspannen en daarna gaan zij verder met het
onderwijsprogramma.

Er wordt in school voorschoolse opvang en naschoolse opvang aangeboden door
SKDH. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Bewegingsonderwijs
In de groepen maken wij veel gebruik van ‘bewegend leren’. Door te bewegen
tijdens het leren worden kinderen mentaal fitter en fysiek actiever. Naast het
buitenspelen geven wij ook gymlessen. De kleuters gymmen twee keer in de week
in het speellokaal. Deze lessen worden gegeven door de groepsleider. De groepen
2/3 t/m 6/7/8 gymmen twee keer per week. De ene les wordt gegeven door de
vakleerkracht en de andere les wordt gegeven voor de groepsleider.

6.3 Vakantierooster 2020-2021
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7. Regels en afspraken in school
‘Van begin tot end, op de Verrekijker accepteren we je zoals je bent’. Deze mooie
zin is enige jaren geleden bedacht en omarmd door alle kinderen. Dat betekent
dan ook dat iedereen zich binnen en buiten de school veilig moet voelen. Regels en
afspraken helpen ons daarbij.
We hebben onze regels gebundeld in 3 hoofdregels. Deze hoofdregels passen ook
in de Leefregels van Jenaplan. Sommige regels zijn alleen voor de kinderen op
school, maar er zijn regels die (ook) voor ouders gelden.
Wij gaan er van uit dat kinderen en volwassenen elkaar helpen zich aan de regels te
houden.
Als ik iets niet wil zeg ik: ‘STOP, HOU OP!
Ik zal rustig uitleggen wat ik voel of wil.
Ik ga alleen weg van school of plein als ik
dat afgesproken heb met mijn juf.
Pakkertje spelen is leuk! Stoeien doe ik 		
alleen in de gymles.
Ik neem de rust om te eten en te drinken.
Ik loop op de trap en aan de rechterkant.

Bij het stilteteken zal ik stil zijn.
Ik ben aardig en beleefd tegen een ander.
Ik kan sorry zeggen als ik een fout heb 		
gemaakt.
Ik los een probleem op zonder vechten of
schelden.
Ik stoor een ander niet als de ander dat 		
niet wil.
Op het plein loop ik naast mijn fiets.
Om 8:30 ben ik in de klas.
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Ik loop rustig in school.
Ik praat rustig.
Ik kom alleen aan de spullen van een 		
ander als het van de ander mag.
Ik laat de ruimte netjes achter.
Ik laat materiaal netjes, schoon en heel.
Bomen, struiken en planten laat ik heel.
Zand blijft op de grond.
Ik laat de fietsen met rust.

Wanneer kinderen zich niet aan de regels houden; zullen wij ze eerst op de regel
aanspreken. Na herhaling volgt een consequentie en als er geen verbetering
optreedt worden ouders op de hoogte gesteld.
Bij vechten, pesten en herhaaldelijk uitdagen volgt direct een consequentie en ook
hier betrekken wij ouders bij als we geen verbetering zien.
Omdat ouders ook een onderdeel van onze school zijn, hebben wij voor hen ook
een aantal gedragsregels opgesteld:
Na schooltijd wacht ik buiten op mijn kind(eren) Als het droog is buiten,		
willen we graag dat volwassenen op het plein de kinderen opwachten, zo 		
kunnen wij rustig afronden in de groep. De garderobes blijven zo ook vrij 		
van wachtende ouders, wat opstoppingen kan veroorzaken.
Ik rook buiten het plein en peukjes belanden in de prullenbak.
Hond op het plein? Héél dichtbij het baasje aan de lijn! Uit ervaring weten we
dat kinderen niet altijd goed om weten te gaan met honden en vragen u daar
d.m.v. deze regel rekening mee te houden.
Ik help de kinderen zich aan de regels te houden.
Ik heb een voorbeeldfunctie.
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8. Adressen
Samenwerkingsverband
Kop van Noord Holland 		

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 80 			

www.onderwijsinspectie.nl

info@owinsp.nl		

1620 AB, Hoorn 			
0229 - 25 93 80.			

Vragen over het onderwijs:

www.swvkopvannoordholland.nl

0800 - 8051 (gratis)

Samenwerkingsverband
Kop van OBD Noordwest

JAT Noord Coördinatoren
Immy Landman
06 - 46143405

Postbus 80
1620 AB, Hoorn
0229 - 25 93 80
info@obdnoordwest.nl

Marjolein de Vries
06 - 50885760

Stichting Kopwerk 		

GGD Hollands Noorden

Postbus 444

Postbus 9276

1780 AK, Den Helder

1800 GG, Alkmaar

085 - 2734000

088-0100500

www.kopwerk.nl

www.ggdhn.nl

De kindertelefoon		

Bureau opvoedingsvragen

0800 - 0432

Informatiewinkel 0223 - 668145

(bellen tussen 14.00-20.00)

De Koploper

Voortgezet Onderwijs
Den Helder (S.A.Z)

Voortgezet Onderwijs Schagen
(Regius)

Sportlaan 38

Postbus 282

1782 ND, Den Helder

1740 AG, Schagen

0223 - 540300

0224 297841
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0223 - 650123

Stichting Voor-School

Peuterschool Het Avontuur

Postbus 236				

Pasteurstraat 4b

1740 AE, Schagen			

1782 JD, Den Helder

085 - 4851435			

085 - 2734050

info@voor-school.nl

info@voor-school.nl

www.voor-school.nl

Centrum Jeugdbeleid Kop
van N-H.

Opvoedpoli Den Helder

Postbus 5

1782 BE, Den Helder

1750 AA, Schagerbrug

0223 - 747006

Middenweg 161			

secretariaat@jeugdbeleidkvnh.nl

GGD Hollands Noorden
Externe Vertrouwenspersoon
(Ellen Labree / T Geerdes Maas)
Antwoordnummer 528
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