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De schoolgids van OBS De Keerkring 

Aves: jouw plek bij ons 

In de schoolgids vindt u de belangrijkste informatie over OBS De Keerkring.  

U ontvangt deze schoolgids bij de inschrijving en jaarlijks na de vaststelling van de 

schoolgids. 

OBS De Keerkring  is onderdeel van stichting Aves.  

Aves is een samenwerkingsstichting die 35 scholen voor primair onderwijs bestuurt in 

de gemeente Noordoostpolder, in de gemeente Kampen en in de gemeente 

Steenwijkerland. Op www.aves.nl is veel informatie te vinden voor ouders/verzorgers. 

Ook leerkrachten maken gebruik van alle documenten op deze site. Veel van onze 

beleidsdocumenten zijn stichtingsbreed ingevoerd en deze documenten kunt u 

allemaal makkelijk vinden op deze site. 
 

Deze gids is bestemd voor de ouders (voor de leesbaarheid schrijven we in deze 

schoolgids steeds ‘ouders’ wij bedoelen hiermee uiteraard ‘ouders/verzorgers’). 

Wij hopen dat u onze schoolgids met belangstelling gaat lezen en dat u een goed 

beeld van onze school zult  krijgen. 

Mocht u na het lezen van deze gids nog informatie missen dan zijn wij te allen tijde 

bereid om u van deze informatie te voorzien. Bovendien staan wij open voor 

aanvullende opmerkingen en/of suggesties ten aanzien van onze schoolgids.     

De inhoud 

In deze schoolgids vindt u onder andere informatie over: 

o Hoe de school werkt 

o Hoe de school is georganiseerd 

o De visie van de school 

o De zorg voor de leerlingen 

o De rol van de ouders 

Openbaar onderwijs in de gemeente Noordoostpolder 

Onze school maakt deel uit van Aves. Aves is Latijn voor de klasse der vogels; een 

herkenbare metafoor voor een stichting die onderwijs verzorgt. Net als vogels willen 

wij grote hoogten bereiken en, na voor onze kinderen te hebben gezorgd, ze met 

vertrouwen in hun kunnen, loslaten.  

Onze Missie: 

Aves biedt betekenisvol en toekomstgericht onderwijs en is een betrouwbare partner 

in de opvoeding. 

Onze Visie: 

In elk dorp en elke stad in haar werkgebied garandeert Aves de aanwezigheid van 

een basisschool. Haar scholen zijn een afspiegeling van de gemeenschap en de 

omgeving. Vooral als het gaat om denominaties. Waar mogelijk maakt de school 

deel uit van een integraal kindcentrum. 

 

Aves zet de kinderen voorop! Ze wil het basisonderwijs innoveren, ontwikkelen en 

behouden. Aves maakt werk van onderwijs en opvoeding. Kwalitatief, waarde(n)vol 

en grensverleggend. 
 

De kinderen staan voor Aves centraal. Aves laat het leerstofjaarklassensysteem los 

en stapt over op gepersonaliseerd leren. De onderwijsbehoeften van kinderen geeft 

http://www.aves.nl/
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richting aan de scholen en aan de keuzes voor en uitvoering van leer- en 

lesmethoden. Op school volgen de kinderen verschillende leerroutes, met daarnaast 

‘samen’ als sleutelwoord. Groepsgewijs en groepsoverstijgend samen leren. Dat 

brengt kinderen verder en maakt ze klaar voor de toekomst. 

Bij Aves onderscheiden en herkennen ouders hun eigen (geloofs-)overtuiging. Zij zien 

tegelijkertijd ook de eigenheid van hun school te midden van het kleurrijke 

scholenpalet van Aves. Het verschil in onderwijsconcepten samen met het karakter 

van de denominaties geeft dit vorm. Oog voor elkaars overtuigingen geeft een 

brede kijk op de wereld en vergroot respect voor anderen. Bij Aves hoort iedereen 

erbij, welke achtergrond iemand ook heeft. 

 

Aves stimuleert kinderen, werkt aan toekomstgericht onderwijs en is een partner in de 

opvoeding. De ontwikkeling van integrale kindcentra voor kinderen van 0 tot 14 jaar 

krijgt speciale aandacht. 

 

Aves: jouw plek bij ons 
 

Onze pay off geeft aan dat wij geloven dat je met elkaar het sterkst bent als 

iedereen zichzelf kan zijn. Daarom stimuleren we de ontwikkeling van iedereen die 

met Aves is verbonden: kind, leraar, ouder, medewerker of andere betrokkene. We 

bieden een veilige en gezonde omgeving waarin je kunt groeien in een tempo dat 

bij je past. We luisteren naar elkaar, zeggen wat we vinden, we spelen, leren, vallen 

en staan weer op, of rapen elkaar op als dat nodig is. Samen vormen we een team 

waarbinnen je de ruimte hebt om je plek te vinden en te vormen. Ook jouw plek bij 

ons. 

 

De organisatie wordt aangestuurd door het College van Bestuur: Dhr. Kristiaan Strijker 

(voorzitter; algemene, materiële, onderwijszaken en  Dhr. Jos Timmermans (personele 

zaken en financiën).   

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht 

(RvT) zijn de sparringpartners vanuit het werkveld. Voor meer informatie: www.aves.nl  

 

  

http://www.aves.nl/


      2020-2021 

 

5  

 

De school 

De naam 

De straatnamen in onze buurt zijn verbonden met de aarde en het heelal. Dit geldt 

ook voor de naam van onze school. Een keerkring is, net als de evenaar,  een 

denkbeeldige lijn op de aarde. Als de zon recht boven een van de twee keerkringen 

staat, begint een nieuw jaargetijde. Een verandering dus. Net als op school. Uw kind 

ontwikkelt zich en verandert. Van kleuter naar brugklasser. 

Het logo van de school geeft aan dat kinderen, waar vandaan dan ook, welkom zijn 

op De Keerkring. De  juffen en meesters van De Keerkring begeleiden uw kind zo 

goed mogelijk bij alle veranderingen. 

 

De Keerkring is gesitueerd in de wijk Revelsant. Deze wijk kenmerkt zich door haar 

kleurrijke samenleving.  

Dit zien wij terug in de school, waar kinderen en ouders met verschillende culturele 

achtergronden elkaar ontmoeten. Samen met de kinderen en de ouders vormen we 

een hechte schoolgemeenschap, waarin op een respectvolle wijze samengeleefd, 

samengewerkt en samengespeeld wordt.  
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Onderwijs in beweging 

Onderwijs is steeds in beweging. Dit betekent voor de onderwijsgevenden dat zij in 

een continu proces van bij- en nascholing zitten. Deze scholingen vinden zowel 

teamgericht, als individueel plaats. Deze scholing staat altijd in relatie met het 

schoolplan.  

Het schoolplan 2019-2023 vindt u via de volgende link: https://login.schoolplan.nu/p/DKN40VX. 

We streven voortdurend naar een verdere verhoging van de kwaliteit van het 

onderwijs op De Keerkring. Het afgelopen twee jaar zijn we opnieuw bewust bezig 

geweest met onze visie op onderwijs.  We geven thematische onderwijs en  

gebruiken hiervoor de methode “Alles-in-1”. Deze methode geeft ons de 

mogelijkheid om ook alle vakken behalve rekenen, gym en handschriftontwikkeling, 

thematisch aan te bieden. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat werken in thema’s 

zorgt voor betekenisvol leren en werken. De methode is boeiend voor de kinderen 

en de materialen maken het voor leerkrachten eenvoudig om samenhangend 

onderwijs te geven.  

De leermiddelen doen recht aan verschillen in capaciteit, talent en manier van 

leren. Door die afwisseling en differentiatie blijven kinderen uitgedaagd en leergierig 

en is er ruimte voor werkelijk leren en ontwikkeling.  
 

Bij het vakgebied rekenen werken de kinderen op hun eigen functioneringsniveau. 

Hierbij laten we het zogenaamde jaarklassen systeem achter ons. We evalueren het 

rekenonderwijs elk half jaar, en zonnodig vaker, en checken of het kind nog op de 

juiste leerlijn werkt en of bijstelling of een andere aanpak wenselijk is. 
 

Wij werken aan kwaliteit en besteden komend jaar extra tijd aan de 

weekplanningen , logboeken en ondersteuningsbladen om zo te komen tot een 

eenduidige planmatige aanpak. 
 

Onze kwaliteitsdoelen zijn; 

• Op OBS De Keerkring is sprake van een rijk en uitdagend aanbod en krachtige 

leeromgeving. 

• Op OBS De Keerkring worden activerende instructies gegeven; De leerkracht 

verduidelijkt de lesdoelen, geeft duidelijke uitleg van de leerstof en hulpmiddelen 

en gaat na of de lesdoelen bereikt zijn. 

• Op OBS De Keerkring stemt de leerkracht de verwerking van de leerstof af op 

kennis over hoe leerlingen leren. 

• Op OBS De Keerkring analyseert de leerkracht waarom een leerlingen uitvalt en 

reflecteert op eigen handelen hij/zij plant en registreert interventies n.a.v. analyse 

en reflectie. 

Dit schooljaar worden ook een aantal leerlingen getraind als mediatoren en zal er 

een officiele leerlingenraad worden geinstalleerd. Ook ouders worden 

meegenomen door de bijeenkomsten op school. Zij ontvangen bij elk thema een 

Kletskaart zodat zij ook thuis kunnen werken aan de doelen van De Vreedzame 

school. Samen zorgen wij zo voor een fijne veilige omgeving want; “De beste 

beweging maak je samen!” 
 

Onze ambities zijn te lezen in het schoolplan 2019-2023; https://login.schoolplan.nu/p/DKN40VX 

https://login.schoolplan.nu/p/DKN40VX
https://login.schoolplan.nu/p/DKN40VX
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Nieuwe leerlingen 

Ruim voordat uw kind 4 jaar wordt kunt u het aanmelden bij de directeur. Er volgt 

dan een rondleiding en een gesprek, waarbij ook het aanmeldingsformulier wordt 

ingevuld. Zodra wij er zeker van zijn dat uw kind bij ons de zorg kan krijgen die het 

verdient  wordt u kind door middel van een inschrijfformulier bij ons ingeschreven. 

Alle leerlingen die door de overheid bekostigd onderwijs volgen, moeten 

ingeschreven zijn met hun burgerservicenummer (BSN, voorheen sofinummer). Bij 

inschrijving van uw kind dient u dit nummer mee te nemen. Het is te vinden op de 

brief van de belastingdienst over dit onderwerp en op de zorgpas van uw kind. 

Uiteraard houdt de school zich aan de wet op de persoonsregistratie. Zie 

www.aves.nl 
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Uitgangspunten en doelstellingen 

Je mag zijn wie je bent 

Als openbare basisschool staat De Keerkring open voor iedereen. 

Uw kind groeit op te midden van leeftijdgenootjes en volwassenen met verschillende 

achtergronden. Wij leren de kinderen om op een respectvolle wijze om te gaan met 

elkaar, met elkaars opvatting, met elkaars overtuiging en met elkaars 

eigendommen. 
 

We beschouwen het als onze taak om, samen met de ouders, onze leerlingen zo 

goed mogelijk te begeleiden bij hun ontwikkeling. Daarom hechten wij aan een 

goede open communicatie met de ouders. 
 

We streven er naar om de leerlingen een zo stevig mogelijke basis te geven voor hun 

verdere ontwikkeling. 

Na het basisonderwijs hebben de leerlingen van De Keerkring: 

o het voor hen hoogst haalbare niveau van lezen, schrijven, spreken en rekenen 

bereikt 

o ruime kennis van de wereld om hen heen 

o zich creatief en sociaal ontwikkeld 

o een hoge mate van zelfstandigheid bereikt 

o een goede kans om het voortgezet onderwijs op hun niveau met goed 

resultaat te volgen 

o hun basisschoolperiode doorlopen in een sfeer van veiligheid, 

verantwoordelijkheid en vertrouwen, ook vertrouwen in zichzelf, want op De 

Keerkring geldt: `Je mag zijn wie je bent.`  
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Cultuur en milieu educatie  

Op school wordt er voor de kinderen van De Keerkring regelmatig activiteiten in en 

rond de school georganiseerd. U moet hierbij denken aan sport, toneel, muziek en 

spel.  

We werken mee aan de actie “schoon belonen” van de gemeente  en houden de 

schoolomgeving schoon. 

Elk jaar wordt er voor elke groep een theater of dans voorstelling georganiseerd en is 

er een raamplan cultuur dat inhoud dat elk kind op OBS De Keerkring tenminste één 

keer in contact komt met verschillende disciplines (dans, theater, muziek en 

beeldende kunst). Dit doen wij in nauwe samenwerking met Cultuurbedrijf NOP. 

De kinderen van De Keerkring worden nadrukkelijk betrokken bij de keuze van 

activiteiten en gestimuleerd tot deelname aan de zwemestafette, schoolvoetbal en 

de avond vierdaagse.  

In samenwerking met Carrefour wordt een aantal buitenschoolse (sport)activiteiten 

georganiseerd.  

Wij werken nauw samen met het buurthuis en willen zo een bijdrage leveren aan de 

sociale cohesie in de wijk. 
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Gezonde school 

We hebben het vignet ‘voeding’ van de Gezonde School verdiend! 

In overleg met MR, OR en andere ouders is er in 2017 beleid gemaakt op school 

t.a.v.  gezonde voeding.  

Gezonde voeding zorgt voor een betere concentratie en prestatie op school maar 

het welbevinden van de kinderen staat natuurlijk voorop.  

Water 

Op OBS De Keerkring ontvangen alle kinderen bij inschrijving een “Join the pipe*” 

waterfles. Op onze school drinken de kinderen alleen water en daarvoor kunnen ze 

de waterfles handig gebruiken. 

 
*Door het gebruik van herbruikbare ‘multi-use’ flessen, kunnen we de hoeveelheid plastic afval verminderen. De 

flessen worden in Nederland geproduceerd, zijn BPA vrij en vaatwasser bestendig 

Fruit 

Drie dagen per week wordt er fruit gegeten (woensdag, donderdag en vrijdag) de 

andere twee dagen eten de kinderen een gezond alternatief. We proberen elk jaar 

in aanmerking te komen voor de subsidieregeling m.b.t. schoolfruit.  

Door schoolacties (sponsorloop, vuil opruimen) proberen wij de kinderen het gehele 

jaar één á twee dagen gratis fruit aan te bieden. 

Traktaties 

Ook stimuleren wij de kinderen en 

ouders om de verjaardagstractaties zo 

lekker en gezond mogelijk te maken. 

Dat lukt heel erg goed en we zien dat 

er steeds meer aandacht komt voor 

gezonde voeding en gezond leven.  
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De organisatie van het onderwijs 

De leerlingen zijn dit jaar in 4 groepen ingedeeld, per groep ongeveer 20 leerlingen. 

Er zal veel worden samengewerkt door de leerkrachten. Er is op elke groep minimaal 

1,5 fte ingepland. Er werken dus op een aantal dagdelen twee leerkrachten naast 

elkaar in een groep. We kunnen daardoor inzetten op instructies in kleine groepen.  

Met rekenen werken de kinderen op hun niveaugroep, het jaarklassensysteem 

hebben we op dat vakgebied los gelaten. 
 

 maandag dinsdag Woensdag donderdag vrijdag 

  ocht mid ocht mid ocht ocht mid ocht mid 

1-2 Juf Karina 

Juf Daniëlle 

Juf Harmke 

Juf Daniëlle 

Juf Karina 

Juf Harmke 

Juf Karina 

Juf Harmke 

Juf Karina 

Juf Daniëlle 

   3 Meester 

Martijn 

 

Meester 

Martijn 

Meester 

Martijn 
Meester 

Martijn 

Meester 

Martijn 

   4 Juf Simone 

Juf Marye 

Juf Simone 

Juf Marye 

Juf Simone 

Juf Marye 

Juf Simone 

Juf Marye 

Juf Simone 

Juf Marye 

5-6 Juf Ingrid Juf Ingrid Juf Ingrid Juf Kelly 

Juf Ingrid 

Juf Kelly  

   7 Juf Mariëtte 

Juf Saskia 

 

 

Juf Mariëtte 

Juf Saskia 

 

Juf Mariëtte 

 

 

Juf Mariëtte 

 

Juf Mariëtte 

 

 

   8 Meester Jan  Meester Jan  Meester Jan  Meester Jan  Juf Ingrid 

Juf Saskia  

Ondersteuning   Meester Anton  Meester Anton   

IB-er  Wendy is de intern begeleider zij is op dinsdag en vrijdag de hele dag aanwezig 

en op woensdag wisselend de ochtend of de middag.  

 

 

Andere taken 

Meester Jan is ICT- er en onderhoudt alle hard- en software. 

 

Onze Intern Begeleider (IB-er) is Wendy Roowaan, zij is tevens IB-er op de Roderik van 

Voorstschool. Zij zal 2 ½ dagen per week bij ons op school aanwezig zijn. 

 

Als team verlenen we medewerking aan opleidingsinstellingen voor leerkrachten en 

onderwijsassistenten. Dit betekent dat er regelmatig stagiaires op onze school 

werkzaam zijn. Zij worden begeleid door de groepsleerkrachten bij wie zij op dat 

moment stage lopen. De stagiaires verzorgen ook lessen in de groep. Tijdens deze 

lessen blijft de groepsleerkracht verantwoordelijk voor de groep.  

 

 

Extra’s 

Er is elke woensdag een RT-er aanwezig (S. Durieux) en elke donderdag een 

logopedist (R. Niessen). Ook wordt er elke donderdag PMT (psychomotorische 

therapie) gegeven door een medewerker van Grip. 
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Het team 

even voorstellen 

 

 

 

Schooltijden 

Aanvang 

De deuren van de school gaan ’s morgens om 8:15 uur open. De kinderen én ouders 

hebben dan tijd om nog even iets te vertellen. Zo kunnen we om 8:30 uur écht met 

de les starten. We verzoeken ouders om na 8.35 niet meer in de gangen met elkaar 

in gesprek te gaan. 

Wij vragen ouders van groep 1-2 om minimaal drie keer per week hun kleuter naar 

school te brengen of halen. Zo leert u de juffen kennen en kan er snel even 

informatie worden uitgewisseld. 

 

Te laat 

Als kinderen te laat komen ontvangen ze een zogenaamde “te laat” kaart. Na 3 x te 

laat ontvangen de ouders een brief, bij 6 x te laat worden ouders uitgenodigd voor 

een gesprek en moeten de kinderen nablijven. Bij 9 x te laat wordt de 

leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Na elke vakantie (herfst-, kerst-, 

voorjaar- en meivakantie) begint de telling opnieuw. 

Wilt u uw kind helpen om op tijd te komen? 
 



      2020-2021 

 

13  

 

Ophalen 

Ouders wachten om 14.00 uur buiten op hun kinderen. De leerkrachten van groep 1-

2 lopen mee met de kinderen en zorgen dat de kinderen pas weg gaan als zij dat 

veilig vinden.  

Wij werken met het vijf-gelijke-dagen model 

  

Gymrooster 

Groep 1-2 gymt in de speelzaal in school. 

Groep 3 t/8 gymt in de gymzaal tegenover de school. Gymkleding is verplicht. 

maandag 

 10.15-10.50 10.50-11.25 11.25-12.00 

Groep 3/4 x   

Groep 5/6  x  

Groep 7/8   x 

dinsdag 

 11.15-12.30 12.30-13.15  13.15-14.00 

Groep 3/4  x  

Groep 5/6   x 

Groep 7/8 x   

Het onderwijsaanbod 
Op onze school werken we thematisch en ontwikkelingsgericht. Dat doen we met 

behulp van de methode Alles-in-1 & Alles-Apart. Alle vakken met uitzondering van 

rekenen, gym en handschriftontwikkeling, worden binnen een thema aangeboden. 

Deze samenhang maakt de leerstof logisch, motiverend, efficiënt en effectief. 

Hieronder kunt u lezen hoe dat werkt. 

OPTIE 2, VIJF GELIJKE DAGEN 

Maandag 8.30-14.00 

Dinsdag 8.30-14.00 

Woensdag 8.30-14.00 (groep 1-2 12.00 uur vrij) 

Donderdag 8.30-14.00 

Vrijdag  8.30-14.00 (groep 1 middag vrij) 

In dit model zijn alle dagen gelijk. Geen vrij woensdagmiddag maar alle dagen tot 14.00.  

De kleuters hebben nog wel de woensdag vrij en de allerkleinsten (groep 1) ook op 

vrijdagmiddag. De kinderen eten samen met de leerkracht op school. 
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Bovenbouw 

Groep 5 t/m 8. 

Vanaf groep 5 is het onderwijs in taal, lezen en rekenen het belangrijkst, maar wordt 

er ook aandacht besteed aan vakken als aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, 

wereldoriëntatie en verkeer. We bieden de taal en zaakvakken geïntegreerd in 

thema’s aan. De kinderen leren dingen zelf te onderzoeken. Ze maken daarbij 

steeds meer gebruik van de computer. 

In de bovenbouw behandelen we 20 thematische projecten verdeeld over vier jaar. 

Per schooljaar behandelen we vijf projecten, uit ieder domein één. Hier ziet u de 

onderwerpen van de 20 projecten: 

 

domein Aardrijkskunde Geschiedenis Techniek Cultuur Natuur 

hoofdonderwerp Nederland 

Prehistorie, 

Grieken en 

Romeinen 

Bouwen Voeding Dieren 

hoofdonderwerp Europa Middeleeuwen 
Vervoer en 

Verkeer 

Kleding 

en Sport 
Planten 

hoofdonderwerp Afrika en Azië Gouden Eeuw Energie Kunst Mensen 

hoofdonderwerp 

Amerika + Australië 

+ Antarctica + 

Oceanen 

Moderne 

Geschiedenis 
Communicatie Geloof 

Milieu en 

Kringloop 

Alles- in-1 

De 20 projecten van Alles-in-1 groep 5-8 bieden in logische samenhang het gehele 

onderwijsprogramma voor de vier hoogste groepen aan, met uitzondering van 

rekenen, gym en handschriftontwikkeling. Samen met de taallijn Alles-Apart is het ook 

dekkend voor alle kerndoelen Nederlandse taal. 

Elk van de 20 projecten is inzetbaar in de groepen 5, 6, 7 en 8. Dat betekent dat elke 

combinatie van deze groepen mogelijk is. Hoewel de leerstof nog jaar gebonden is, 

kan dit in combinatiegroepen makkelijker worden losgelaten, ook per vak. Dat 

betekent dat er leerlingen in de 

groep kunnen werken aan 

leerstof uit een voorliggende 

jaargroep of aan leerstof uit 

de volgende jaargroep. 
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Alles-Apart 

Alles-Apart is de instructietaallijn voor groep 5-8. Zonder poespas worden de 

spellingcategorieën, werkwoordspelling, grammaticaregels en leesstrategieën 

uitgelegd en geoefend. Binnen Alles-Apart is de hoofdzaak taalregels leren en 

oefenen.  

De kinderen leren vanaf schooljaar 2019-2020 schrijven met de methode Klinkers 

Door dezelfde taal aan te bieden binnen de thema’s en taallessen, leren kinderen in 

samenhang, dit maakt het onderwijs krachtig en betekenisvol! 

Alles-in-1wordt integraal gebruikt, alle activiteiten kosten ongeveer 15 uur per week. 

Dit houdt in dat ongeveer 10 uur per week overblijft voor rekenen, methodisch 

schrijven, gym en andere activiteiten. 

De middenbouw 

In de groepen 3 en 4 richt het onderwijs zich in belangrijke mate op het lezen, taal, 

rekenen en schrijven. Wij zien dit als basisvaardigheden waarmee het kind tijdens zijn 

schoolcarrière verder moet. Maar ook vakken als wereldoriëntatie en verkeer komen 

in deze groepen, vooral thematisch, aan de orde. 

De kinderen leren schrijven met de methode Klinkers. Deze methode past goed bij 

de leesmethode (Lijn 3) van groep 3.  

 

Groep 3 

In deze groep staat het leren lezen centraal. Op OBS De keerkring gebruiken we 

daarvoor de methode Lijn 3. Lijn 3 kent twaalf wereld oriënterende thema’s. Het 

thema is de rode draad bij alle lessen en plaatst de leerstof voor de kinderen in een 

logische en herkenbare context. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van 

de kinderen en bij de thema’s van Alles-in-1. Zo kan de hele school aan hetzelfde 

thema werken. De school bruist, de kinderen leren. Elk kind werkt op het juiste niveau 

en ontwikkelt zich. 

 

Werken met hoeken 

Het thema krijgt onder andere invulling in het werken met hoeken.  

• boekenhoek 

• ontdekhoek 

• schrijfhoek 

 

Het werken met hoeken is een goede manier om de kinderen op een andere manier 

met de leerstof bezig te laten zijn. Bovendien sluit het uitstekend aan bij het 

kleuteronderwijs en maakt daarmee de overstap naar groep 3 gemakkelijker. 

 

Groep 4 

Groep 4 werkt met vijf thema’s van Alles-in-1. De projecten bieden taal, lezen, 

wereldoriëntatie en expressie in een logische samenhang aan. De gehele leerstof 

van groep 4, met uitzondering van rekenen, gym en handschriftontwikkeling, is 

verdeeld over de vijf projecten. De onderwerpen liggen dicht bij de belevingswereld 

van de kinderen. 

Binnen de teksten en opdrachten van het groep 4 materiaal zijn drie niveaus 

verwerkt, zodat kinderen op hun eigen niveau kunnen werken.  
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Onderbouw 

Groep 1-2 

Samenwerking tussen leerlingen is erg belangrijk. Door 

oudste kleuters samen te laten werken met jongste 

kleuters leren de leerlingen vanaf het begin dat ze iets 

voor elkaar kunnen betekenen. We volgen hier de 

uitgangspunten van basisontwikkeling ofwel 

ontwikkelingsgericht onderwijs(OGO). Dit betekent dat 

de ontwikkeling van uw kind centraal staat. Aan de hand van thema’s die 

schoolbreed worden behandeld, maakt de leerkracht een leeromgeving die voor 

elk kind aanknopingspunten biedt om mee aan het werk te gaan. Aanvankelijk 

bepaalt het ontwikkelingsniveau van het kind het onderwijsaanbod. Geleidelijk aan 

wordt deze ontwikkeling steeds meer gestimuleerd en gestuurd door de 

onderwijsmaterialen en het aanbod van de leerkrachten. 

Het onderwijs aan de kleuters is erop gericht het kind zich te laten ontwikkelen door 

middel van spel en het werken met verschillende materialen. Hierbij nemen de 

ervaringen die het kind al heeft een belangrijk plaats in. Door te werken aan de 

hand van uitdagende thema’s praten we veel met de kinderen, zodat ze veel 

woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding op het 

latere onderwijs.  

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt aan de volgende ontwikkelingsgebieden:  

1. Sociaal-emotionele ontwikkeling: hierbij leren we het kind met emoties 

omgaan en samen met andere kinderen te spelen en te werken. Dit komt 

vooral tot uiting in het vrij spel van de kleuters, het samen spelen in de 

poppenhoek, de bouwhoek, enz. Tijdens spelsituaties en in kringgesprekken 
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leren we de kinderen om te gaan met bijv. boosheid, verdriet en vreugde. De 

Vreedzame School aanpak biedt hiervoor uitstekende handvatten. 

2. Motorische ontwikkeling: hierbij werken we aan het leren bewegen van de 

kinderen. Het gaat dan om grove motoriek (gymnastiek), maar ook om het 

leren van bewegingen die nodig zijn voor het knippen, vouwen, kleuren, 

schilderen, schrijven e.d.; de fijne motoriek.  

3. De ontwikkeling van het denken: We proberen de leerlingen te leren logisch 

te denken door hen begrippen aan te leren die daarvoor nodig zijn, zoals: 

eerste, laatste, voorste, middelste, achterste, meer, minder, enz. Door gebruik 

te maken van specifieke kleutermaterialen, maar ook door computergebruik 

worden de begrippen spelenderwijs aangeleerd. In de kleuterperiode maken 

de kinderen kennis met letters en woorden. Op deze wijze wordt de aanzet 

gegeven tot het leren lezen. 

In de kleutergroep zijn alle dagen twee leerkrachten of een leerkracht en 

pedagogisch medewerker aan het werk. Zo kunnen wij de kinderen het onderwijs 

bieden dat zij nodig hebben.  

Rekenen 

We rekenen in groep 3 t/m 8 in niveaugroepen. De kinderen werken dan in een 

andere samenstelling dan hun thuisgroep. De leerkracht die het rekenonderwijs 

verzorgt is verantwoordelijk voor deze groep kinderen en overlegt met de leerkracht 

van de thuisgroep over vorderingen en hulpvragen. We werken met de methode 

“Alles telt”. 
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De Keerkring verbindt! 
 

Wat vinden wij belangrijk? 

Zelfontplooiing 

‘Het gaat er niet om of je de beste bent, het gaat er om dat je beter bent dan 

gisteren.’ 

Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat kinderen zichzelf kennen en hun 

eigen keuzes kunnen maken.  

• Wij doen dat door kinderen reële feedback te geven.  

• Wij geven voorrang aan positief gedrag. 

Gastvrije school 

 ‘De beste beweging maak je samen!’  

Wij zijn ervan overtuigd dat de interactie met de omgeving van de kinderen voor 

een optimale ontwikkeling zorgt.  

• Ouders en mensen uit de nabije omgeving zijn hierbij een belangrijk 

speerpunt. Wij gaan op huisbezoek en vragen ouders te participeren in de 

klas.  

• De Keerkring is een ontmoetingsplek met een openbare identiteit: voor jong 

en oud, voor alle culturen en levensbeschouwingen. 

• Samen streven we naar een gezonde schoolomgeving. 

Dynamisch onderwijs 

 ‘Een kind is geen bouwpakket, het bouwt zichzelf met de blokken die het 

aangereikt krijgt.’ 

Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs betekenisvoller wordt wanneer je inspeelt op 

de actuele gebeurtenissen en de belevingswereld van de kinderen. Wij zijn ervan 

overtuigd dat de wereld in de school gehaald moet worden, zodat de kinderen zich 

kunnen redden in de maatschappij.  

• Wij werken van groep 1 t/m 8 thematisch met de principes vanuit het 

Ontwikkelingsgericht onderwijs. 

• Ontwikkeling zien wij niet als vaststaand proces. Kinderen zijn mede-eigenaar 

van hun eigen leerproces en hebben een leerkracht nodig om verder te 

komen in hun ontwikkeling.  

• Enthousiaste leerkrachten die weten wat ze willen bereiken en geïnteresseerd 

zijn in de kinderen en in elkaar is voor ons een must. De leerkracht 

manoeuvreert tussen ‘teacher’ en ‘coach’.  
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Hoe kun je dat zien? 

1. Kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheid. 

Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de keuzes die ze maken ten 

aanzien van de planning van hun werk.  

2. Kinderen leren door samen te werken. 

Kinderen moeten kunnen samenwerken. De leerkracht zorgt ervoor dat het element 

van samenwerken in het onderwijs aanbod komt. 

3. Kinderen kunnen zelfstandig werken. 

Het zelfstandig werken stimuleert de kinderen zelf hun werk te plannen en zelf 

oplossingen te bedenken voor problemen die ze tegenkomen.   

We leren de kinderen zelfstandig werken door hen taken te geven voor een 

dagdeel, een dag of een week. Tijdens het uitvoeren van deze taak kunnen de 

kinderen (vaak) zelf de volgorde bepalen van de verschillende onderdelen. In hun 

taken kan het voorkomen dat ze kunnen of moeten samenwerken met andere 

kinderen. De leerkracht begeleidt de uitvoering van de taak en kan kinderen alleen 

of in kleine groepjes extra helpen.  

 

4. Plezier. 

Op onze school streven we ernaar dat de kinderen allereerst met plezier naar school 

gaan. Dit is de basis van waaruit het kind zich kan ontwikkelen. We proberen dit te 

bereiken door te werken aan een prettige sfeer, een veilige omgeving en een 

gevarieerd en uitdagend onderwijsaanbod.  

 

5. Verschillen. 

Kinderen hebben verschillende capaciteiten.   
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Sommige leerlingen kunnen werk aan dat qua niveau hoger is dan wat de andere 

leerlingen uit de groep aangeboden krijgen. Deze meerpresterende leerlingen 

krijgen werk aangeboden dat past bij hun ontwikkeling. Andere kinderen, die 

problemen in het leerproces ondervinden, krijgen extra zorg en aandacht van de 

eigen leerkracht en werk, dat past bij hun ontwikkelingsniveau. 

De methode alles-in-1 voorziet in de mogelijkheid dat kinderen per jaargroep de 

lesstof op drie verschillende niveaus kan volgen.  

Levensbeschouwelijk onderwijs op de openbare school 

Er worden per jaar minimaal twee teambijeenkomsten georganiseerd rond het 

thema identiteit. Behalve dat er vaardigheden rondom het lesgeven over het thema 

levensbeschouwing worden gedeeld, wordt er vooral aandacht geschonken aan 

de formatieve ontwikkeling van de leerkrachten. 

Wij gebruiken het woord "verbinden" als onze "WHY". Deze kernwaarde bepaalt onze 

keuzes en hieraan toetsen wij ons handelen. 

Zo zorgen wij geregeld voor verbinding tussen het oude- en jonge kind door actief 

activiteiten te organiseren waar kinderen uit alle groepen groep doorbroken 

samenspelen, leren werken en vieren. 

Lessen leren leven 

In de lessen Leren Leven bereiden we de leerlingen voor op een samenleving waarin 

mensen in vrijheid hun levensbeschouwing beleven en zich met elkaar verbonden 

voelen. Vragen en ontdekkingen van kinderen vormen daarbij de verbinding. 

Op onze school werken we in samenwerking met leerkrachten van het Centrum voor 

Vormingsonderwijs met ‘Leren Leven’. Het uitgangspunt hierbij is dat leerlingen lessen 

over levensbeschouwing en identiteit niet in aparte groepjes, maar samen om de 

klas volgen. Alle leerlingen volgen in hun eigen groep de lessen Leren Leven. Op die 

manier leren kinderen samen over de diverse levensbeschouwelijke richtingen, van 

de groepsleerkracht en van drie vakleerkrachten Godsdienstig en Humanistisch 

vormingsonderwijs (G/HVO).  

Aves vindt het van belang, dat kinderen kennis maken met diverse 

geloofsrichtingen, hierover met elkaar in gesprek gaan en daardoor respect leren 

hebben voor de diverse stromingen. Wij geloven dat daardoor tolerantie en begrip 

ontstaat. Aves wil de kinderen op haar scholen ‘leren leven’ in onze samenleving.  

Dit zijn de uitgangspunten van de lessen Leren Leven:  

• We streven naar erkenning en waardering voor de verschillende 

levensbeschouwingen die kinderen meebrengen en in onze samenleving 

aanwezig zijn.  

• Dit willen we graag vorm laten geven door de groepsleerkrachten van de 

kinderen, in samenwerking met de G/HVO docenten. Voor de kinderen is de 

groepsleerkracht belangrijk in het gesprek met de klas.  

• De lessen ‘Leren Leven’ (waaronder de lessen G/HVO) worden door alle 

kinderen bijgewoond. We streven naar dialoog waarin alle kinderen vrij leren 

spreken met en luisteren naar elkaar.  

• Met ouders die nadrukkelijk aangeven geen GVO of HVO te wensen zullen we 

in gesprek gaan.  
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• De groepsleerkrachten van de groepen 1 en 2 verzorgen zelf lessen ‘Leren 

Leven’ vanuit de thema’s en verhalen die speciaal voor hen worden 

aangereikt.  

• We werken dit jaar aan vier thema’s in projecten van ieder 11 weken.  

Wat betekent dit voor de kinderen?  

Alle kinderen volgen samen alle lessen. Gedurende elf weken achter elkaar wordt 

een thema uitgediept vanuit de diverse geestelijke stromingen.  
Ieder thema start met een openings-les door de groepsleerkracht.  

Dan volgen; 

• drie lessen vanuit het Christendom (door de GVO docent  

• drie lessen vanuit de Islam (door de IGO docent  

• drie vanuit het Humanisme (door de HVO docent  

De vakleerkrachten (GVO, IGO en HVO) verzorgen steeds drie lessen achterelkaar. 

De lessen duren 45 minuten en er wordt voornamelijk gewerkt vanuit verhalen.  

De groepsleerkracht is ook bij al deze lessen van de vakleerkrachten aanwezig, 

spreekt van tijd tot tijd een woordje mee en kan indien er aanleiding toe is op een 

ander moment de groep wijzen op wat er geleerd of besproken is. De themareeks 

eindigt met een afronding door de groepsleerkracht.  

Wat betekent dit voor u als ouder?  
Voor u als ouder betekent het dat u bij ons op school niet voor één speciale richting 

G/HVO kunt kiezen. Alle kinderen maken immers kennis met alle stromingen.  

De kinderen kunnen door de lessen ‘Leren Leven’ niet alleen kennismaken met de 

diverse geestelijke stromingen in ons land. Ook leggen we in de lessen verbindingen 

met burgerschapsvorming, sociaal-emotionele ontwikkeling en waarden en normen. 

Daarmee werken we aan kerndoel 37 en 38, dat op alle basisscholen verplicht is.  

Wij gaan er vanuit dat u als ouder, net als wij, enthousiast bent over deze werkwijze 

en dat u ook de grote meerwaarde hiervan inziet. Echter mocht u onoverkomelijke 

bezwaren hebben, dan kunt u dit aangeven bij de directie van de school. Wij gaan 

dan graag met u in gesprek om tot een afspraak te komen.  

Via de [hier communicatie middel noemen] zullen wij u op de hoogte houden van 

de inhoud van elk nieuw thema.  

Geestelijke Stromingen 

In onze thema’s komen alle wereldgodsdiensten en stromingen aan de orde. 

Daardoor krijgen alle kinderen kennis van wat de verschillende godsdiensten 

inhouden. Wij vinden het belangrijk om bij alle kinderen begrip te kweken voor de 

overtuiging van anderen.  

Onze waarden en normen 

We vinden taal, lezen en rekenen heel belangrijk, maar De Keerkring leert kinderen 

ook om te gaan met waarden, die van groot belang zijn in de samenleving, zoals 

tolerantie, respect en solidariteit. 
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De kinderen, ouders en leerkrachten van De Keerkring hebben verschillende 

opvattingen over godsdienst en levensbeschouwing, zoals iedereen in de 

maatschappij.  

 

Verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing 

verzwijgen wij niet, maar gebruiken we als uitgangspunt voor ons onderwijs. Zo leren 

de kinderen met en over elkaar, met respect voor elkaars identiteit. 

Het hele team heeft de opleiding `openbaar onderwijs` gevolgd. Daarin komen alle 

bovengenoemde zaken aan de orde. Deze opleiding is gebaseerd op de 

kernwaarden en competentiebeschrijvingen zoals die door de Vereniging 

Openbaar Onderwijs en VOS/ABB zijn vastgelegd.  

Het `vak` Burgerschap is in onze thema’s verweven. 

De school kent duidelijke regels. Deze worden vooraf aan de intake met de ouders 

besproken. Onze grondwet is duidelijk zichtbaar in de school. 

De klassenregels worden samen met de kinderen opgesteld. We hanteren hierbij De 

Vreedzame School  aanpak. 
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De Vreedzame school 

In schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met de invoering van scholing m.b.t. de 

aanpak van De Vreedzame School. De Vreedzame School beschouwt de klas en de 

school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, 

een stem krijgen. De kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ 

te zijn:  

• open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen 

• een bijdrage leveren aan het algemeen belang 

• en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap 

 

Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’. 

Op het niveau van de leerlingen streeft het programma ernaar om kinderen te 

leren: 

• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen 

• constructief conflicten op te lossen   

• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap  

• een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen   

• volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht, en de 

sociale, emotionele en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor 

bovenstaande doelen.  
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Op het niveau van de school realiseert het programma een positief sociaal en 

moreel klimaat, waarin:  

• iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat  

• de eigen kracht van kinderen benut wordt  

• leerkrachten en leerlingen zich veilig voelen en prettig werken  

• handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt 

 

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door het basiscurriculum. Deze 

lessenserie bestaat uit een wekelijkse les of activiteit in alle groepen van 30-45 

minuten. Er zijn 30 lessen verdeeld over zes blokken: 

1. We horen bij elkaar – groepsvorming en een positief sociaal klimaat  

2. We lossen conflicten zelf op - conflicthantering  

3. We hebben oor voor elkaar – communicatie  

4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens  

5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid  

6. We zijn allemaal anders – diversiteit. 

De school voldoet hiermee aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale 

competentie, actief burgerschap en sociale integratie.  
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Gedrags- en omgangsregels 

De scholen van de stichting houden zich aan een beleidsstuk voor omgangsregels.   

Gedrag en duidelijke regels vinden wij erg belangrijk. 
 

Om een duidelijk beleid te maken over het optreden van de school bij storend 

gedrag van leerlingen zijn de volgende stappen in beeld gebracht.   

 
*In geval van geweld, wordt niet gewaarschuwd maar wordt direct overgegaan 

naar gele rode kaart.  

**Indien de directie en verzuimcoördinator afwezig zijn wordt de leerling geplaatst bij een 

ambulante kracht. Indien dit niet mogelijk is wordt de leerling alleen in een kantoorruimte 

geplaatst (max. 45 min). De leerkracht zorgt voor werk (aangepast).  

 

Hiernaast hanteren we op school het systeem van de rode- en gele kaarten. 

 

Geel  

Als een leerling verbaal agressief is krijgt de leerling een gele kaart. Deze wordt 

meegegeven naar huis en er wordt een aantekening in het dossier gemaakt. De 

leerkracht belt de ouders om hen op de hoogte te brengen. Er volgt een 

aantekening in het dossier.  

Deze leerling is niet meer welkom in de klas en zal onder toezicht buiten de groep 

moeten werken. Tijdens de pauze mag deze leerling niet naar buiten.   

Als de dag is afgelopen meldt de leerling zich weer bij zijn eigen leerkracht.   

 

Rood  

Als een leerling in een periode tussen twee vakanties een tweede keer een gele 

kaart ontvangt wordt deze automatisch omgezet in een rode kaart. Ook kan een 

leerling direct een rode kaart ontvangen als hij fysiek geweld gebruikt of dat hij een 

gevaar wordt voor andere kinderen of de leerkracht. Bij een rode kaart krijgt een 

leerling een time-out/schorsing. Directie of IB belt de ouders en het kind wordt de 

(het) eerstvolgende dag(deel) de toegang tot school ontzegd. Er volgt een 

aantekening in het dossier en de leerplichtambtenaar wordt op de hoogte 

gebracht.  

Als de leerling hierna weer naar school komt vindt er een ‘herstel’ gesprek om 8.15 

uur met leerling, leerkracht, directie en 1 van de ouders plaats. 
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Activiteiten voor de kinderen 

Leesbevordering 

Lezen en leren lezen is voor de ontwikkeling van kinderen heel belangrijk, daarom zijn 

we al jaren druk bezig met het promoten van het lezen. In samenwerking met de 

bibliotheek stellen wij voor iedere bouw een leesbevorderingplan samen. Een korte 

uitleg wat wij o.a. doen ziet u hieronder.  

• Wij besteden ruim aandacht aan de Kinderboekenweek in oktober. Het 

thema dit jaar is ‘En toen’. 

• De gehele maand januari staat in het teken van ‘Klasselezen’. Drie keer per 

week lezen alle kinderen van groep 3 tot en met 8 tegelijk korte teksten. De 

kinderen kunnen op deze momenten andere kinderen helpen en kunnen in 

een andere klas worden ingezet. 

• Per jaar staan er vijf thema’s centraal. Gebruik van leeskisten en/of andere 

leesmaterialen  is vastonderdeel van deze aanpak. 

• Groep 3 en 6 bezoeken in de loop van het jaar de bibliotheek voor een 

uitgebreide rondleiding.   

• Groep 5/6, 7 en 8 kunnen het gehele jaar naar de bibliotheek om boeken te 

lenen voor iedere leerling.  

• Groep 7 en 8 doen mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. De finale is aan 

het eind van de Kinderboekenweek. De winnaar zal tijdens de kijkavond 

voorlezen!  

• De groepen 3, 4, 5 en 6 doen ook mee aan de voorrondes van de nationale 

voorleeswedstrijd op school om alvast te oefenen. 

• Groep 1/2 doet mee aan de nationale voorleesdagen. Wij proberen dit jaar 

zoveel mogelijk vaders/opa’s of buurmannen te laten voorlezen!  
 

Creatief 

In alle groepen besteden we aandacht aan de creatieve vakken: tekenen, 

handvaardigheid en muziek. Vaak gebeurt dit binnen de thema’s. In blokken van 

vier weken gaan ouders, leerkrachten, stagiares en kinderen aan de slag op de 

‘Creamiddagen’. Op die middagen werken we groepsdoorbroken in circuitvorm 

met kleine groepjes kinderen. 
 

Gym 

De groepen 1 en 2 hebben dagelijks gymnastiek op het lesrooster staan.  

De groepen 3 t/m 8 krijgen twee maal per week gymnastiek in het gymlokaal. 

Leerkrachten gebruiken hiervoor de map en website van “Alles in beweging”.  
 

Actualiteit 

De school maakt onderdeel uit van een dynamische maatschappij. Als school 

proberen we in ons onderwijs in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. We 

besteden aandacht aan het nieuws en aan gebeurtenissen in de buurt. Door het 

thematisch onderwijs is het mogelijk het echte leven in de school te brengen door 

bijvoorbeeld experts uit te nodigen. Ook gaan kinderen geregeld op onderzoek. 

 

Huiswerk 

Er wordt soms ook huiswerk meegegeven. U kunt uw kind hier mee steunen door in 

ieder geval belangstellend te zijn en zo nodig te helpen. 

 

Schoolreisjes en kamp 

Elk jaar worden er in september schoolreisjes georganiseerd voor groep 1 t/m 6. 

Groep 7-8 gaat op schoolkamp.  
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We hechten veel waarde aan het sociale aspect van samen op reis gaan en leuke 

dingen doen. Deelname aan de schoolreis is voor alle kinderen verplicht. 

De kinderen betalen een vast bedrag voor de schoolreis. Hiervan wordt de 

schoolreis betaald. U wordt over de betaalwijze elk jaar rond juli van het schooljaar 

ervoor geïnformeerd. 

Kosten schoolreis: 

Groep 1 t/m 4 20,- euro  

Groep 5 en 6  25,- euro  

Groep 7 en 8  50,- euro  

Voor financiële ondersteuning verwijzen wij u graag naar Stichting Leergeld 

Noordoostpolder: http://www.leergeld.nl/noordoostpolder/. 

Het schoolreisgeld kan ook worden voldaan met “Meedoen-bonnen” 

verkrijgbaar bij de gemeente. 

 

Excursies en uitstapjes 

Regelmatig nemen we deel aan excursies die worden aangeboden door instanties 

als de bibliotheek, het Cultuur Bedrijf en Natuur- en milieueducatie.  

Ook gaan we vaak op pad om onze thema’s meer invulling te geven. Kinderen leren 

veel van deze uitstapjes. Door te leren met hoofd, handen en hart ontstaat er 

samenhang in de leerstof. We vragen geregeld ouders om ons te vervoeren of mee 

helpen in de begeleiding. 
 

Verkeersexamen 

Groep 8 neemt deel aan het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. Dit 

examen bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. 

Koningsspelen 

Op de vrijdag voor Koningsdag organiseert de school een Sport- en Speldag. 

 

Ontmoetingsfestival 

Om al onze culturen en diversiteit te vieren, organiseren wij jaarlijks het 

ontmoetingsfestival. Een spetterend feest voor iedereen die betrokken is bij de 

school maar ook de buurt is van harte welkom. 
 

  

http://www.leergeld.nl/noordoostpolder/
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De zorg voor leerlingen 

Passend onderwijs  

Passend onderwijs zorgt dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig 

hebben.  

De bedoeling van Passend onderwijs is dat kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis, op 

de eigen basisschool, onderwijs krijgen dat bij hen past.  

Wanneer we specialistische hulp nodig hebben bij de begeleiding van een leerling, 

kunnen we een beroep doen op het expertisecentrum Noordoostpolder. Vanuit het 

expertisecentrum werken orthopedagogen en andere specialisten op o.a. het 

gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid en gedrag. Ook een specialist op het 

gebied van leer- en gedragsproblemen, van de school voor speciaal basisonderwijs 

De Klimboom, werkt vanuit het expertisecentrum voor de basisscholen. Wanneer we 

specialisten van buiten onze school willen inschakelen gebeurt dat overigens altijd in 

overleg met u als ouders.  

Deskundigen vanuit het speciaal onderwijs kunnen we eveneens gemakkelijk om 

advies vragen.   

Met alle basisscholen in de polder (en op Urk) werken we namelijk samen met de 

scholen voor speciaal onderwijs, binnen het Samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Noordoostpolder-Urk. Alle informatie over Passend onderwijs in de 

Noordoostpolder vindt u op de website van het samenwerkingsverband: 

www.passendonderwijsnu.nl. 

Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. 

Mogelijk kan een andere basisschool dat wel. Samen met u als ouders verkennen we 

dan de mogelijkheden voor een overplaatsing naar een andere basisschool. 

Soms heeft een leerling intensieve ondersteuning nodig die alleen op het speciaal 

(basis)onderwijs geboden kan worden. Met instemming van u als ouders melden we 

de leerling dan aan bij de Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband. De 

Toewijzingscommissie beslist vervolgens of de leerling toelaatbaar is op het speciaal 

(basis)onderwijs.  

Als een kind naar een speciale (basis)school gaat, wordt regelmatig bekeken of de 

intensieve ondersteuning van de speciale (basis)school nog nodig is voor de leerling. 

Als de leerling weer voldoende heeft aan de ondersteuning die de basisschool kan 

bieden, gaat de leerling terug naar de basisschool. Dit gaat vanzelfsprekend altijd in 

goed overleg met de ouders én alleen wanneer duidelijk is dat de leerling tot en met 

groep 8 op zijn/haar plek zal zijn op de basisschool. 

Meer informatie over de scholen voor speciaal (basis)onderwijs en over de 

Toewijzingscommissie vindt u eveneens op www.passendonderwijsnu.nl.  

Passend onderwijs is voor onze school niet nieuw: 

• Als het nodig is, krijgt een kind altijd extra instructie en oefenstof of een speciaal 

aangepast programma.  

• Op onze school zitten al jaren leerlingen met een indicatie speciaal onderwijs. 

Met extra hulp en begeleiding volgen deze leerlingen onderwijs bij ons op school, 

tot tevredenheid van kinderen en ouders.  

• We zorgen ervoor dat kinderen die meer en moeilijker schoolwerk aankunnen, 

oefenstof op hun niveau kunnen maken.  

• Er is elke woensdag een RT-er aanwezig (S. Durieux) en elke donderdag een 

logopedist (R. Niessen). Ook wordt er elke donderdag PMT (psychomotorische 

therapie) gegeven door een medewerker van Grip. 

  

http://www.passendonderwijsnu.nl/
http://www.passendonderwijsnu.nl/
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Leerling met een handicap op school 

Alle leerlingen zijn welkom op onze school. 

In principe zijn alle kinderen welkom op De Keerkring. Oók als het gaat om 

gehandicapte kinderen. Bij aanmelding van een gehandicapt kind kijken we wel of 

verwacht mag worden dat het team deze leerling kan begeleiden zonder dat deze 

leerling en/of de andere leerlingen tekort komt/komen. 

Plaatsing van kinderen die veel extra zorg en aandacht nodig hebben hangt af van 

de mogelijkheden en omstandigheden op onze school. Deze omstandigheden zijn 

niet elk jaar hetzelfde. Kinderen met een handicap vallen onder onze speciale 

leerlingenzorg, dat wil zeggen, dat we deze kinderen extra hulp en aandacht willen 

geven, maar dat we ook van deze kinderen accepteren dat ze niet op dezelfde 

manier en in hetzelfde tempo als de andere kinderen leren. Dat betekent dat het 

eindniveau van deze kinderen in veel gevallen lager zal liggen dan dat van de 

gemiddelde leerling eind groep 8. 

Niet alleen de speciale behoeften van het gehandicapte kind spelen een rol. Ook 

de mogelijkheden van de school én de samenstelling van de groep spelen mee. 

Regionale expertisecentra begeleiden onze leerkrachten om tot een goede aanpak 

te komen. Regelmatig en in overleg met de ouders zal bekeken worden of er voor 

het kind nog voldoende mogelijkheden op onze school zijn. Verwijzing naar een 

school voor speciaal onderwijs wordt in de toekomst dan ook nooit uitgesloten. 

Wanneer uw kind speciale zorg nodig heeft, bespreken we dit altijd met u als ouders. 

We vinden het belangrijk van u, als ouder, te horen hoe het thuis gaat met uw kind 

en wat uw opvatting is over de beste aanpak. Hoe de zorg binnen de school eruit 

gaat zien, beslist de school.  

Wanneer het nodig is dat uw kind langere tijd speciale aandacht krijgt, 

onderhouden we daarover regelmatig contact met u. 

Daarbij zullen we u vragen om met een handtekening aan te geven dat u op de 

hoogte bent van de speciale zorg die uw kind krijgt. We doen dit om mogelijke 

misverstanden op een later tijdstip te voorkomen.  

Het leerlingvolgsysteem 

De leerlingen worden gedurende hun schoolloopbaan regelmatig getoetst. De 

toetsgegevens worden per computer verwerkt en de gegevens worden meerdere 

keren per jaar tijdens teambesprekingen besproken. In de teamvergadering kan 

worden afgesproken om over een specifieke leerling nader overleg te voeren met 

de groepsleerkracht en de intern begeleider. Elk kind heeft een 

digitaalleerlingdossier waarin de afgenomen toetsen en de plannen met betrekking 

tot extra zorg worden verzameld. Bovendien worden van de groeps- en 

leerlingbesprekingen verslagen gemaakt. Met de uitkomsten van de toetsen en aan 

de hand van wat de leerkracht ziet, volgen we de ontwikkeling van uw kind 

nauwlettend en nemen we maatregelen als de situatie daarom vraagt. Dit kunnen 

maatregelen ten behoeve van de meerpresterende leerlingen zijn of ten behoeve 

van de hulpleerlingen. U wordt als ouder door de school op de hoogte gebracht 

wanneer we aanpassingen in het onderwijsprogramma van uw kind willen 

aanbrengen. 

Het kan ook wenselijk zijn om in bepaalde gevallen deskundigheid van buitenaf aan 

te trekken voor het verrichten van onderzoek of begeleiding. Aanvullend onderzoek 

wordt meestal verzorgd door de medewerkers van de Schoolbegeleidingsdienst 

IJsselgroep of de school voor speciaal onderwijs. In dit geval wordt vooraf contact 

met de ouders opgenomen. 
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Het leerlingvolgsysteem geeft naast de overzichten van individuele kinderen ook een 

beeld van de groepsprestaties. Aangezien het Cito-leerlingvolgsysteem werkt met 

landelijke genormeerde toetsen kunnen we na elke toetsronde nagaan hoe de 

resultaten zich verhouden tot het landelijke gemiddelde. U wordt op de hoogte 

gesteld van de toetsresultaten van uw kind. 

Op onze school wordt relatief veel tijd en menskracht geïnvesteerd in de speciale 

hulp die kinderen nodig kunnen hebben. Zo staat hieronder een beschrijving van de 

voorzieningen voor meerpresterende leerlingen en hulpleerlingen. Bovendien 

kunnen we voor adviezen over de begeleiding van deze leerlingen terecht bij 

externe deskundigen. In een enkel geval kan het voor het kind beter zijn om een 

bepaalde groep nog eens over te doen. Een beslissing hierover wordt nooit alleen 

op grond van leerprestaties genomen. De sociaal emotionele ontwikkeling speelt 

daarbij altijd een rol. Doubleren betekent bij ons dan ook niet dat alle leerstof weer 

opnieuw moet worden doorlopen. De groepsleerkracht verzorgt in dit geval een 

speciaal onderwijsprogramma dat aansluit op de ontwikkeling van dat moment. Het 

besluit om een leerling te laten doubleren wordt altijd ruimschoots voor de 

zomervakantie en in overleg met de ouders genomen.  

Het schoolteam beslist uiteindelijk en bepaalt waar uw kind wordt geplaatst.  

Flexibele Klimboomplaatsing (Noordoostpolder)  

Deze plaatsing is een voorziening die in beeld komt wanneer de zorg in de 

basisschool niet meer toereikend is, maar ook een plaatsing op het SBO (nog) niet 

aan de orde is. 

Het is dan een middel om te onderzoeken op welke manier groepsleerkracht en 

school hun zorg zodanig vorm kunnen geven dat die toereikend is voor de leerling. 

Een flexibele Klimboomplaatsing is er voor leerlingen uit groep 3 tot en met 5. De 

leerling gaat dan tijdelijk en (meestal) parttime naar sbo-school De Klimboom. 

Parttime: de leerling is een deel van de week op De Klimboom en gaat de rest van 

de week gewoon naar de eigen school. 

De leerling krijgt binnen De Klimboom intensieve ondersteuning op maat. De 

basisschool wordt eveneens vanuit De Klimboom ondersteund om beter toegerust te 

raken voor de begeleiding van de leerling. Basisschool en Klimboom hanteren tijdens 

een parttime plaatsing een gezamenlijk plan voor de ondersteuning van de leerling. 

Na de plaatsing gaat de leerling weer fulltime naar de basisschool. In sommige 

gevallen is tijdens de plaatsing duidelijk geworden dat het wenselijk is dat de leerling 

op een andere basisschool geplaatst wordt.  

De basisschool, De Klimboom en de ouders van de leerling trekken samen op bij een 

flexibele Klimboomplaatsing.  

De Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband beslist over flexibele 

Klimboomplaatsingen. 

Meerpresteerders  

Voor meerpresterende of hoogbegaafde leerlingen is op De Keerkring speciaal 

beleid ontwikkeld. We laten deze kinderen met extra taken op hun eigen niveau 

werken. 

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan worden bekeken of een leerling een klas 

kan overslaan. Hierbij zullen de gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 

echter zwaar worden gewogen.  

Ook is er binnen Aves een zg. verrijkingsklas. Hier kunnen kinderen die een hoog IQ, 

een uitstekende motivatie en groot doorzettingsvermogen hebben, uit de groepen 6 

en 7, één ochtend in de week naartoe. 



      2020-2021 

 

31  

 

Bovendien is er in samenwerking met het Voortgezet Onderwijs de zg. 8+ klas. Hier 

kunnen kinderen naartoe die erg goed presteren. Eén ochtend in de week gaan 

deze kinderen naar deze klas. Meer informatie vindt u op de website van de 

stichting: www.aves.nl.  

Het Samenwerkingsverband 

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

Noordoostpolder-Urk. In dit samenwerkingsverband werken alle scholen voor 

openbaar- en bijzonder onderwijs en de speciale school voor basisonderwijs, “De 

Klimboom”, samen op het gebied van begeleiding van leerlingen met leer- en 

gedragsproblemen. Wanneer na intensief onderzoek vastgesteld wordt dat een 

leerling op onze school niet voldoende geholpen kan worden dan wordt er gekeken 

waar die mogelijkheid wel aanwezig is. Dit kan een andere basisschool zijn die zich 

heeft gespecialiseerd in een bepaalde klassenorganisatie of op een bepaald 

vakgebied of de speciale school voor basisonderwijs. De uitgebreide toetsing en de 

mogelijke plaatsing op een andere school vindt altijd in overleg met de ouders 

plaats.  

Voor dit beleid wordt verwezen naar het zorgdocument, dat op school aanwezig is. 

 

  

http://www.aves.nl/
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De overstap naar het voortgezet onderwijs 

De school geeft een advies aan het voortgezet onderwijs voor de verwijzing van de 

leerlingen in groep 8. We kijken dan naar de (werk)instelling van het kind. De 

motivatie en doorzettingsvermogen en natuurlijk naar de resultaten. Ons advies is 

leidend voor het voortgezet onderwijs.   

Daarnaast wordt er in groep 8 in april deelgenomen aan de landelijke Cito-

eindtoets. Wanneer deze toets veel hoger uitvalt dan de advisering van de school, 

kan er in uitzonderlijke gevallen worden besloten om de leerling alsnog een hoger 

schooladvies te geven. Wij beschouwen deze toets als een hulpmiddel bij de 

advisering naar het voortgezet onderwijs.  

De score van de Cito-toets wordt gebruikt ter controle en bevestiging van dit advies.  

De groepsleerkracht bespreekt zijn advies met de ouders. U zult hierna de 

uiteindelijke keuze voor het vervolgonderwijs moeten maken. U hebt de vrijheid het 

advies van de leerkracht naast u neer te leggen. De aanmelding van de leerlingen 

bij het voortgezet onderwijs wordt door de school geregeld. 

Ter oriëntatie op het voortgezet onderwijs bezoekt groep 8 de voorlichtingsdagen 

die door de scholen voor voortgezet onderwijs worden georganiseerd. Daarnaast 

raden we de ouders aan om de open dagen van de verschillende scholen te 

bezoeken.  

Voor zover mogelijk worden de leerlingen van onze school ook in het voortgezet 

onderwijs nog door ons gevolgd. Het is niet: `Uit het oog, uit het hart`. Wij gaan na of 

de kinderen door middel van onze advisering daadwerkelijk op de goede plaats zijn 

terechtgekomen en hoe ze daar presteren. De scholen voor voortgezet onderwijs 

sturen ons regelmatig rapportoverzichten van onze oud-leerlingen en er is mondeling 

overleg. In veruit de meeste gevallen blijkt het kind na 3 jaar vervolgonderwijs op het 

schoolniveau te zitten dat bij ons advies is aangegeven.  

 

De Cito-resultaten van de gehele groep bieden de school de mogelijkheid na te 

gaan waar zich nog zwakke plekken in ons onderwijs bevinden. Wij gebruiken de 

toets nadrukkelijk om ons onderwijs te analyseren en te evalueren. Dit leidt tot een 

proces van voortdurende verbetering van ons onderwijs.  

Rapporten 

Het rapport wordt twee maal per jaar gemaakt, in februari en juni. 

De reguliere Cito-toetsen worden in januari en mei afgenomen en de resultaten 

daarvan worden meegenomen in de rapportagegesprekken. 

Om tot een goede beoordeling te komen werken we in groep 1-2 met de 

zogenaamde (tussen)doelen van het SLO (www.slo.nl/primair/kerndoelen/) . Deze 

doelen geven aan wat een kind al kan (ingekleurd bolletje op het rapport) en 

wat  het nog moet leren (leeg bolletje). De doelen hangen per thema zichtbaar in 

de groep van uw kind. Zo kan het kind maar ook u zien wat de volgende stap in zijn 

of haar ontwikkeling kan zijn. Kinderen hebben ook een z.g. portfolio. Daarin is de 

ontwikkeling van uw kind goed te zien.  

De rapporten van groep 4 t/m 8 zijn gebaseerd op de vorderingen die de leerling 

tijdens de lessen Alles-in-1 laat zien. Dit natuurlijk aangevuld met de resultaten van 

het reken- en schrijfonderwijs. Als extra rapportage ontvangt u bij het rapport van uw 

kind een Cito ontwikkelingsperspectief dat laat zien wat de resultaten van uw kind 

zijn t.o.v. het landelijk gemiddelde per vakgebied. (rekenen, spelling, begrijpend 

lezen en technisch lezen) 

Naar aanleiding van het rapport vindt er een 10-minutengesprek plaats tussen de 

groepsleerkracht en de ouders. Voorafgaand aan dit gesprek kunt u het rapport op 

http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
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school inzien en na afloop mag u het mee naar huis nemen. In oktober en maart 

worden sommige ouders uitgenodigd voor een mondelinge rapportage. Als u zelf 

behoefte heeft aan een gesprek bent u altijd van harte welkom.  

Intern begeleider op meerdere scholen (IB-er) 

Er heeft wat betreft de taken van de IB-er een duidelijke verschuiving 

plaatsgevonden. Eerder konden de taken van de IB-er verdeeld worden in 

coördinerende taken en directe zorgtaken. Nu ligt het accent veel meer op het 

delegeren van verantwoordelijkheid voor het beleid en begeleiding en coaching 

van groepsleerkrachten. De IB-er zorgt dat de leraren professioneler handelen, zij 

worden hierin middels cursussen in geschoold.  

Voorheen was er op iedere school een IB-er werkzaam, maar nu wordt er gewerkt 

met professionele IB-ers die op meerdere scholen ingezet kunnen worden. 

De IB-ers die nu werkzaam zijn binnen Aves hebben allemaal de IB-opleiding 

genoten en/of de universitaire studie orthopedagogiek gevolgd. Onze IB-er is Wendy 

Roowaan, zij heeft deze opleiding gevolgd en ondersteund team, ouders en 

leerlingen met vragen over zorg. 
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Veiligheid 

We maken serieus werk van veiligheid op school, in al zijn aspecten. 

De Keerkring heeft een veiligheidsplan dat is te vinden op onze website. 

Er wordt jaarlijks een leerlingenquête afgenomen en elke vier jaar een uitgebreide 

enquête onder ouders en leerkrachten. 

Op basis van een beleidsstuk werken wij aan de sociaal veilige school. Op 

http://www.aves.nl/organisatie/beleidsdocumenten vindt u het protocol sociale en 

fysieke veiligheid. 

Pesten 

Pesten is systematisch, herhaald en langdurig iemand lastig vallen met de bedoeling 

de ander pijn te doen. Een kind of meerdere kinderen proberen de ander opzettelijk 

pijn te doen. Er is altijd sprake van machtsverschil tussen pester en het slachtoffer. 

Pesten is een ernstig en complex probleem. De oorzaken zijn divers en moeilijk te 

achterhalen. Pesten kan op vele manieren plaatsvinden. Het kan lang verborgen 

blijven voor ouders en de leerkracht. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn zowel voor 

het slachtoffers, de pesters als de zwijgende groep c.q.omstanders. 

Pesten komt niet alleen op school voor. Daarom moet het pestprobleem gezamenlijk 

worden aangepakt door de school, de kinderen en de ouders. De aanpak staat 

beschreven in het anti-pestprotocol. Deze vindt u op school en op onze website 

onder ‘ouders’. 
 

Privacyprotocol, internet- en e-mailgebruik 

OBS De Keerkring vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van 

onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming, van 25 mei 2018, vormen het uitgangspunt van 

ons privacy beleid. In verband met deze nieuwe wetgeving hebben we  het Privacy 

protocol aan gepast. Elk jaar ontvangen ouders een brief waarin wij toestemming 

vragen voor het uitwisselen van gegevens, informatie en/of foto’s en videobeelden. 

Doormiddel van een keuzelijst kunnen ouders hun toestemming per onderdeel elk 

jaar opnieuw bepalen. 

Meer informatie over ons privacy beleid vindt u op de website van Aves. 

http://www.aves.nl/ouders/privacy.html 

Ontruimingsoefening 

Elk schooljaar wordt er voor de hele school twee ontruimingsoefeningen gehouden. 

De oefening is er op gericht de leerlingen vertrouwd te maken met vluchtroutes en 

verzamelplaats. Er is een Calamiteitenplan dat jaarlijks wordt bijgesteld. 

  

http://www.aves.nl/organisatie/beleidsdocumenten
http://www.aves.nl/ouders/privacy.html
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Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De Meldcode De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is per 1 januari 

2019 verbeterd en aangescherpt. Als school  zijn we verplicht om bij signalen die 

wijzen op huiselijk geweld /  kindermishandeling te handelen volgens de richtlijnen 

van de meldcode. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners 

kindermishandeling signaleren en melden. Er wordt een afwegingskader in 

opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis 

ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin betrokken. 

Het stappenplan: 

1. In kaart brengen van signalen. 

2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het 

advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige 

op het gebied van letselduiding. 

3. Gesprek met de betrokkene(n). 

4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig 

Thuis raadplegen. 

5. Beslissen over hulp organiseren en melden. 

 

Wanneer de school zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind, wordt er 

altijd contact met de ouders opgenomen. Dit is ook het geval wanneer de school 

signalen opmerkt die mogelijk wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld.  

Op www.aves.nl vindt u meer informatie over de meldcode onder ‘organisatie’en 

dan ‘beleidsdocumenten’ vervolgens ‘Organisatie en Vertegenwoordiging’.  

 

GGD 
 

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
van de GGD Flevoland 
 

 
 

De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel 

lichamelijk als psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te beschermen, te 

bevorderen en te bewaken. 

In zowel groep 2 als in groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de afdeling 

JGZ een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) uit. Indien mogelijk, vinden deze 

onderzoeken op de school plaats. 

Het doel van deze onderzoeken is het beoordelen van de gezondheidstoestand, de 

groei en ontwikkeling (zowel lichamelijk als psychosociaal) van uw kind. (Ook oren 

en ogen worden getest). Uw kind krijgt tijdens dit bezoek géén vaccinatie.  

De uitnodiging ontvangt u per post met hierin de datum, tijd en plaats van het 

onderzoek. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin in de Noordoostpolder is een laagdrempelige 

voorziening waar jongeren, ouders, opvoeders en professionals terecht kunnen voor 

informatie en advies over opgroeien en opvoeden. In het CJG werken jeugdartsen, 

jeugdverpleegkundigen en maatschappelijk werkers samen. Als het nodig is regelt 

het CJG dat je snel geschikte hulp krijgt. 

http://www.aves.nl/
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Het CJG is er voor grote en kleine vragen over opvoeden en opgroeien. Zoals een 

kind dat niet wil slapen, luisteren of eten, ruzie tussen broertjes en zusjes, omgaan 

met een scheiding, huiswerk, (zak)geld en aandachtvragende pubers of ouders die 

bijvoorbeeld in de knel zitten met de combinatie werk en opvoeding. 

Tijdens kantooruren is er vrije inloop en kun je vragen stellen aan de receptioniste. Je 

krijgt binnen drie werkdagen antwoord op je vraag. Ook kunnen er vragen worden 

gesteld via de website. 

Het Algemeen Maatschappelijk werk heeft spreekuur van 9.00 – 10.00 uur op 

werkdagen  

De jeugdverpleegkundige is op dinsdag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag 

van 13.30 tot 15.00 uur aanwezig om je vragen te beantwoorden. 
 

 

GGD Flevoland, afdeling JGZ Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

Bezoekadres Noordoostpolder/Urk   

Kometenlaan 1 (het blauwe gebouw) 

8303 CN  Emmeloord 

www.cjgnoordoostpolder.nl 

  0527-630360 

 

 

Sponsoring  

• OBS De Keerkring geeft haar sponsoringsbeleid vorm door aan te sluiten bij de 

uitgangspunten van het sponsoringsbeleid dat Stichting Aves heeft geformuleerd 

in een beleidsdocument. De stichting is ook verantwoordelijk voor het 

sponsoringsbeleid van de school.  

Het beleid van Aves is geformuleerd aan de hand van de artikelen 1 t/m 9 van 

het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ en 

vormgegeven vanuit gedragsregels en aandachtspunten in de brochure 

'Spelregels sponsoring op scholen’. Beide documenten zijn op de website van de 

Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) gepubliceerd.  De school stelt zich, conform 

de uitgangspunten, heel terughoudend op bij het aangaan van verplichtingen in 

ruil voor de aanvaarding van materiële en/of geldelijke bijdragen van derden. 

Daarbij heeft de school een aantal uitgangspunten: 

 

• De kernactiviteiten van de school worden niet afhankelijk van sponsoring  

• Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en 

de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en allen die bij de school 

betrokken zijn, niet in gevaar brengen.  

• De samenwerking tussen de school en de sponsor is niet nadelig voor de 

geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen  

• De school werkt samen met sponsoren die vanuit 

maatschappelijke betrokkenheid willen bijdragen  

 

Ouders en leerkrachten mogen via de 

medezeggenschapsraad instemmen met een sponsorcontract. Zij en de leerlingen 

kunnen met eventuele klachten over de vormgeving van de sponsoring terecht bij 

de directie van de school. Klachten over de aanwezigheid of inhoud van reclame 

kunnen zij indienen bij de landelijke Reclame Code Commissie.   

 

  

http://www.cjgnoordoostpolder.nl/
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De ouders 

School is een plek waar gewerkt wordt door, voor en met leerlingen.  

Kinderen vinden het fijn als hun vader en/of moeder regelmatig op school komt, om 

het werk van de leerkrachten en de leerlingen te ondersteunen. De gezamenlijke 

beleving van de school en het daar gegeven onderwijs draagt bij aan een grotere 

betrokkenheid van zowel leerlingen als ouders. Wij stimuleren ouders deel te nemen 

aan praktische ondersteuning zoals bijvoorbeeld de huiswerk, hoofdluiscontrole, 

buitenschoolse sportactiviteiten en feesten. Ook kunt u als ouder worden betrokken 

bij het onderwijsproces en bij schoolreizen en excursies.  

 

Informatievoorziening 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders de 

(verkorte) schoolkalender/-gids. De gids staat ook volledig op 

onze website.  

Voorts verschijnt er, meestal om de week ‘De Keerkringel’, onze  

nieuwsbrief. Deze wordt digitaal verzonden aan de ouders en wordt ook op de 

website geplaatst. 

Er worden incidenteel brieven voor de ouders aan de kinderen meegegeven. 

 

Onze website: www.obsdekeerkring.nl 

Het emailadres is obsdekeerkring@aves.nl 

De Medezeggenschapsraad (MR) 

De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs stelt vast dat aan elke school een 

medezeggenschapsraad is verbonden. De taken, bevoegdheden en samenstelling 

van de MR zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement. Dit vindt u op de 

website www.aves.nl  onder GMR en is op school in te zien. 

De MR bestaat bijvoorkeur uit een 2 ouders en 2 leerkrachten en de directeur is 

adviserend lid. Ze vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Mededelingen en informatie 

van de MR vindt u op een bord in de school.   

Voor schooljaar 2020-2021 zijn wij nog op zoek naar ouders die willen deelnemen 

aan de MR. Na afscheid van een ouderlid is de vacature nog niet opgevuld. 
 

De MR heeft advies- of instemmingsrecht met betrekking tot bijvoorbeeld de 

volgende onderwerpen: 

• Onderhoud en verbouwing van het schoolgebouw 

• Schoolplan, jaarplan en jaarverslag 

• Veiligheid en gezondheid in en om de school 

• Fundamentele wijzigingen in de organisatie van de school 

De Ouderraad (OR) 

De Ouderraad doet veel hand- en spandiensten in en voor de kinderen en de 

school.  

De leden van de OR worden door de ouders gekozen.   

De OR heeft o.a. als taak:  

• Belangstelling voor de school te kweken bij de ouders 

• De bloei van de school te bevorderen 

• Het mee organiseren van binnen- en  buitenschoolse activiteiten 

• De school te steunen bij die taken waar dit mogelijk is, zodat   

• een optimale ontwikkeling van de leerlingen wordt bevorderd 

• Het ouderfonds beheren 

http://www.obsdekeerkring.nl/
mailto:obsdekeerkring@aves.nl
http://www.aves.nl/
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Het ouderfonds 

De ouders betalen een ouderbijdrage, die niet wettelijk verplicht is, aan het 

ouderfonds. Deze ouderbijdrage wordt jaarlijks aan de ouders gevraagd om 

activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, sport- en speldagen en ouderavonden te 

bekostigen. 

De ouderbijdrage is € 10, - per kind (per schooljaar).  

 

Op de ouder-, informatieochtend verantwoordt de Ouderraad de besteding van 

deze gelden. 

Elk jaar wordt er door de penningmeester op de informatieochtend verteld  waar 

het geld voor wordt gebruikt. Voor nadere informatie staat hij u graag te woord. 

Deelname van ouders aan activiteiten 

Voor verschillende activiteiten van de school wordt een beroep gedaan op ouders. 

Het wordt door de ouderraad, het team en de kinderen bijzonder op prijs gesteld als 

vaders en moeders meewerken aan deze activiteiten.  
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Schooltijden en Overblijven 

Het lesrooster van OBS De Keerkring met ingang van 1 januari 2020 ziet er als volgt 

uit: 

8.20- 8.30  Inloop, de leerkracht is in de groep 

8.30-10.00  Eerste blok van lessen, hoofdzakelijk de basisvaardigheden  

(rekenen, taal,lezen) 

10.00-10.15  Eten, drinken, voorlezen, individueel lezen, 

Pauze 

 

10.15-12.00  Tweede blok van lessen, hoofdzakelijk de basisvaardigheden  

12.00-12.45  Eten, drinken, voorlezen, pauze 

NB: Voor de laagste groepen kan de lunchtijd wat langer zijn, zeker in het 

begin. 

12.45-14.00  hematisch werken voor de groepen 3 t/m 8,1/ 2 eigen invulling van rooster 

Kleine pauze 

De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben ’s morgens een korte pauze van 15 minuten. 

De kinderen spelen dan buiten. Vlak ervoor of erna eten de kinderen een klein 

tussendoortje (fruit, geen koeken). De leerkracht leest op dat moment voor of kijkt 

samen met de kinderen een les op het digibord. 

Lunch 

Op De Keerkring  is de lunchtijd gedeeltelijk lestijd.  In de klas wordt onder toezicht 

van de leerkracht gegeten en gedronken gedurende 15 minuten. Deze 15 minuten 

worden aangemerkt als onderwijstijd en vormen een onderdeel van het curriculum. 

Wij denken dit te kunnen verantwoorden door tijdens dit kwartier aandacht te 

besteden aan burgerschapsvorming. Er zullen activiteiten plaatsvinden als; tv-

weekjournaal, activiteiten vanuit het gedachte goed van De Vreedzame school en 

activiteiten en aandacht voor de Gezonde school aanpak.  

Het team van De Keerkring heeft er voor gekozen dat het toezicht op het plein 

tijdens de lunch ligt bij de leerkracht van de groep. Deze 15 minuten zijn dus echt 

onderdeel van pauzetijd en geen onderwijstijd voor de kinderen. 

Omdat de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 vaak meer tijd nodig hebben om te 

lunchen wordt hier soepeler mee omgegaan. De kinderen kunnen iets langer door 

eten als dat nodig is. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee van thuis. 

Wij wensen dat dit een gezonde maaltijd is, school heeft ook een voorbeeldfunctie 

wat betreft gezond gedrag. Zie voor tips: www.voedingscentrum.nl  

 

 

http://www.voedingscentrum.nl/
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De kinderen eten op een vaste plek. Tijdens het eten wordt gezorgd voor een 

rustige, ontspannen sfeer. Zo leren de kinderen dat zij samen verantwoordelijk zijn. 

Rust en ontspanning hebben een grote invloed op een positief groepsklimaat. De 

kinderen starten de maaltijd samen en wachten tot iedereen klaar is. 

Afspraken: 

-Geen schoolspullen (schriften/boeken e.d.) op tafel 

-Handen schoon maken. 

-Tenminste de eerste 5 minuten is het heel rustig in de groep. 

-Een gezonde lunch is: brood, water, melk of vruchtensap, fruit.  

 Wilt u géén snoep of koek meegeven, een sneetje ontbijtkoek is toegestaan. 

-Blijven zitten tijdens het eten en drinken 

-Overgebleven eten en drinken niet weggooien maar mee naar huis nemen. 

 

We stimuleren om op te eten wat ze hebben meegebracht. Wilt u uw kinderen niet 

teveel meegeven, maar datgene wat ze ook daadwerkelijk kunnen opeten? 

Voor- en naschoolse opvang 

Als u behoefte heeft aan voor- en/of naschoolse opvang voor uw kind(eren), dan 

verwijzen wij u naar onderstaande instanties. 

Met hen kunt u afspraken maken over de door u gewenste vorm van opvang. 

Aan de opvang zijn uiteraard kosten verbonden. Misschien bestaat voor u de 

mogelijkheid om hiervoor een tegemoetkoming te krijgen. Inlichtingen hierover kunt 

u inwinnen bij de kinderopvang. 

Stichting Kinderopvang Noordoostpolder (SKN) Europalaan 40a, 8303 GJ  Emmeloord               

tel.: 0527- 62 06 13 

Stichting Kinderopvang Flevoland (SKF) Acacialaan 12, 8302 AK Emmeloord,                      

tel. 0527-618509 

Uiteraard kunt u voor uw kind(eren) voor een andere vorm van opvang kiezen. 

Peuterspeelzaal De Kleine Beer 

In onze school is peuterspeelzaal De Kleine Beer gevestigd. De peuterspeelzaal is 

verbonden aan Startpunt (https://www.start-punt.com). 

Peuters leren door spel. En zij komen tot spel als zij zich veilig voelen en initiatieven 

kunnen nemen. De pedagogisch medewerker heeft hierbij een belangrijke rol. Het 

team van De Keerkring en de leidsters van De Kleine Beer werken nauw met elkaar 

samen, om zo de overgang naar het basisonderwijs soepel te laten verlopen. 
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U kunt de peuterspeelzaal bereiken op nummer: 06 - 12641725 

 

Aansprakelijkheid 

Een ongeval zit in een klein hoekje, vooral bij schoolgaande kinderen die soms zo 

opgaan in hun bezigheden dat ze hun omgeving vergeten. Om deze reden heeft 

het bestuur een collectieve ongevallenverzekering afgesloten die dekking biedt 

tijdens het verblijf op school, schoolreisjes enz., kortom bij alle schoolse activiteiten. 

Om elke onduidelijkheid over aansprakelijkheid te voorkomen gaan we ervan uit dat 

elke ouder voor zijn kind(eren) een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, alsmede 

een ziektekostenverzekering heeft afgesloten. 

De school is nooit aansprakelijk voor het kwijtraken van of schade aan spullen die uw 

kind ongevraagd mee naar school neemt en voor schade aan brillen, kleding ed.  

Zo is de school ook nooit aansprakelijk voor schade aan fietsen. 

Klachtenprocedure  

Indien er vragen onder ouders en leerlingen leven is het van belang om goed met 

elkaar te communiceren.   

1.  Neem bij individuele vragen persoonlijk contact op met de groepsleerkracht van 

uw kind(eren).   

 2. Gaat het om zaken van algemeen belang of wordt een individuele vraag niet 

goed behandeld neem dan contact op met de directie.  In overleg met de 

betrokkenen zal dan gezocht worden naar een oplossing.    

3. Mocht overleg onvoldoende succes hebben, en gaat uw klacht over 

schoolbeleid dan verzoeken wij u om de MR schriftelijk te informeren. De 

betrokkenen worden dan uitgenodigd om in een persoonlijk gesprek tijdens een MR- 

vergadering hun standpunten/uitgangspunten toe te lichten.       

 

Overal gaat wel eens iets mis. En daar moet je van leren.’ Dat zijn mooie woorden 

maar het voelt anders als je de negatieve gevolgen ervaart. Bijvoorbeeld als je vindt 

dat je niet correct behandeld bent of als je nadeel hebt van een beslissing. Dan wil 

je het oplossen. Natuurlijk doe je dat samen met degene die er voor 

verantwoordelijk is of anders met zijn of haar leidinggevende. Maar een enkele keer 
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lukt dat misschien niet. Geen nood, u kunt dan altijd nog een klacht indienen bij de 

onafhankelijke klachtencommissie van Aves. Zij onderzoeken de klacht en 

informeren en adviseren het college van bestuur hierover. 

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding of de beoordeling van 

leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de 

schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en 

pesten.      

De klachtenregeling voorziet in een contactpersoon per school. Voor onze school is 

daarvoor   Wendy Roowaan aangesteld. 

Het is niet de bedoeling dat de contactpersoon bij een eventuele klacht van een 

ouder, leerling of leerkracht deze zelf gaat behandelen. De contactpersoon zal u de 

weg wijzen naar een externe vertrouwenspersoon die door het bevoegd gezag is 

aangesteld. Deze vertrouwenspersoon begeleidt u bij het eventueel indienen van 

een klacht bij een klachtencommissie of bij het bevoegd gezag.     

De klachtencommissie functioneert voor alle scholen gezamenlijk en voert haar werk 

op een onafhankelijke wijze uit. Een klacht voor de klachtencommissie dient u 

schriftelijk in. Bij voorkeur via klachtencommissie@aves.nl . 

Omschrijf de situatie, de klacht en wat je tot nu toe hebt gedaan om de zaak op te 

lossen en het resultaat daarvan. Vergeet niet je naam, adres en verzenddatum te 

vermelden. De klachtencommissie neemt daarna zo spoedig mogelijk contact met 

De volledige tekst van de klachtenregeling en de regeling “seksuele intimidatie” 

staat op de website van stichting Aves www.aves.nl 

De functie van vertrouwenspersoon wordt vervuld door Mevrouw Manon Negerman 

Maatschappelijk werker bij ZONL (m.negerman@zorggroep-onl.nl) 

Zijn er klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 

geweld, dan dient u contact op te nemen met het Meldpunt 

Vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.  

Verder is Aves aangesloten bij de stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 

AD Utrecht; telefoonnummer: 030-2809590. 

Aves is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC). zie 

www.onderwijsgeschillen.nl  

Deze organisatie komt voort uit onder andere de Vereniging voor Openbaar 

Onderwijs (VOO).  

Medewerkers met ervaring in het maatschappelijk werk zullen de indieners van een 

klacht begeleiden in de procedure bij de Landelijke Klachtencommissie.  

Telefoon: 030 - 280 95 90 U kunt ook de website raadplegen 

www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.   
 

Voor informatie en klachten over het onderwijs kunt u ook terecht bij het landelijk 

informatiecentrum voor ouders: 5010.  Kijk op www.50tien.nl of bel 0800-5010. 

  

mailto:klachtencommissie@aves.nl
http://www.aves.nl/
mailto:m.negerman@zorggroep-onl.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.50tien.nl/
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Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen 

Leerlingen kunnen slechts in zeer speciale gevallen worden geschorst of verwijderd 

van de school. Gelukkig slagen we er in ons onderwijs meestal in om problemen met 

leerlingen niet te laten escaleren. In goed overleg met leerling, leerkracht, directie 

en ouders worden veruit de meeste problemen vroegtijdig aangepakt en komt men 

in gezamenlijkheid tot een passende oplossing. 

Af en toe kan het echter gebeuren dat een oplossing in gezamenlijk overleg niet tot 

de mogelijkheden behoort. In die situatie kan worden overgegaan tot schorsing of 

zelfs verwijdering van een leerling. Juist vanwege het feit dat dit soort situaties 

sporadisch voorkomen is het volgen van de juiste procedure van groot belang voor 

alle betrokkenen.  

Aanleiding voor schorsing: 

Schorsing is aan de orde wanneer de directie bij ernstig wangedrag van de leerling 

en/of ouders onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een 

oplossing. Onder wangedrag verstaan we o.a. gedrag dat het gevoel van veiligheid 

aantast bij medeleerlingen en/of leerkrachten. Een schorsing kan voor een beperkte 

periode worden opgelegd. 
 

Procedure: 

Voor het protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen binnen onze 

stichting, verwijzen we naar www.aves.nl  

Aanleiding voor verwijdering: 

Het bestuur kan overgaan tot het in gang zetten van een verwijderingprocedure als 

er sprake is van: 

• een voortdurend agressief gedrag van de leerling, waarbij de voortgang van het 

onderwijs verstoord wordt. 

• een zware druk op de schoolorganisatie, waardoor gestelde doelen niet of 

nauwelijks gehaald worden. 

• bedreigend en agressief gedrag van ouders, waarbij herhaling niet uitgesloten is, 

waardoor er sprake is van gegronde redenen voor angst bij leerkrachten of 

andere ouders en/of er geen sprake meer is van een ongestoorde voortgang 

van het onderwijs. 

Vertrek van de leerling naar een andere school 

Bij de overstap van een leerling naar een andere school wordt door de leerkracht 

een onderwijskundig rapport opgesteld. In dit rapport staan gegevens vermeld met 

betrekking tot de ontwikkeling van de leerling op het gebied van kennis en 

vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit rapport wordt 

samengesteld met behulp van de gegevens uit het leerlingendossier. Het dossier is in 

te zien in het bijzijn van de groepsleerkracht.  

Het onderwijskundig rapport wordt opgestuurd naar de school  

waar de leerling naar toe gaat.  

http://www.aves.nl/


      2020-2021 

 

44  

 

De ontwikkeling van het onderwijs. 

Kwaliteitszorg en schoolbeleid 

Elke 4 jaar stelt de school een schoolplan op. Hierin staan de plannen m.b.t. de 

schoolontwikkeling voor de komende 4 jaar. Het gaat dan om de grote lijnen. 

Elk schooljaar wordt een jaarplan gemaakt. Hierin worden die grote lijnen voor het 

komende schooljaar uitgewerkt.  

Voor het opstellen van het schoolplan en het jaarplan wordt uitgegaan van 

verschillende gegevens. Daarbij moet gedacht worden aan de verplichtingen van 

de overheid, maar ook gegevens uit de analyse van de toetsresultaten, de analyse 

van de 4 jaarlijkse ouderenquête, de veiligheidsenquête, de analyse van de eigen 

kwaliteitskaarten en de evaluatie van eerdere jaarplannen. Daarnaast spelen 

landelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvoeding, alsmede 

bovenschools afgesproken beleid een belangrijke rol bij de opstelling van school- en 

jaarplan. 

 

De afgelopen jaren zijn we met het volgende bezig geweest: 

• Thematische onderwijs  

Hiervoor is voor de methode ‘alles-in-1’ aangeschaft. Vanaf 2017 schaft de 

school telkens vijf thema’s aan. Schoojaar 2019-2020 is het derde jaar van een 

vierjarige cyclus. De methode stelt ons in staat om op een verantwoorde manier 

thematisch les te geven, contextrijk en compleet. Taal- en wereldoriëntatie zijn 

volledig geintergreerd. Er kan per jaargroep op drie verschillende niveaus 

gewerkt worden waardoor differentiëren eenvoudiger wordt. Dit alles stelt ons in 

staat om op een andere manier dan klassikaal de lessen aan te bieden.  

In de jaarplanning van alles-in-1 is ook een raamplan cultuur opgenomen dat tot 

stand is gekomen in samenwerking met het Cultuurbedrijf NOP. 

 

• Rekenen 

Het vak rekenen wordt gegeven in zogenaamde niveaugroepen. N.a.v. de 

resultaten van de CITO toetsen worden de leerlingen ingedeeld in groepen zodat 

zij onderwijs op maat krijgen. We zien goede resultaten bij deze aanpak en zullen 

het komend jaar voortzetten en uitbouwen. 
 

• Kwaliteit 

In mei 2019 heeft er een audit plaatsgevonden op De Keerkring hieruit zijn een 

aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Deze verbeterpunten hebben wij 

omgezet in ambities tw: 

o Op OBS De Keerkring is sprake van een rijk en uitdagend aanbod en 

krachtige leeromgeving. 

o Op OBS De Keerkring worden activerende instructies gegeven; De 

leerkracht verduidelijkt de lesdoelen, geeft duidelijke uitleg van de leerstof 

en hulpmiddelen en gaat na of de lesdoelen bereikt zijn. 

o Op OBS De Keerkring stemt de leerkracht de verwerking van de leerstof af 

op kennis over hoe leerlingen leren. 

o Op OBS De Keerkring analyseert de leerkracht waarom een leerlingen 

uitvalt en reflecteert op eigen handelen hij/zij plant en registreert 

interventies n.a.v. analyse en reflectie. 

 

Elke leerkracht werkt met een dagplanning en weekrooster waarin staat vermeld 

welke kinderen op welke momenten extra instructie vragen. Het logboek wordt 
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elke dag bijgehouden, hierop wordt extra instructie aan leerlingen genoteerd. 

Dat kan incidenteel zijn maar ook de structurele extra instructies staan in deze 

planning vermeld. De structurele extra instructies worden d.m.v. analyses van de 

Cito en methode toetsen gepland, daarbij zijn de onderwijsbehoeften leidend. 

De organisatie van die extra instructies is te vinden in de leerkrachtmap. 

 

• De Vreedzame school 

OBS De Keerkring werkt dit schooljaar voor het derde jaar  met ‘De Vreedzame 

School’. Er is al veel bereikt. Zo heeft de school een eigen grondwet en is de taal 

van ‘DVS’ voor alle kinderen duidelijk. Ook dit schooljaar volgt het team weer 

scholing en krijgen een aantal groep 8 leerlingen de mediatoren training. In het 

begin van het schooljaar worden er twee expliciete lessen per week en later één 

les per week gegeven. De ‘aanpak’ geldt echter de hele schoolweek en is 

vakoverstijgend. 

• Coöperatieve werkvormen 

De leerkrachten hebben in 2017 een training gehad in coöperatieve 

werkvormen. In 2018 hebben zijn er klassenobservaties aangaande dit onderwerp 

gepland en uitgevoerd. Komend jaar zullen deze werkvormen een centrale plek 

krijgen tijdens elke teamvergadering zodat we succes kunnen delen en het 

onderwerp onder de aandacht blijft. 

 

• Woordenschat 

De leerkrachten hebben in 2018 een cursus woordenschat gevolgd en bij de start 

van dit schooljaar is de woordenschat- methode Logo3000 aangeschaft.  

Komend jaar zullen de werkvormen (kast, paraplu, trap) een vast onderdeel zijn 

van de voorbereiding van elk thema. De vooraf geselecteerde woorden zijn 

duidelijk zichtbaar voor de leerlingen.  

 

Wilt u meer weten over onze ambities?                                                                                        

Lees dan het uitgebreide schoolplan 2019- 2023. 
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Resultaten van het onderwijs. 

Onderwijsinspectie 

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Normaliter 

bezoekt de inspectie elke school eens in de 4 jaar. De uitspraken van de inspectie 

zeggen vooral iets over de leeropbrengsten van een school, maar ook over de 

sociale leeromgeving. De bevindingen van de inspectie van14-11-2013 op De 

Keerkring staan in het inspectierapport. Dit is in te zien op www.onderwijsinspectie.nl  

Deze kunt u aanklikken en bekijken. Omdat we een goede school zijn zitten we in de 

reguliere inspectiebezoeken. Er vindt dan één keer in de vier jaar een uitgebreid 

onderzoek plaats en tussendoor gaan de resultaten jaarlijks naar de inspectie. Deze 

resultaten geven geen reden om ons dan eerder te bezoeken. Dan duurt het dus 

vier jaar voor een volgend uitgebreid onderzoek. 

Het laatste rapport van de inspectie dat in het teken van de VVE(Voor- en 

vroegschoolse educatie) stond, heeft op 11 juni 2012 plaats heeft gevonden. 

Op 3 september 2019 zal de inspecteur een bezoek brengen aan onze school 

aangaande een curriculum onderzoek. Wij houden op op de hoogte van de 

resultaten en ontwikkelingen. 

Toetsen 

Met behulp van toetsen worden de leerresultaten van de kinderen gemeten. 

We volgen hierbij de afspraken die gemaakt zijn in het Samenwerkingsverband. 

De toetsresultaten worden jaarlijks geanalyseerd. Deze analyse kan leiden tot een 

aanpassing van het onderwijsaanbod. 

De leerlingen in groep 8 doen mee aan de CITO-eindtoets. De resultaten hiervan 

kunnen medebepalend zijn bij de schoolkeuze na de basisschool. 

Het advies van de school m.b.t het voortgezet onderwijs  is gebaseerd op vele jaren 

ervaring met uw kind en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. 

 
In onderstaande tabel staat het aantal leerlingen vermeld dat de afgelopen jaren is 

ingestroomd  naar een type van Voortgezet Onderwijs. 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Speciaal Voortgezet 

ond. 
1 - - - - 1 - - 

Praktijkonderwijs 
2 2 - - - - - 1 

VMBO 
5 5 6 6 3 5 7 - 

VMBO-theoretisch/ 

MAVO 
3 2 3 4 5 3 1 4 

HAVO 
3 4 1 3 1 1 4 - 

VWO 
- 1 2 2 2 2 - 1 

Cito-eindtoets – 

score  
533,5 528,9 529,7 527,3* 529,1* 526.9 533.7 - 

* Schoolscores zonder correctie LG 

 

We zijn trots op de resultaten van de leerlingen. Alleen in 2009 en 2018 scoorde onze school 

onder het landelijk gemiddelde en de inspectienorm met de Cito- eindtoets. Bij alle 

vormingsgebieden streven wij naar het behalen van het referentieniveau 1F door alle 

leerlingen en waar mogelijk van het referentieniveau 1S. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Regeling school- en vakantietijden  

Leerplicht, ziekte en verlof 

Kinderen zijn vanaf 4 jaar welkom op school. 

Vanaf 5 jaar zijn uw kinderen leerplichtig. Onder normale omstandigheden is het 

voor alle kinderen belangrijk regelmatig op school te komen. Wij gaan er van uit dat 

u daar net zo over denkt en bijv. afspraken met de tandarts e.d. buiten schooltijd 

regelt. Op de naleving van de leerplicht wordt toegezien door de 

leerplichtambtenaar. Onze leerplichtambtenaar is in dienst van de gemeente 

Noordoostpolder (tel: 0527 - 633250)  

Voor algemene vragen bezoek ook:schoo 

http://leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen/ 

Ziekte 

Verzuim bij ziekte is vanzelfsprekend. 

Wilt u dit wel vóór schooltijd doorgeven, zodat de betreffende leerkracht hiervan op 

de hoogte is. 

Bij ziekte van een leerkracht, proberen we lesuitval te voorkomen door te werk te 

gaan volgens het protocol voorkoming lesuitval. Deze vindt u op de website 

www.aves.nl  (organisatie/beleidsdocumenten/schoolverzuim). 

Te laat komen 

We hebben allemaal, de hele dag door, te maken met tijd. Ook op school komen 

we daar niet onderuit. We hebben dan vooral te maken met de begin- en eindtijden 

van de school. Het is voor uw zoon/dochter heel vervelend om te laat op school te 

komen. Ook voor de groep werkt het erg storend als er een laatkomer binnenkomt. 

We vragen u nadrukkelijk om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school komt. Als 

er een geldige reden is voor het te laat komen, dan verwacht de school een 

telefoontje of een briefje van de ouders.  

Als kinderen te laat komen ontvangen ze een zogenaamde “te laat” kaart. Na 3 x te 

laat ontvangen de ouders een brief, bij 6 x te laat worden ouders uitgenodigd voor 

een gesprek en moeten de kinderen nablijven. Bij 9 x te laat wordt de 

leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Na elke vakantie (herfst-, kerst-, 

voorjaar- en meivakantie) begint de telling opnieuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

tel:0527-633250
http://leerplichtwegwijzer.nl/veelgestelde-vragen/
http://www.aves.nl/
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Extra verlof 

Hieronder vindt u de richtlijnen voor het verlenen van extra verlof. 

• Voor belangrijke gebeurtenissen in gezin of naaste familie kunt u bij de 

directeur verlof aanvragen. Voor deze zg. jubel- of treurdagen kan voor 1 of 

maximaal 2 dagen verlof worden verleend. Op school kunt u bij de directeur 

een formulier krijgen. Het liefst ruim op tijd. 

• Aanvragen voor extra verlof wegens vakantie kunt u alleen indienen wanneer 

u bijv. wegens de specifieke aard van uw beroep niet in een schoolvakantie 

op vakantie kunt gaan. De aanvragen moeten bij de directeur worden 

ingediend. 

De directeur toetst uw aanvraag aan de geldende richtlijnen en brengt u op 

de hoogte van zijn beslissing, eventueel na advies van de 

leerplichtambtenaar. 

• Aanvragen voor extra verlof voor méér dan 10 schooldagen op grond van 

medische of sociale indicatie moeten via de directeur bij de 

leerplichtambtenaar worden ingediend. 

 

Ongeoorloofd schoolverzuim moet door de directie aan de leerplichtambtenaar 

gemeld worden! 
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Namen en adressen 

Bestuur   

Aves, Stichting voor primair onderwijs           

Email:   info@aves.nl 

Website:  www.aves.nl  

Bovenschools Management/College van Bestuur  

Jasmijnstraat 9, 8302 CL Emmeloord 

Postbus 33, 8300 AA Emmeloord 
0527-249249 

Rijksinspectie Basisonderwijs  

Hanzelaan 310   

postbus 10048, 8000 GA Zwolle 

Tel: 088 - 6696060   

Email: pozwolle@owsinsp.nl  

Vertrouwenspersoon 

Binnen de school:   W. Roowaan (IB-er) 

en bovenschools:  Mevrouw Manon Negerman 

Maatschappelijk werker bij ZONL 

0527-630391 

06-37003342 

m.negerman@zorggroep-onl.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdagochtend 

Directeur 

Esther Smit-Snelders  e.smit@aves.nl 

Bij calamiteiten kunt u bellen met Mevr. E. Smit-Snelders, tel: 06 – 42830249 

Als u `s avonds of in het weekend iets bij de school ziet wat niet in orde is (bijv. raam 

open of kapot), kunt u dat laten weten aan dhr. Ronald Bracké, Pallasstraat 39, 

telefoonnummer 06 –51802276 of Politie: 112. 

Groepsleerkrachten 

Groep 1-2 Harmke de Vos-Bergsma h.bergsma@aves.nl 

 Karina Winter k.winter@aves.nl 

 Daniëlle van der Weerd d.vanderweerd@aves.nl 

Groep 3 Martijn Plomp m.plomp@aves.nl 

Groep 4 Simone Prins-Kiekebos  s.prins@aves.nl 

 Marye van Dijk ma.vandijk@aves.nl 

Groep 5-6 Ingrid Gras i.gras@aves.nl 

Groep 7 Mariette Bonestro m.bonestroo@aves.nl 

Groep 8 Jan Hoogeweg j.hoogeweg@aves.nl 

IB Wendy Roowaan w.roowaan@aves.nl 

  

Allen te bereiken via het telefoonnummer van de school: 0527 - 698880 

mailto:info@aves.nl
http://www.aves.nl/
mailto:pozwolle@owsinsp.nl
mailto:h.bergsma@aves.nl
mailto:k.winter@aves.nl
mailto:s.prins@aves.nl
mailto:i.gras@aves.nl
mailto:j.hoogeweg@aves.nl
mailto:w.roowaan@aves.nl
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Medezeggenschapsraad 

Voorzitter:  I. Gras 

Leden:  Vacature ouder lid 

   Vacature ouder lid 

   Wendy Roowaan (IB-er, secretaris) 

Adviserend lid:  Esther Smit-Snelders 

Email:   mr.obsdekeerkring@aves.nl 

Ouderraad  

Voorzitter:  Simone Prins 

Penningmeester: Egbert Bergsma 

Laura Fillip 

   Yousra Boundati 

namens school: Esther Smit-Snelders en Simone Prins 
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Diversen 

COOP actie 

Bij de COOP van dhr. Greidanus kunt u de kassabonnen laten afstempelen en deze 

dan op school inleveren. De school krijgt dan een percentage van de opbrengst. Dit 

geld gaat ook naar de Ouderraad en komt zo bij uw kind terecht. Er wordt meestal 

een activiteit en/of traktatie mee bekostigd.  

Hoofdluis 

We hebben met de GGD een plan opgesteld om alle leerlingen 1 x per 8 weken te 

controleren op hoofdluis. Op onze website staat een handige link waarin u precies 

wordt verteld hoe u om moet gaan bij het bestrijden van hoofdluis. U vindt daar ook 

het hoofdluisprotocol. 

Bij hardnekkig aanhouden van het probleem wordt er vaker gecontroleerd. 

Alleen op deze manier kunnen we het probleem in de hand houden. 

Als er hoofdluis geconstateerd wordt dan verwachten we van u dat u contact 

opneemt met school.  Mocht u bezwaar hebben tegen de controle, dan kunt u dat 

kenbaar maken bij de directeur. 

Fietsen 

In verband met beperkte ruimte en omdat verreweg de meeste leerlingen niet ver 

van school wonen vragen we om zoveel mogelijk lopend naar school te komen.   

Alle fietsen kunnen in een daarvoor bedoeld vak op het plein geplaatst worden. 

Schade tijdens de stalling valt buiten de verantwoordelijkheid van de school. 
 

Telefonisch zijn we bereikbaar van 8:00 tot 17:00 uur, ziekmeldingen graag tussen 

8:00 en 8:30 uur.  

 

 

 

 

     Meteorenstraat 102-104 

     8303 BB Emmeloord 

     Tel 0527 - 698880 

     Email: obsdekeerkring@aves.nl 

     Website: www.obsdekeerkring.nl    
 

 

 


