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Woord vooraf

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Dit is de schoolgids 2020-2021 van Daltonschool Rhenen-Elst. In deze gids willen wij u
informeren over het onderwijs op onze school. Deze schoolgids is bedoeld voor alle ouders
en verzorgers van kinderen die onze school bezoeken en voor allen die belangstelling
hebben voor onze school.
In deze gids kunt u lezen wat we u en uw kind te bieden hebben. U vindt informatie over hoe
wij ons Daltononderwijs inrichten en wat u van ons mag verwachten. Bij deze gids is per
locatie een jaarlijkse bijlage gemaakt met de praktische informatie van de school.
Wij zijn een openbare Daltonschool: Kiezen voor een openbare school is kiezen voor een
school waar iedereen welkom is met waardering voor ieders culturele achtergrond of
godsdienst. Onze school schept een leerklimaat waarin respect voor anderen voorop staat.
Het Daltononderwijs is daarbij een prachtige werkwijze. Kinderen leren samenwerken,
reflecteren, keuzes maken en zelfstandig werken. Het onderwijs wordt op een duidelijke en
gestructureerde manier vormgegeven.
Dit alles vraagt naast een grote inzet van het team, ook grote betrokkenheid van ouders en
leerlingen. Deelname van ouders aan allerlei activiteiten op school en inbreng via de
medezeggenschapsraad, de oudervereniging en de leerlingenraad getuigen van deze
betrokkenheid. Deze samenwerking is noodzakelijk om ons onderwijs goed vorm te kunnen
geven.
We hopen dat u bij het lezen van deze schoolgids een goed beeld krijgt van de sfeer en de
manier van werken binnen onze school. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom bij ons op
school voor een gesprek of om de sfeer zelf te ervaren. We hopen dat u onze schoolgids met
veel interesse en plezier zult lezen.
Natuurlijk vindt u naast deze schoolgids, ook veel informatie op www.daltonrhenen.nl of
www.daltonelst.nl
Bent u op zoek naar een school voor uw kind en heeft u interesse in onze school dan kunt u
contact opnemen voor een persoonlijke rondleiding door de school.

Namens het team van Daltonschool Rhenen-Elst,

Heidi van Appeldoorn
Directeur Daltonschool Rhenen en Elst
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1. Basisgegevens van de school
1.1 Contactgegevens
Onze school bestaat uit twee locaties:

Daltonschool Rhenen
Bantuinweg 43
3911 MV Rhenen
T:0317612161
e-mail: directie@daltonrhenen.nl
website: www.daltonrhenen.nl

Daltonschool Elst
De Spijlen 1
3920 EK Elst
T: 0318471788
e-mail: directie@daltonelst.nl
website: www.daltonelst.nl

1.2 Daltonschool Rhenen
Daltonschool Rhenen is een kleinschalige school met veel aandacht voor de individuele
leerling. Locatie Rhenen heeft een lange bestaansgeschiedenis. De school krijgt in 2021 een
nieuw gebouw en zal dit jaar tijdelijk gehuisvest zijn aan de Acacialaan 11 te Rhenen. Het
postadres blijft wel hetzelfde. We werken samen met Kinderopvang Speel- Inn de
Regenboog. In de nieuw te bouwen school wordt een klein IKC gevestigd met school en
opvang van 0-12 jaar.
Tijdelijke plek: Acacialaan 11
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Nieuwbouw gerealiseerd eind 2021:

1.3 Daltonschool Elst
Daltonschool Elst is gesitueerd in een nieuwe wijk van Elst. Het gebouw (Het Beste Goed)
waar de school deel van uitmaakt is multifunctioneel en huisvest meerdere gebruikers. In het
gebouw zijn een kinderopvang (Kinderopvang de Regenboog) een peuterspeelzaal (de
Olifant), de bibliotheek, het plaatselijke Dorpshuis, huisartsenpost enz. te vinden. Regelmatig
vindt er overleg plaats om de samenwerking tussen de diverse gebruikers vorm te geven.
Onze school is modern ingericht en voorzien van het nodige materiaal om ons
Daltononderwijs goed vorm te kunnen geven.

8

1.4 Het schoolbestuur
Onze school maakt onderdeel uit van de stichting
Partners Primair Onderwijs de Link. Kortweg PPO de
Link genoemd. In onze stichting zijn de openbare
scholen uit drie gemeenten ondergebracht, de
gemeenten Renkum, Wageningen en Rhenen. Stichting PPO de Link bestaat uit tien
scholen, tien scholen voor basisonderwijs en één school voor speciaal onderwijs (SBO de
Dijk). Daltonschool Rhenen-Elst is een onderdeel van PPO de Link. De scholen richten zich
in hun planvorming enerzijds op de bovenschoolse organisatiedoelen en beleidsdocumenten
en anderzijds op eigen plannen. De eigen plannen zijn verwoord in het vierjaarlijkse
schoolplan. Hier is maximale ruimte voor de visie die de scholen hebben op de eigen
pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten.
Meer informatie over PPO de Link kunt u vinden op de website www.ppodelink.nl.

1.5 Leiding van de school
Per 1 oktober 2015 is Heidi van Appeldoorn de directeur van Daltonschool Rhenen en Elst. U
kunt haar goed bereiken via de mail directie@daltonrhenen-elst.nl Op locatie Elst is sinds
2019 Chantalle Blomsteel locatiemanager haar mailadres is
c.blomsteel@daltonrhenen-elst.nl .

2. Waar staan wij als school voor?
2.1 Openbaar onderwijs: Niet apart maar samen.
Wij zijn een openbare school. Dat betekent dat wij een school
zijn waar ruimte is voor verschillen. Iedereen is welkom. Een
openbare school staat open voor alle kinderen ongeacht
levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst,
geslacht of seksuele geaardheid. We houden rekening met
elkaar en gaan uit van wederzijds respect. Normen en waarden vinden we erg belangrijk. De
school heeft tot taak kinderen optimaal voor te bereiden op de maatschappij. Er wordt
daarom nagestreefd de kinderen te leren hun eigen waarden, mening, en overtuiging in
harmonie te verenigen met die van anderen.

2.2 Daltononderwijs
Wie voor onze school kiest, kiest voor Daltononderwijs. Dit betekent, dat er gewerkt en
gehandeld wordt volgens vijf kernwaarden.
Deze waarden zijn: Zelfstandigheid, samenwerken, reflecteren, vrijheid en
verantwoordelijkheid en effectiviteit en doelmatigheid. (In paragraaf 2.2.2 de uitwerking van
de vijf kernwaarden)

2.2.1 Het ontstaan van Daltononderwijs
Daltononderwijs is begin vorige eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse Helen
Parkhurst en kenmerkt zich door een kritische houding naar onderwijs waar het
gaat om de doelmatigheid en de effectiviteit. De eigen inbreng van leerlingen is
daarbij een belangrijk gegeven. De leerling moet op school de mogelijkheid krijgen
om zichzelf te ontwikkelen en te vormen ter voorbereiding op de maatschappij.
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Parkhurst was bijzonder pragmatisch en gaf haar daltononderwijs vorm als lerares voor de
klas. De theorie volgde de praktijk. Onderwijs moest volgens Parkhurst nuttig zijn en kennis,
vaardigheden, deugden en gewoonten aanleren die bruikbaar zijn in het maatschappelijke
leven. Het hoogste doel is daar de fearless human being. Volgens Parkhurst zijn dat
ondernemende mensen.
Zij zijn handig, vaardig, wereldwijs en vooruitdenkend. De historische praktijk en de
publicaties van de grondlegster van het Daltononderwijs, Helen Parkhurst, vormen een
blijvende inspiratiebron voor de Nederlandse Dalton Vereniging in haar streven het
Daltononderwijs te promoten en te verbeteren.
Daltononderwijs staat voor dynamiek, voor gestaag verder werken aan ontwikkeling. Een
Daltonschool is een school in beweging, een school in ontwikkeling. Het is aan de school zelf
het ambitieniveau en de bijbehorende invulling te bepalen. Immers: “Dalton is an influence,
not a method!” Elke school bepaalt daarom zelf haar grenzen in de mate waarin principes
van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflectie op een efficiënte,
doelmatige manier gestalte krijgen en geborgd worden. Het is Dalton eigen, dat scholen
daarbij keuzes maken en die keuzes ook kunnen verantwoorden en uitdragen.
Voor meer informatie over daltononderwijs verwijzen wij u naar de website van de
Nederlandse Dalton Vereniging :www.dalton.nl

2.3 Visie en Missie: uitgangspunt kernwaarden van Dalton
Daltonschool Rhenen-Elst is een openbare Daltonschool, waarbinnen alle kinderen, ouders,
leerkrachten en andere betrokkenen samenwerken aan goed Daltononderwijs in een veilige
omgeving.
Korter verwoord in onze slogan: “Samen leren voor de toekomst”
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2.4 De vijf kernwaarden van Daltononderwijs:
Om onze kinderen zich goed voor te laten bereiden op hun toekomst kiezen wij ervoor om te
werken met de kernwaarden van Dalton. Deze kernwaarden vormen de basis van ons onderwijs.
In alle vakken en op alle niveaus kun je ze terugvinden in de school.
We leren kinderen samenwerken, elkaar respecteren en accepteren. We werken aan
zelfstandigheid. Kinderen kunnen daardoor een actieve onderzoekende houding verkrijgen,
waardoor ze later zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste kritische mensen. We geven kinderen
keuzevrijheid. Kinderen mogen kiezen en mogen zich verder ontwikkelen op gebieden, waar hun
interesses/creativiteit ligt. Kinderen werken aan een taak op maat, waarbij zij zelf mogen kiezen
in welk tempo, waar en op welk tijdstip zij dit maken. Kinderen op onze school leren reflecteren
op eigen handelen, maar leren ook kritisch te kijken naar de wereld om zich heen.
Wij vinden dat we kinderen moreel en cultureel moeten vormen. Kinderen worden gestimuleerd
om zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk te zijn. Daarbij spelen ouders een belangrijke rol.
Ouders worden in onze school betrokken bij de ontwikkelingen, die gaande zijn in de school. De
leerkrachten, het kind en de ouders werken daarbij samen.
De ontwikkeling van het kind staat centraal. Zij moeten zich voorbereiden op het leven, werken
en samenleven in de huidige maatschappij.

Onze school werkt met de 5 kernwaarden van Dalton als uitgangspunt Deze staan hieronder
uitgewerkt.:

2.4.1 Samenwerken
Een Daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders,
schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samenleven en werken.
Een Daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met
elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun
leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen.
Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren
11

vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar
elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken,
ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren,
zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerling, het aangaan van
de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit
de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een Daltonschool is
een oefenplek voor democratisering en socialisering.

2.4.2 Vrijheid en verantwoordelijkheid
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden.
Vrijheid in het Daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren.
De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de
werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid
leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te
dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen
meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding
ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de
leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren
hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden
tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is
voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol
spelen.

2.4.3 Effectiviteit
Dalton is een maatregel om effectiever te werken: 'a simple and economic reorganization of
the school' . Parkhurst wil met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken.
Daarom zijn effectiviteit en efficiency al vanaf het begin twee belangrijke
begrippen. Effectiviteit en efficiency vooronderstellen duidelijkheid over de
onderwijsopbrengsten. Parkhurst vindt dat het onderwijs een brede functie heeft. Onderwijs
behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en
sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken
en samenleven. Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht
en middelen. Parkhurst wil omwille van de efficiency leerlingen juist verantwoordelijkheid in
handen geven. Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor
dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is
dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. Parkhurst maakt in haar Dalton
Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen
voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.

2.4.4 Zelfstandigheid
Zelfstandig leren en werken op een Daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil
doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te
zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend
denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een
leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan
zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die
voor hem effectief en verantwoord zijn.

12

2.4.5 Reflectie
Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op Daltonscholen
belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de
moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke
beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de
feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan
bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de
rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op
andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo
wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken
opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op
een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een Daltonschool reflecteert
op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie
over de kwaliteit van het Daltononderwijs voortdurend plaats.

3.De inrichting van ons onderwijs
3.1 De groepen
Op grond van het aantal leerlingen krijgt een school een budget om het onderwijs te
verzorgen. Een vastgesteld deel van het budget is bestemd voor de aanstelling van
leerkrachten. In totaal werken we dit schooljaar op locatie Rhenen met 4 stamgroepen; te
weten groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Op locatie Elst werken we komend jaar met 5
stamgroepen twee groepen 1-2, 2-3, 5-6 en 7-8. Bij het formeren van de groepen wordt,
naast de door de overheid beschikbare gestelde middelen op basis van het aantal leerlingen
vooral gekeken wat een groep kinderen nodig heeft (onderwijs- en begeleidingsbehoefte van
de groep).

3.2 Dag- en weektaken
Daltononderwijs heeft structuur en zelfstandigheid in het onderwijs geïntegreerd. Kinderen
leren al vanaf de kleutergroep het werk zelf te plannen. In de groepen 1 t/m 4 gebeurt dit
m.b.v. een planbord. Daarnaast krijgen de kinderen in groep 2, 3 en 4 een weektaak op
papier. In de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen ook een weektaak of periodetaak.

3.3 Kan mijn kind blijven zitten?
Zittenblijven (doubleren) wordt zoveel mogelijk vermeden. Het gebeurt alleen wanneer de
leerresultaten en de ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven ten opzichte van de
meeste klasgenootjes. Zulke kinderen zijn er soms bij gebaat nog een jaar in dezelfde groep
te blijven, vooral als ze nog heel jong en speels zijn. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat
het hele programma opnieuw wordt aangeboden. Het kind kan op zijn/haar niveau verder
werken zonder steeds “op de tenen” te moeten lopen. Het spreekt voor zich dat dit alles in
samenspraak met de ouders gaat. De uiteindelijke beslissing wordt door de school genomen.

3.4.“Herfstkinderen”
De Wet en de toezichthouder (de onderwijsinspectie) wil graag dat kinderen die vóór 1
januari vier jaar worden en dus starten in groep 1, na de zomervakantie doorstromen naar
groep 2. Zo kunnen zij de basisschool doorlopen in (minder dan) 8 jaar.
Het is van belang dat het basisonderwijs en dus ook de Daltonschool Rhenen-Elst zich
aansluit bij de ontwikkeling van deze groep. Daarom nodigen we de ouders van een
13

zogeheten ‘herfstkind’ op school uit voor een gesprek waarin we het een en ander
verduidelijken. Net als bij alle andere kinderen, kijken we aan het einde van het schooljaar
hoe het kind zich heeft ontwikkeld. We kijken dan welke groep het beste bij hem/haar past.
Wij vinden de ontwikkeling van kinderen (sociaal-emotioneel en cognitief) bepalend en niet
zo zeer de geboortedatum en leeftijd.
Dit geldt overigens ook voor kleuters uit groep 2, die qua leeftijd wel zouden kunnen
doorstromen naar groep 3, maar er nog niet klaar voor zijn. Zij krijgen dan een “verlengde
kleuterperiode” aangeboden. Uiteraard wordt dit door de school onderbouwd met
argumenten en vindt dit alles in overleg met de ouders plaats. Het advies van de school is
echter bindend.
Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij de groepsleerkracht, de intern
begeleider of bij de directie.

3.5 Ondersteuning aan alle kinderen
Onze school biedt basisondersteuning aan alle leerlingen. Dit betekent, dat we systematisch
aandacht schenken aan de voortgang van het leer– en ontwikkelingsproces van de kinderen.
We proberen waar nodig en mogelijk aanpassingen te treffen voor leerlingen die
belemmeringen ondervinden. Het behoort tot de taak van iedere leerkracht zicht te hebben
op bevorderende en belemmerende factoren bij de voortgang van iedere leerling uit zijn/haar
groep. Informatie hierover krijgt de leerkracht o.a. uit observaties in allerlei situaties, het
dagelijks werk, toetsen en overhoringen, werkstukken, het leerlingvolgsysteem, gesprekken
met de kinderen, ouders, de intern begeleider, collega’s en schoolleiding.
Bij het uitvoeren van de zorg is een belangrijke rol weggelegd voor de groepsleerkracht. Bij
ons op school wordt gewerkt met de cyclus voor handelingsgericht werken. De leerkracht
verdeelt de leerlingen op basis van observaties en toetsgegevens in 3 groepen, waarbij de
instructiebehoefte voorop staat. (verkorte instructie, basisinstructie en verlengde instructie)
Extra hulp aan de leerling wordt in de groep gegeven door de groepsleerkracht.
Gedurende het schooljaar legt de leerkracht informatie over de leerling vast. Deze gegevens
zijn van belang voor gesprekken over het functioneren van het kind met ouders. De
gegevens worden tevens gebruikt bij kindbesprekingen, een ondersteuningsteam, bij het
opstellen van een handelingsplan, het opstellen van een advies voor het speciaal onderwijs
of vervolgonderwijs. Bij deze besprekingen zijn naast de ouders en de leerkracht ook de
intern begeleider of eventueel een deskundige aanwezig.
Minimaal twee keer per jaar worden alle leerlingen van een groep besproken tijdens de
leerlingbespreking. Bij dit gesprek zijn de groepsleerkracht en de Intern Begeleider
aanwezig. Naast de leerlingbespreking is er ook twee keer per jaar een bespreking op
groepsniveau en op schoolniveau. We analyseren dan de resultaten en kijken of we
bijvoorbeeld het programma voor de leerlingen moeten bijstellen. In het kader van
handelingsgericht werken en ter verdere professionalisering, formuleert de leerkracht vanuit
een groepsbespreking een begeleidingsvraag waarvoor het middel beeldcoaching wordt
ingezet. De begeleidingsvraag kan ingezet worden op instructie, relatie of
klassenmanagement. Wij houden rekening met privacy en uiteraard zijn deze beelden alleen
voor intern gebruik en na gebruik worden de beelden altijd vernietigd.
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Binnen de zorg op school heeft de Intern Begeleider o.a. een coördinerende taak. Er vindt
regelmatig werkoverleg plaats met de schoolleiding. Leerling- en groepsontwikkeling zijn een
vast gesprekspunt tijdens dit overleg.

3.6 Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte
Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zijn leerlingen, die op leergebied of sociaal
emotioneel gebied iets extra’s nodig hebben. Dit zijn bijv. kinderen met dyslexie, ADHD of
autisme. Voor deze leerlingen wordt bekeken welke specifieke aanpassingen binnen onze
school noodzakelijk en/of mogelijk zijn. Een leerling kan besproken worden in het zgn.
ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam is een overleg waarbij ouders, leerkracht en
intern begeleider desgewenst met CJG, SWV en GGD in gesprek gaan over hetgeen een
leerling nodig heeft en hoe we dit met elkaar zo goed mogelijk kunnen vormgeven.

3.7 Leesproblemen en dyslexie
In Nederland heeft ongeveer tien procent van de leerlingen op de basisschool moeite met
leren lezen. Niet goed kunnen lezen heeft verstrekkende gevolgen voor de gehele
schoolperiode en voor het functioneren in een geletterde maatschappij als de onze. Om te
komen tot verbetering van het onderwijs aan leerlingen met leesproblemen werken wij aan
de hand van ons beleidsplan technisch lezen. Onderdeel hiervan is het ‘Protocol
Leesproblemen en Dyslexie’. Aan de hand van een gedetailleerd uitgewerkt stappenplan kan
de leerkracht samen met de Interne Begeleider de kinderen op een systematische wijze
volgen en begeleiden.
Observeren, signaleren en gerichte interventies inzetten vindt plaats a.d.h.v. de cyclus van
Handelingsgericht werken. In de groeps- en leerlingbesprekingen worden afspraken gemaakt
over de in te zetten interventies en vervolgstappen. Deze worden ook altijd met de ouders
afgestemd. Indien de ingezette extra hulp gedurende een langere periode niet het gewenste
effect heeft opgeleverd, wordt ouders geadviseerd het traject voor diagnose en/of
begeleiding in te zetten.
De regie / verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk opstarten van een diagnostisch
onderzoek en/of specifieke externe begeleiding ligt bij de ouders. Ouders nemen dan in
overleg met de intern begeleider contact op met het Centrum Jeugd en gezin (CJG). De
school dient de gemeente dan te voorzien van de juiste informatie. Na toestemming van de
gemeente wordt het onderzoek door de zorgverzekering vergoed

3.8 Kinderen, die meer kunnen dan gemiddeld
Alle leerlingen op onze school worden gevolgd door de groepsleerkracht en de Intern
begeleider. Mocht blijken, dat een leerling meer aankan, dan wordt in overleg met het kind en
de ouders gekeken naar de mogelijkheden van een aangepast programma. Door het
verzamelen van meer gegevens d.m.v. het voeren van gesprekken met de leerling en de
ouders en het gezamenlijk beantwoorden van vragen en het afnemen van toetsen wordt
bepaald hoe het traject zal verlopen en welke aanpassingen mogelijk en/of wenselijk zijn. Het
opstellen van een werkplan waarin de taak wordt afgestemd op de leerling kan dan voor een
bepaalde periode worden vastgesteld. Afgelopen schooljaar 2019-2020 is er beleid gemaakt
om kinderen die meer aankunnen meer uit te dagen. De werkwijze wordt in het schooljaar
2020-2021 geïmplementeerd.

3.9 Onze school en Passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Met deze wet komen
er op termijn meer mogelijkheden om kinderen die dit nodig hebben ondersteuning op maat
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te bieden. Scholen (onderwijsbesturen) zijn verplicht om een passende onderwijsplek te
vinden voor kinderen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Dit heet de
zorgplicht. Het kan zijn dat die passende onderwijsplek niet op de school van aanmelding
ligt. Dan heeft de school de plicht een passend aanbod te doen. Het liefst op een reguliere
basisschool. In het speciaal basisonderwijs (SBO) of in het speciaal onderwijs (SO). Altijd in
samenspraak met u als ouder of verzorger en met de contactpersoon van het
Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei.

3.10. Onze school en/in het samenwerkingsverband
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het
samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen
zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen,
Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De
samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de
regio succesvol kan zijn op school.

3.10.1 Passend onderwijs: hoe en wat
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van
kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld
omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging
mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen.
Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden met advies van onze intern
begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school.
Is er meer nodig dan kan onze school een beroep doen op de Steunpuntcoördinator van het
Regionaal Steunpunt in ons samenwerkingsverband.
Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is
een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze wordt via ons
samenwerkingsverband afgegeven.
Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het
speciaal (basis) onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het hierover eens dan is dat
voldoende. Zijn betrokkenen het niet eens met elkaar dan geeft de onafhankelijke
deskundigencommissie advies.
Het samenwerkingsverband (SWV) toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is
gekomen. Is dat zo, dan wordt het advies overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit
besluit dan kunnen zij een beroep doen op de Geschillenregeling.
In het SWV Rijn & Gelderse Vallei ondersteunen we drie niveaus van ondersteuning. Hoe dat
precies zit – en hoe passend onderwijs verder georganiseerd is in onze regio – staat in het
Ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. Dat is te downloaden via
www.swvrijnengeldersevallei.nl.

3.10.2 Ondersteuningsteam op school
Onze school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de betrokken ouders, de leerkracht
en de intern begeleider, zo nodig aangevuld met de (school)maatschappelijk werker, de
jeugdverpleegkundige en de steunpuntcoördinator of schoolondersteuner. Soms kunnen ook
andere externe deskundigen aanschuiven.
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Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan bespreekt dit ondersteuningsteam een
‘arrangement’ op maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de
juiste begeleiding.
Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen
met ouders het zogenoemde Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren in. Hierin staat
wat de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.

3.10.3 Visie op passend onderwijs
De basisvraag voor passend onderwijs in het SWV Rijn & Gelderse Vallei is: wat heeft dit
kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve
grondhouding naar kinderen.
Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan
ondersteuning hebben de schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. Zij zien een
sterke ‘basisondersteuning’ letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend
onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school.
Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel
mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest
aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg.
Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we
een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, thuis en vrije tijd.

3.10.4 Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid
Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de
school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in
het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders
kunnen dit inzien of bekijken op onze website www.daltonrhenen.nl.of w
 ww.daltonelst.nl
Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school
‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich
verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de
ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?

3.10.5 Ouders (en leerkrachten) denken mee
Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in
de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet
instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het
samenwerkingsverband. Op www.swvrijnengeldersevallei staat meer informatie over de
OPR, de leden en medezeggenschap.

3.10.6 Wetgeving en zorgplicht
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben
schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een
passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school
zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal
(basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen
ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische
onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de
wet: www.passendonderwijs.nl.
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3.10.7 Informatie en contactgegevens online
Op www.swvrijnengeldersevallei.nl  staat alle informatie over passend onderwijs in ons
samenwerkingsverband. Hier vind je het Ondersteuningsplan, contactgegevens van de
Steunpunt Consulenten en de leden van de Ondersteuningsplanraad, het laatste nieuws (en
nog veel meer).

4.Wat leren kinderen bij ons op school?
Daltonschool Rhenen-Elst wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en
ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een
zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen.
Daartoe beiden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de
referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit
aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Onze
school biedt een onderwijsaanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften.
We werken volgens een leerstofjaarklassensysteem.
Het uitgangspunt zijn de door de overheid geformuleerde referentieniveaus en kerndoelen
●
●
●
●
●
●

Ons aanbod is dekkend voor de kerndoelen
Ons aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen
Ons aanbod richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling
Ons aanbod richt zich op actief burgerschap
Ons aanbod past bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie
Ons aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs

Naast het aanbod aan zaakvakken besteden we aandacht aan sociale, culturele en lichamelijke
vaardigheden, Engels vanaf groep 1, typevaardigheid in groep 6.
De basis voor ons onderwijs vormen de kernwaarden van Dalton ( Zelfstandigheid,
samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit). Deze zijn in ons hele
onderwijs verwerven en verwerkt in een leerlijn.
Voor de groepen 5 tot en met 8 bieden we de mogelijkheid bij voldoende aanmeldingen om (op
vrijwillige basis) GVO (Godsdienst vormend onderwijs) of HVO (Humanistisch vormend
onderwijs) te volgen. Deze lessen worden verzorgd door een externe instantie. Op locatie
Rhenen kan vanaf groep 3 gekozen worden voor GVO of HVO.

4.1Gehanteerde methoden
Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven
methodes en toetsen. De methodes die we gebruiken zijn dekkend zijn voor de kerndoelen. We
gebruiken de methodes als middel om de doelen te behalen en vullen deze aan met andere
middelen indien nodig en/of wenselijk. Daardoor borgen we dat we de kerndoelen ook
daadwerkelijk behalen. We toetsen het behalen van de referentieniveaus door het gebruik van
onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito). De schoolstreefdoelen voor de vakken
rekenen en lezen hebben we vastgelegd in beleidsplannen.
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a=aangeschaft in jaar
v=vervangen in jaar
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4.2 Creativiteit
In alle groepen wordt aandacht besteed aan creatieve vaardigheden. Bij de opdrachten voor
tekenen en handvaardigheid is aandacht voor verschillende technieken. Per schooljaar
worden er twee expressieperiodes georganiseerd, waarbij kinderen eigen keuzes kunnen
maken. Voor muziek hebben we een methode, daarnaast is er veel ruimte voor gebruik van
diverse materialen en werkvormen.

4.2.1 Muziekimpuls
De komende drie schooljaren. 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020 gaat onze school op
een speciale manier aandacht besteden aan muziek. We werken hierbij samen met een
organisatie (Tact muziek), die gaan zorgen voor muziekdocenten in de school en met
muziekvereniging Ons Genoegen. Het project vraagt inzet van leerlingen, leerkrachten en
ouders. We hopen hiermee de vaardigheid van leerlingen en leerkrachten te vergroten. Door
Corona is het project verschoven en zal op Daltonschool Elst nog een muzikaal project
plaatsvinden.

4.3 Sociale vaardigheid
De sfeer op school is kindvriendelijk, open en gelijkwaardig. Door het hanteren van regels en
het werken aan de kernwaarden van Dalton proberen we voor de kinderen duidelijkheid,
veiligheid en zekerheid te creëren.
Op school wordt veel waarde gehecht aan de sociale vaardigheden. Er wordt uitgegaan van
het standpunt dat samen spelen, samen leren en samenwerken het respect voor elkaar
opbouwt. Uitgaande van het feit dat iedereen verschillend is, (talent, interesses, en/of
cultuur), kunnen kinderen elkaar motiveren.
De sociaal-emotionele ontwikkeling kent twee aspecten:
●

●

het leren omgaan met eigen gevoelens en emoties (o.a. die leren verwoorden) en
met die van anderen (ontwikkelen van een houding ten opzichte daarvan, het je leren
verplaatsen in de gevoelswereld van een ander);
het leren van sociale vaardigheden die nodig zijn om het werken en spelen met
anderen mogelijk te maken;

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd tijdens:
●
●
●
●
●
●

reflectie: Individueel of in de groep
kring- en klassengesprekken
het geven van spreekbeurten
het spel bij gymnastiek
te werken in gemengde groepen
vrije momenten

Op school proberen we pesten te voorkomen door te werken met een preventieve methode
(Kwink). Ook bestaat er op school het zogenaamde Anti-pest beleid. Op elke locatie is een
anti-pest-coördinator die u kunt benaderen als er een signaal is op het gebied van pesten. (
meer informatie kunt u vinden in het antipest-beleid op de website: www.daltonelst.nl of
www.daltonrhenen.nl .
Aan de hand van het materiaal KWINK wordt een doorlopende lijn op school gevolgd om bij
onze leerlingen een nog beter sociaal gedrag te ontwikkelen. Tevens nemen we jaarlijks
vragenlijsten over sociale veiligheid af. Deze lijsten worden geëvalueerd en er wordt actie
ondernomen, als dat nodig is.
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4.4 ICT
We leven in een informatie- en communicatiemaatschappij. ICT-toepassingen zijn erg
belangrijk en de ontwikkelingen op dit gebied gaan nog steeds erg snel. Kinderen accepteren
die ontwikkelingen op een vanzelfsprekende manier. Zij worden immers dagelijks
geconfronteerd met veelzijdige en veelvuldige ICT-toepassingen.
Digibord In alle groepen wordt gewerkt met digiborden. Veel instructies worden gegeven met
behulp van het digibord ( groep 3-8). We werken in de groepen met devices. We zien ICT als
een middel en niet als een doel op zich. De kinderen krijgen bij diverse vakgebieden
(rekenen, lezen, taal spelling) aanvullend de gelegenheid om ook op de computer hun
vaardigheden te oefenen. Verder wordt er op diverse manieren ICT ingezet. Kinderen
werken vanaf groep 6 aan hun typevaardigheid en krijgen de mogelijkheid een typediploma
te halen. Daarnaast wordt ICT ingezet bij allerlei presentaties en werkstukken.
Chromebooks We staan op het punt om een nieuwe periode in te gaan waarbij we een stap
gaan maken om: ICT beter voor je te laten werken. Dit doen we op Stichtingsniveau, maar
ook op schoolniveau. In het schooljaar 2019-2020 is een start gemaakt met het neerzetten
en implementeren van een nieuwe structuur (hardware) en werkwijze (Cloudwise). De
verdere uitwerking en verdieping volgt in de jaren erna. We hebben de keuze gemaakt om
met Google te gaan werken en met Chromebooks voor de leerlingen
ICT heeft de afgelopen periode een belangrijke rol gespeeld om het onderwijs op afstand te
realiseren in de Corona-periode. Door de zoektocht en de situatie zijn er veel nieuwe
inzichten. Er zijn nieuwe materialen en werkwijzen ingezet. We willen zeker ook gebruik
maken van alle goede zaken die we de afgelopen periode hebben geleerd en ontdekt en
zullen dan ook op ICT gebied keuzes maken en vasthouden, die passen bij deze
ontwikkeling. We hebben besloten om de goede zaken die deze crisis ons heeft geleerd vast
te houden en zullen deze werkwijze dan ook meer inzetten.
Op Daltonschool Rhenen-Elst vinden we het belangrijk kinderen duidelijk te maken, dat alle
gevonden informatie via het internet verkregen, niet waarheidsgetrouw hoeft te zijn.
Daarnaast zijn onderwerpen als cyberpesten e.d. zeker de moeite waard om aan de orde te
stellen.
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4.5 Actief burgerschap
Op onze school willen we dat de leerlingen zich zoveel mogelijk ontplooien. We bereiden ze
voor op deelname aan de samenleving. We leren ze vaardigheden die je nodig hebt om in
die samenleving goed te kunnen functioneren (goed kunnen lezen, schrijven en rekenen).
We willen de leerlingen ook stimuleren om later actief aan onze democratische samenleving
deel te kunnen nemen. Daar heb je kennis en vaardigheden voor nodig (Hoe zit de
samenleving in elkaar? Hoe discussieer je respectvol met elkaar? Hoe ga je met elkaar om?
Hoe los je conflicten op?). Het is bovendien van belang dat je leert handelen vanuit met
elkaar gedeelde waarden en normen. Onderwijs in burgerschap vormt een onderdeel van de
kerndoelen. Burgerschap wordt hierbij niet gezien als een vak apart, maar als een manier
van onderwijs waarbij leerlingen uitgedaagd worden om na te denken over hun rol als burger
in de samenleving. Een sterk punt van openbaar onderwijs is de algemene toegankelijkheid.
Een school vormt een samenleving in het klein. Hier leren de kinderen dat iedereen
verschillend is, maar ook hoe je met elkaar kunt samenleven. De school is bij uitstek de
plaats waar elk kind kennismaakt met de verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten. Samen werken en leren is een kernwaarde binnen ons Daltononderwijs. Het
zelfstandig zijn en initiatief nemen en het reflecteren (Het bespreken van hoe dingen gaan of
zijn gegaan en welke rol je daarin gespeeld hebt) zijn belangrijk voor de vorming van de
kinderen en vormen de kern van Daltononderwijs.

4.6 Huiswerk
Op onze school krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee. Dit begint structureel in groep
5 met het leren voor repetities en toetsen. Later komt hier ook het maken van werkstukken,
het voorbereiden van presentaties en het houden van boekbesprekingen bij. Naarmate de
kinderen in hogere groepen komen, neemt de hoeveelheid huiswerk toe. De kinderen
worden zo geleidelijk voorbereid op het huiswerk in het vervolgonderwijs. Ze leren hun
agenda te gebruiken en het werk te plannen. In groep 8 moeten de leerlingen leren een
agenda gebruiken. Binnen het Daltononderwijs wordt veel aandacht besteed en gevraagd
voor het zelf plannen van onderwijsactiviteiten (weektaak). Het blijkt dat kinderen die
Daltononderwijs hebben gevolgd veel profijt hebben van hun geleerde vaardigheid. In het
voortgezet onderwijs kunnen zij vaak al goed hun huiswerk plannen.
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5. Hier besteden we ook aandacht aan
5.1 Schoolreis en schoolkamp
Alle groepen gaan één dag per jaar op schoolreis. Een plezierige, traditie die in ere wordt
gehouden, is de jaarlijkse schoolreis. Het is een gezellige, ontspannen dag met de
mogelijkheid om elkaar eens in een andere situatie te leren kennen.
De kinderen uit groep 8, soms samen met groep 7, beëindigen hun basisschoolperiode met
een meerdaagse schoolreis/schoolkamp.
Voor het schoolreisje wordt een bijdrage van de ouders gevraagd. Groep 8 sluit de
basisschoolperiode af met een driedaags schoolkamp. Voor dit kamp wordt een
ouderbijdrage gevraagd.

5.3 Feesten
Naast het gewone schoolwerk horen naar onze mening ook feesten een plaats te krijgen in
het schoolleven. Dit zijn de feesten die bij het cultuurgoed van Nederland horen. We
besteden jaarlijks aandacht aan:
o
o
o
o
o

Het Sinterklaasfeest: een feest voor alle kinderen, meestal met een thema.
Kerstviering: wordt ’s avonds gevierd en is bedoeld voor alle kinderen. Het feest
draagt een algemeen karakter.
Carnaval: een verkleedfeest met spelletjes voor alle kinderen.
Paasfeest: De donderdag voor het Paasweekend is een feestdag op school met
diverse activiteiten.
De Koningsspelen: Een sportieve dag in het teken van sport en spel.

Daarnaast zijn er ook een aantal eigen vieringen zoals een openingsfeest op beide locaties.
De organisatie van deze vieringen is in handen van werkgroepen waarin OV en teamleden
vertegenwoordigd zijn.
In de jaarlijkse bijlagen van de locaties en in de maandelijkse nieuwsbrief worden de per
locatiegebonden activiteiten genoemd.

5.4 Afscheidsavond van groep 8
Het afscheid van groep 8 is een feestelijk hoogtepunt. Bij deze gelegenheid zijn de leden van
het team, de ouders van de leerlingen uit groep 8 en leden van de OV aanwezig.

23

5.5 Schoolfoto’s
Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf. Vooraf wordt de datum bekend gemaakt. Er wordt
een groepsfoto en een individuele foto “geknipt”. Indien gewenst, kunnen kinderen uit één
gezin gezamenlijk op de foto. Er bestaat voor u geen enkele verplichting om de gemaakte
foto’s te kopen!

5.6 Verjaardag van de juf of de meester
De verjaardag van de juf of de meester wordt met de kinderen in de groep gevierd.
Vanzelfsprekend gaat dit gepaard met de nodige feestelijkheden. Daltonschool Elst viert op
de zogeheten Joppendag de verjaardagen van alle teamleden samen met de kinderen
gevierd.

5.7 Kinderboekenweek
Begin oktober is de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek wordt feestelijk geopend en
in de week worden er extra activiteiten georganiseerd rond boekpromotie.

5.8 Project:
Eén keer per schooljaar is er een projectweek. Eventueel wordt die afgesloten met een
kijkavond voor de ouders en andere belangstellenden.

5.9 Cultuureducatie
De stichting Kunst centraal zorgt in samenwerking met diverse scholen bij het opzetten van
culturele programma’s en voorstellingen. Alle groepen krijgen zo een keer per jaar iets
aangeboden. Dat kan een voorstelling zijn, maar ook een bezoek aan een tentoonstelling.
Het aanbod is zeer divers.

5.10 Bibliotheek en leesbevordering
Daltonschool Rhenen heeft een schoolbibliotheek ingericht. Alle kinderen kunnen hier
boeken ruilen. Daltonschool Elst maakt gebruik van de bibliotheek, die in hetzelfde gebouw
ondergebracht is. Op beide locaties helpen ouders om de leerlingen de boeken regelmatig te
laten wisselen. Verder maken we gebruik van de mogelijkheid om leskisten te lenen van de
bibliotheek om zo leespromotie te ondersteunen.
Beide locaties nemen deel aan de Kinderboekenweek. Op verschillende manieren wordt
binnen dit project aan leespromotie gedaan. Enkele leerkrachten zorgen als leescoördinator
voor de boek- en leespromotie.

5.11 Schoolzwemmen
De kinderen van groep 5 en 6 krijgen één keer per twee weken zwemonderwijs.
Zwemonderwijs wordt gezien als zogenaamd “nat bewegingsonderwijs”. De kinderen van
groep 5 en 6 krijgen zwemles in Rhenen. De kinderen uit Elst worden hierbij per bus
vervoerd. Jaarlijks wordt er een protocol zwemonderwijs gemaakt. Het protocol wordt in de
MR besproken.

5.12 Diverse sporttoernooien
Jaarlijks worden er in onze gemeente diverse sporttoernooien voor de basisscholen
georganiseerd. De kinderen krijgen de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Pas bij
voldoende deelnemers kan er meegedaan worden. Zo is er het jaarlijkse voetbaltoernooi
voor groep 7 en 8 en is er een toernooi voor de groepen 3 tot en met 6. Verder wordt er
deelgenomen aan korfbal en floorbal (locatie Rhenen)
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6 Wie werken er op onze school?
6.1 Alle taken op een rij
Groepsleerkrachten:
Ouders en kinderen krijgen op onze school te maken met een team van leerkrachten. Iedere
groep heeft tenminste één vaste groepsleerkracht.
Directie:
De directeur is het aanspreekpunt voor alles wat met school te maken heeft en draagt de
eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school.
Locatievertegenwoordiger:
De locatievertegenwoordiger is aanspreekpunt bij afwezigheid van de directie. Daarnaast is
hij of zij verantwoordelijk voor diverse locatiegebonden taken.
Intern Begeleider (IB- er)
Deze leerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen de school. Daarnaast
functioneert zij als coach voor de leerkrachten.
Vakleerkrachten:
Wij maken gebruik van een vakleerkracht Humanistisch Vormings Onderwijs (Elst) en een
vakleerkracht Godsdienst Vormings Onderwijs (Rhenen).
Stagiaires:
We hebben stagiaires van o.a. PABO Arnhem en Utrecht en van het ROC.
Vrijwilligers:
Op beide locaties zijn vrijwilligers aanwezig. Zij helpen bij de tussenschoolse opvang.
Locatie Rhenen heeft een vrijwilliger, die de kinderen extra hulp kan bieden.
Eventmanager: Locatie Elst heeft twee leerkrachten die alle activiteiten in samenwerking met
de oudervereniging organiseren en coördineren.

6.2 Uitval van leerkrachten
Iedere school wordt wel eens geconfronteerd met het probleem dat leerkrachten door ziekte
hun werk niet kunnen verrichten. Onmiddellijk na de melding wordt door de directie van de
school een vervanger gezocht. Mocht het op tijd beschikken over een vervanger problemen
opleveren, dan worden de kinderen over verschillende groepen verdeeld. Dit gebeurt alleen
bij kortdurende afwezigheid. Bij langdurige afwezigheid wordt in overleg met het
bestuursbureau een invalkracht gezocht.
In tijd van Corona is er gekozen voor onderwijs op afstand. Dit kan ook een middel zijn om
de voortgang van het onderwijs bij uitval te realiseren.

6.3 Partners in de school
Daltonschool Elst is gesitueerd in een multifunctioneel gebouw. In dit gebouw ook een
peuterspeelzaal en een kinderopvang waar we mee samenwerken.
Meer informatie over peuterspeelzaal de Olifant te Elst: www.kinderopvangrhenen.nl
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Meer informatie over kinderopvang te
Elst:https://www.speelinn.nl/locaties/speel-inn-de-regenboog-elst
Daltonschool Rhenen heeft in het gebouw een peuterspeelzaal en een kinderopvang waar zij
nauw mee samenwerken. Zo hebben de peuters en de kinderen van groep 1 en 2 een aantal
gezamenlijke activiteiten.
Meer informatie peuterspeelzaal Olleke
Bolleke:https://www.speelinn.nl/locaties/speel-inn-de-regenboog-rhenenwww.kinderopvangd
eregenboog.nl
Meer informatie over kinderopvang te Rhenen:
https://www.speelinn.nl/locaties/speel-inn-de-regenboog-rhenenwww.kinderopvangderegenb
oog.nl

7.De ouders en de school
7.1 Informatie aan ouders
Daltonschool Rhenen-Elst hecht er waarde aan de ouders zo goed mogelijk te informeren.
Wij doen dat op de volgende manieren:
o

Schoolgids: De schoolgids is een belangrijk onderdeel van de informatie die de
school met u wil delen. Het is een naslagwerk waarin naast de doelstellingen en
uitgangspunten van onze school ook onze huisregels, zoals schooltijden en
belangrijke adressen staan vermeld. De schoolgids is in te zien op de website van de
school.

o

Jaarlijkse bijlage: De jaarlijkse bijlage is een document met alle praktische informatie
over het nieuwe schooljaar. De jaarlijkse bijlage wordt digitaal aan alle ouders
gezonden voor het nieuwe schooljaar. De jaarlijkse bijlage vindt u ook op de website
van de school.

o

Website: Op de website www.daltonelst.nl of www.daltonrhenen.nl is een breed
aanbod van informatie te vinden. Het betreft zowel praktische, actuele informatie als
beleidsdocumenten.

o

De kalender: Elk schooljaar is het overzicht met activiteiten terug te vinden op de
website (jaarlijkse bijlage)en ook in de schoolapp via de agenda.

o

Nieuwsbrief: Twee-wekelijks ontvangen de ouders een nieuwsbrief: de info. Hierin
vindt u allerlei actuele zaken rond de school. De nieuwsbrief wordt digitaal naar u
gestuurd en is terug te vinden in de schoolapp en op de website.

o

De schoolapp: Het ouderportaal is een app/omgeving waarbij u de volgende
mogelijkheden om de communicatie met school rond uw kind te kunnen regelen:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ziekmeldingen/afwezigheid doorgeven.
Foto’s van de groep bekijken.
Schoolagenda inzien. ( vakanties, vrije dagen en activiteiten)
Formulieren downloaden.
De nieuwsbrief (info) bekijken.
Berichten/ mededelingen van de leerkracht van uw kind.
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▪
▪

Algemene berichten en mededelingen.
U kunt zelf ook vragen stellen/ berichten sturen ( vervanging e-mail)

o

Gesprekken met ouders en kinderen: Op onze school werken we met meerdere
soorten gesprekken per jaar. In de derde/vierde week van het nieuwe schooljaar
organiseren we startgesprekken. Het doel van de startgesprekken is om kennis te
maken met de leerkracht en de noodzakelijke informatie over uw kind te verstrekken.
In november wordt u nogmaals uitgenodigd om de voortgang te bespreken tijdens de
voortgangsgesprekken. Bij deze gesprekken zullen behalve de tussenresultaten ook
de sociale vaardigheden en Daltonvaardigheden van de leerlingen besproken
worden.

o

Rapportgesprekken: T
 weemaal per jaar krijgen de leerlingen van groep 3-8 een
rapport. De rapporten krijgt het kind vrijdag voor de week van de gesprekken
uitgereikt. De leerlingen van groep 3-8 worden bij de gesprekken verwacht.
Leerlingen en ouders/verzorgers van groep 8 hebben een adviesgesprek.
Groep 1 en 2 krijgen aan het einde van het schooljaar een rapport.
Vanaf groep 3 is het de bedoeling, dat leerlingen meegaan naar de gesprekken Het
gaat ten slotte om hen. De leerlingen van groep 1 en 2 gaan nog niet mee op
gesprek. Zij mogen dan even wachten/spelen op de gang.

o

Informatieve avonden: Het team of de directie kan in overleg met organisaties
speciale informatieve ouderavonden over pedagogische- en/of didactische thema’s
verzorgen.

o

Gescheiden ouders: Wij vinden het in het belang van goede communicatie dat
gescheiden ouders samen met hun kind het gesprek komen voeren. Is dat niet
mogelijk, neem dan contact op met de leerkracht. U kunt een aanvraag doen voor
een extra gesprek bij de betreffende leerkracht. Is er sprake van stiefouders, dan
moet er toestemming zijn van alle partijen om de gesprekken bij te wonen of te
voeren.

o

Ouderenquête : Elk jaar meten we als school de basiskwaliteit. Dit om te kijken hoe
we ervoor staan. Dit is een interne meting. Maar uiteraard willen we ook graag weten
hoe de ouders en kinderen over ons denken. Voor kinderen is er de vragenlijst over
veiligheid (zie 9.2). De ouders van de school krijgen tweejaarlijks een ouderenquête.
Elst
De resultaten van deze enquête zijn van 2018 de school scoort bij een respons van
<dan 30 % een 6,7.
Uit de enquête blijkt dat ouders ontevreden zijn over de bezetting van de groepen.
Veel leerkrachtwisselingen. Gelukkig is dit vanaf het schooljaar 2019-2020 een stuk
verbeterd. De ouders geven aan dat de communicatie beter zou kunnen. We werken
met een ouderapp en zullen komende jaren de inzet hiervan gaan structureren. Door
Corona is er een tweewekelijks bericht ontstaan. Hierin verzamelen we alle relevante
informatie. Dit bevalt goed en we willen dit voortzetten in het nieuwe schooljaar om
ook hiermee de communicatie te verbeteren.
Rhenen
De resultaten van deze enquête bij een respons van < dan 30 % is een 7,3
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Ook in Rhenen geven de ouders geven aan dat de communicatie beter zou moeten.
In Rhenen worden dezelfde stappen genomen als in Elst. Ook op deze locatie wordt
nu een tweewekelijkse brief gemaakt voor alle ouders.

7.2 De oudervereniging
De Oudervereniging is een vertegenwoordiging van ouders die zich ten doel stelt de bloei
van de school te bevorderen, de ouders te betrekken bij de school en ondersteunende
activiteiten voor de school te verrichten. De Oudervereniging organiseert onder meer
festiviteiten, assisteren bij schoolreisjes en excursies. De oudervereniging vraagt hiervoor
een vrijwillige bijdrage. De hoogte van deze bijdrage staat vermeld in de jaarlijkse bijlage.
Deze bijdrage is niet verplicht.
Elke locatie heeft zijn eigen Oudervereniging. Deze verzorgt het contact tussen ouders, MR
en school. Waar zij kan, ondersteunt de OV de leerkrachten en dus de kinderen. De OV
vergadert één keer per maand. Er zijn altijd enkele leerkrachten op de vergaderingen
aanwezig om het reilen en zeilen van de school toe te lichten. De Ouderverenigingen van de
twee locaties hebben als dat nodig is onderling overleg. Eén keer per jaar is er een
jaarvergadering, waarbij alle ouders worden uitgenodigd.

7.3 De Medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR)
De MR biedt ouders en personeel van Daltonschool Rhenen en Elst biedt de mogelijkheid tot
meedenken, meepraten en meebeslissen in zaken die de school aangaan. Zes keer per jaar
komen zij bij elkaar, bij toerbeurt op één van de twee locaties. De vergaderingen zijn
openbaar, tenzij anders wordt vermeld. (Zie jaarlijkse bijlage voor data en locatie) De MR is
gebonden aan een medezeggenschapsreglement dat door het bestuur is vastgesteld. In dat
reglement staan de taken en bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de MR.
De MR houdt zich bezig met onderwerpen die direct betrekking hebben op de zaken van
Daltonschool Rhenen-Elst. De GMR heeft de aandacht voor school overstijgende
onderwerpen op het niveau van PPO de Link. Het bestuur heeft voor sommige besluiten
vooraf instemming nodig van de GMR of MR (instemmingsrecht). Voor een aantal andere
besluiten moeten zij eerst om advies vragen (adviesrecht).De MR bestaat uit leden die uit en
door de ouders en uit en door het personeel worden gekozen. De ouderleden worden uit de
ouders van de twee locaties gekozen. Het streven is dat voor elke locatie tenminste één
ouder in de MR zitting heeft. Het aantal leden vanuit het personeel moet gelijk zijn aan dat
van de ouders. Een school zoals de Daltonschool is, mag een MR van minstens vier leden
hebben. Deze leden worden voor een periode van twee jaar gekozen, waarna ze herkiesbaar
zijn. De MR heeft in principe twee vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR).
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8. De school en de resultaten van de leerlingen
Om een zo compleet mogelijk beeld van de ontwikkeling en mogelijkheden van de kinderen
te krijgen worden verschillende instrumenten en documenten gebruikt.

8.1 Rapporten en ik-doelen:
In het schooljaar worden twee schriftelijke rapportages over de resultaten en voortgang
meegegeven. In de jaarlijkse bijlage staat aangegeven wanneer de rapporten aan de
kinderen worden uitgereikt.

8.2 Toetsen
Er wordt gebruik gemaakt van zowel methodegebonden toetsen als niet-methode gebonden
toetsen. De meeste toetsen zijn landelijk genormeerd en geven de leerkracht een objectief
beeld van het niveau van de kinderen.

8.3 Leerlingvolgsysteem
Op onze school wordt gewerkt met het leerlingvolgsysteem van CITO, Parnassys, KIJK en
Scol. Dat wil zeggen dat de vorderingen worden geregistreerd in een leerlingdossier. De
leerling wordt op deze manier nauwkeurig gevolgd in zijn / haar ontwikkeling. De gegevens
van de Cito worden verwerkt in een OPP trap ( Ontwikkel Perspectief Trap). Deze zogeheten
OPP-trap wordt ingezet om de lijn van ontwikkeling en uitstroom te kunnen volgen.

8.4 Het onderwijskundig rapport:
Voor kinderen die de school (tussentijds) verlaten, wordt een onderwijskundig rapport
opgesteld. Daarin staat volgens welke methoden er is gewerkt en hoe ver het kind is
gevorderd. Het onderwijskundig rapport wordt met toestemming van ouders digitaal aan de
nieuwe school van het kind toegestuurd. Ouders krijgen een afschrift van het
onderwijskundig rapport.

8.5 Voortgezet onderwijs
Met de scholen voor vervolgonderwijs in de omgeving bestaan goede contacten. De
verschillende scholen van deze vorm van onderwijs hebben open dagen, waar de kinderen
uit groep 7 en 8 zich kunnen oriënteren en daardoor een betere keuze kunnen maken. Vanuit
de desbetreffende scholen worden we regelmatig op de hoogte gehouden van de resultaten
van onze oud-leerlingen. Minstens één keer per jaar komen de mentoren naar onze school
om de resultaten door te spreken.
Eind groep 7 geeft de groepsleerkracht een voorlopig schooladvies voor het vervolgonderwijs
binnen een bepaalde reikwijdte, gebaseerd op de ontwikkeling van de leerling gedurende de
gehele schoolloopbaan. In groep 8 wordt vervolgens een definitief schooladvies voor het VO
gegeven. De volledige procedure staat in onderstaande tabel uitgewerkt.
November
Januari
Februari

April
Mei

Adviesgesprek
Bezoeken en open dagen
Definitieve adviezen en aanmeldformulieren invullen. Onderwijskundig
rapport door de leerkrachten.
Einddatum aanmelding 1 maart.
Afname eindtoets
Uitslagen toetsen en definitieve plaatsing
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8.6 Resultaten van het onderwijs
Jaarlijks evalueren we onze eigen kwaliteit. Dit doen we onder meer door middel van een
zelfevaluatie en de resultaten van vragenlijsten die we uitzetten onder leerlingen, ouders en
medewerkers.
Naar aanleiding van onze zelfevaluatie van vorig jaar en eerder afgenomen vragenlijsten en
uiteraard het inspectiebezoek aan Daltonschool Elst hebben we afgelopen schooljaar
gewerkt aan verbeterplannen.
We benoemen de plannen en de behaalde resultaten hieronder kort.
1) Kwaliteitszorg
De inspectie heeft geconstateerd dat de verbeterplannen die we hanteerden teveel zijn
gebaseerd op aannames. De collega's zijn ook onvoldoende op de hoogte van de
afgesproken werkwijzen. In de schoolgids ontbreekt de verantwoording van de kwaliteit van
het onderwijs.
Doel:
De tussen- en eindopbrengsten schoolbreed analyseren en met elkaar vastleggen wat dit
betekent voor ons handelen. Daarnaast een werkwijze/systeem hanteren zodat de afspraken
geborgd blijven.
Plan: Tijdspad uitzetten waarin we tijd maken voor het (onder begeleiding van expert)
analyseren van de opbrengsten. Dit vertalen naar ons handelen. In wekelijkse bordsessies,
collegiale consultaties en observaties door het MT wordt het handelen en de gemaakte
afspraken geëvalueerd en kunnen er, waar nodig, interventies worden gepleegd.
Resultaat:
De eerste resultaten zijn er. Het systeem voor kwaliteitszorg is zorgvuldig ingericht en de
cyclus staat. Het plan wordt ook in 2020-2021 voortgezet.
2) Eindopbrengsten
De inspectie heeft geconstateerd dat de eindopbrengsten de afgelopen jaren onder de
wettelijke norm zijn geweest.
Doel:
De eindresultaten op het niveau krijgen wat bij onze leerlingenpopulatie verwacht mag
worden.
Plan:
Na een gedegen analyse, zicht krijgen op de effectiviteit van het huidige onderwijsaanbod.
Hierin interventies plegen om de leerkrachtvaardigheden te versterken.
Basisvaardigheden hierin centraal zetten (d.m.v. EDI model).
Apart plan van aanpak voor groep 7 en 8. Hierin staan persoonlijke leerdoelen van de
leerlingen en deze worden regelmatig geëvalueerd.
Tijdens instructie moet er ook differentiatie zijn richting de bovenkant.
Betrokkenheid van de leerlingen vergroten d.m.v. coöperatieve werkvormen.
Resultaat:De eerste resultaten zijn er. Er is een begin gemaakt met EDI. Er is beleid
geschreven over de slimme leerlingen. Het plan wordt ook in 2020-2021 voortgezet.
3) Zicht op ontwikkeling:
De kwaliteit van de analyses op school-, groeps- en leerlingniveau zijn niet voldoende uit de
verf gekomen. We zijn niet tevreden over de tussen en de eindopbrengsten.
Doel:Grondige analyses (leren) maken op cyclische wijze.
Onderwijsaanbod afstemmen op ambitieuze doelen.
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Plan:
Door de Coronacrisis hebben we geen resultaten die representatief zijn voor het eind van het
schooljaar. We moeten dus kijken naar de trendanalyses om een beeld te krijgen van de
tekortkomingen.
Voor de komende periode zullen we de data uit de methodetoetsen en
gesprekken/observaties van leerlingen moeten gebruiken om een beeld te krijgen van de
interventies op het handelen. De cito M-toetsen nemen we af om de beginsituatie te bepalen.
Resultaat: Het verdiepend analyseren op groeps en leerlingniveau wordt eind van het
schooljaar door de leerkrachten samen met de IB-er per groep gedaan. De nieuwe werkwijze
wordt geoefend. Daarbij worden plannen gemaakt. De nieuwe werkwijze wordt verder
geïmplementeerd. Het plan wordt ook in 2020-2021 voortgezet.
Vragenlijsten
In schooljaar 2019-2020 hebben we de vragenlijst leerlingtevredenheid in Rhenen door
Corona niet afgenomen. In Elst hadden we dit al voor de crises gedaan. ( zie paragraaf 9.2)
We vinden het belangrijk om de vragenlijst in de juiste context af te nemen, zodat de
resultaten vergelijkbaar zijn en een hoge voorspellende waarde hebben. Aan het begin van
komend schooljaar nemen we een alternatieve vragenlijst af, met daarin ook aandacht voor
thuisonderwijs.
In het schooljaar 2018-2019 is de laatste oudervragenlijst afgenomen. Uit deze vragenlijst is
als verbeterpunt de communicatie met ouders opgepakt. We hebben destijds de werkwijze
met het ouderportaal geoptimaliseerd.
In het laatste kwartaal van 2020 nemen we ook de (tweejaarlijkse) vragenlijsten af onder
leerkrachten en ouders.In de MR worden de resultaten besproken en we stellen de ouders
op de hoogte van de acties. In de volgende schoolgids staan de acties en resultaten
toegelicht.
Leerlingvolgsysteem
Met behulp van het leerlingvolgsysteem (LVS) en Parnassys houden wij zorgvuldig bij hoe
kinderen functioneren en welke resultaten zij behalen. De toetsen die we gebruiken zijn
genormeerd, dat wil zeggen dat we aan de hand van de resultaten kunnen bepalen hoe een
kind ten opzichte van het landelijk gemiddelde heeft gepresteerd.
Eindtoets
Afgelopen schooljaar is begin geen CITO-eindtoets afgenomen door Corona. Hieronder ziet
u de resultaten van voorgaande jaren. De resultaten van iedere leerling wordt vergeleken
met die van alle leerlingen die aan deze toets hebben meegedaan. Aan de hand hiervan
wordt een standaardscore berekend, die ligt tussen de 501 en 550.
Referentieniveaus
De eerste tabel geeft naast de schoolweging en het spreidingsgetal (zie de paragraaf
Schoolweging/spreiding) ook de zogenaamde signaleringswaarden voor resp. 1F en 1S/2F.
Deze zijn vastgesteld door de Inspectie van het Onderwijs. De signaleringswaarde voor 1F is
gelijk voor alle scholen: 85%. De signaleringswaarden voor 1S/2F zijn afhankelijk van de
schoolweging. De behaalde scores zijn de gemiddelde scores voor de referentieniveaus 1F
resp. 1S/2F over de laatste drie jaar. De behaalde scores kunnen in de tabel vergeleken
worden met de signaleringswaarde. In het algemeen is er sprake van een correlatie tussen
het percentage 1S/2F en de uitstroom naar TL/havo en hoger.
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Hieronder ziet u de resultaten van Elst en Rhenen van 2019.
Elst

Rhenen
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Zoals u kunt zien liggen de resultaten van Daltonschool Elst onder het landelijk gemiddelde.
Dit heeft geresulteerd in een onvoldoende beoordeling van de inspectie op het gebied van
resultaten in Elst. Daarnaast is er ook een onvoldoende op de indicator: zicht op ontwikkeling
en kwaliteitszorg dit heeft geresulteerd in de beoordeling zeer zwak. Aan de hand van
onderzoek en adviezen zijn we nu met diverse verbeterplannen op weg om de resultaten
door de hele school aan te pakken en te verbeteren. Tijdens het tussentijdse gesprek met de
inspectie op 27 mei 2020 heeft de inspecteur bevestigd dat we met onze nieuwe aanpak op
de goede weg zijn.
Dalton Rhenen heeft wel een voldoende eindresultaat. Maar ook hier is verbetering mogelijk
in aanpak en bij de tussenresultaten Het team van Daltonschool Rhenen draait dan ook mee
in het plan van aanpak voor het team Daltonschool Elst met als gezamenlijk doel om de
resultaten en tussenresultaten te verbeteren.
Goed om te weten is, dat de toetsresultaten kunnen verschillen t.o.v. het landelijk
gemiddelde als er sprake is van een kleine groep leerlingen. De inspectie beschouwt een
groep kleiner dan 10 leerlingen als een kleine groep.
De schooladviezen zijn in november en januari wel op een passend niveau gegeven de
resultaten waren niet bij alle leerlingen representatief. Dit heeft uiteraard een invloed op de
score. In Rhenen hebben in 2019 de leerlingen naar verwachting gepresteerd.
Rhenen:
brugklas
vmbo – basisberoeps-gerichte leerweg
vmbo – kaderberoeps-gerichte leerweg
vmbo – gemengde / theoretische leerweg
vmbo-t (mavo)/havo
havo
havo/vwo
vwo
praktijkonderwijs
totaal

Lln
2015
2
1
2

Lln
2016
4
4
2
1

2

1

7

12

2015
2
5

2016
5
4
5

Lln
2017
1
1
2
2
2
1
9

Lln
2018
2
3
2
1
3
1

LLn
2019
1

LLnn
2020

12

4

2018
2
2
2
3
5
2
3
1

2019
1
3

2020
1
1

1
5
1
1
4

3
3
2

5
2
1

1
1
1

Elst:
brugklas
vmbo – basisberoeps-gerichte leerweg
vmbo – kaderberoeps-gerichte leerweg
vmbo – gemengde / theoretische leerweg
Vmbo- kader-TL
vmbo-t (mavo)/havo
havo
havo/vwo
vwo
praktijkonderwijs
VSO
Totaal

2
2

2017
2
3

1
7
1
1

2
3

1

16

24

1
7

20

16

Andere aspecten die moeilijker in cijfers zijn weer te geven, vinden wij minstens zo
belangrijk. Hierbij moet u denken aan onze werkwijze als Daltonschool waarbij vaardigheden
als reflectie, plannen en samenwerken dagelijks worden geoefend. Wij vinden het belangrijk

33

dat kinderen terecht komen op de plaats die het beste bij ze past. Ons advies is daarom altijd
gebaseerd op De ontwikkeling van de leerling gedurende de gehele schoolloopbaan.
De scholen voor voortgezet onderwijs sturen ons jaarlijks, de in het eerste leerjaar behaalde
resultaten van onze oud-leerlingen. Vaak krijgen we ze ook nog enkele jaren daarna.
Daarnaast hebben we met de scholen voor voortgezet onderwijs jaarlijks contact over onze
oud-leerlingen. Deze informatie helpt ons bij het formuleren van het advies.

9 De school en veiligheid
9.1 Een veilig schoolklimaat, een school voor iedereen
Voor de kinderen die onze school bezoeken is het belangrijk om zich veilig te voelen en om
met plezier naar school te gaan. In een veilig klimaat willen wij zorgen dat kinderen zich
“cognitief” en “sociaal-emotioneel” goed ontwikkelen. Daarbij staat het kind centraal. Vanuit
een positieve visie op kinderen en met goed vakmanschap willen wij de kinderen begeleiden,
kennis overdragen en vaardigheden aanleren, zoals samenwerken en zelfstandig handelen.
Goed onderwijs kan alleen worden gegeven binnen een veilig schoolklimaat. Om deze
veiligheid te garanderen, hebben wij binnen onze school een aantal plannen opgesteld voor
veiligheid, gezondheid en milieu. Het gaat hierbij niet alleen om technische veiligheid, maar
ook om bescherming tegen pesten, bedreiging, seksuele intimidatie en geweld. Onze school
kent geen tolerantie voor pestgedrag.
Op school hanteren we een aantal gedragsregels die in iedere groep besproken worden of
aan de hand van de regel van de week onder ieders aandacht gebracht worden. Te denken
valt aan:
● Wij behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden
● Wij pesten niet
● Wij helpen elkaar
● Wij houden de school en omgeving netjes
● Wij zijn netjes met de spullen van onszelf, een ander en van school
● Wij houden ons aan de gemaakte afspraken
PPO de Link heeft beleid rond verschillende onderwerpen die betrekking hebben op
veiligheid geformuleerd in het Veiligheidsbeleid. Dit document kunt u vinden op de website
van PPO: www.ppodelink.nl
Onze school heeft het veiligheidsbeleid verwoord in een veiligheidsplan.

9.2 Een veilig schoolklimaat
Onze school streeft naar een veilig schoolklimaat, in de breedste zin
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van het woord. We willen onze leerlingen zo optimaal mogelijke kansen bieden
om zich te ontplooien en hun veiligheid te garanderen. Onze school heeft de wettelijke taak
beleid te maken om grensoverschrijdend gedrag (seksuele, fysieke en emotionele intimidatie,
discriminatie, pesten) te voorkomen en om (eventuele) klachten op een goede manier te
behandelen.
Jaarlijks nemen wij een vragenlijst sociale veiligheid af bij de leerlingen van groep 6,7 en 8.
Deze vragenlijst wordt geanalyseerd en er worden stappen genomen om het schoolklimaat
te verbeteren als blijkt dat dit nodig is.
Om pesten te voorkomen hebben wij anti-pest beleid opgesteld. Een van de leerkrachten
heeft als taak dit proces te bewaken en ons te adviseren is anti-pestcoördinator
Leerlingenenquête
Jaarlijks wordt er een leerlingenquête over veiligheid gehouden in groep 6 tot en met 8. Deze
enquête wordt geanalyseerd. We kijken dan of er acties uitgezet moeten worden om de
veiligheid voor leerlingen in en om de school te verbeteren.
Rhenen 2019 ( door Corona niet afgenomen): 95 procent respons - 8,3
De leerlingen waarderen de sfeer in de groepen en geven aan dat de leerkrachten er voor
hen zijn. Wel wordt er aandacht gevraagd voor de omgang met elkaar in de gang. Deze is
niet overzichtelijk zowel voor de leerlingen als de leerkrachten. Leraren staan nu bewust bij
het uitgaan en bij binnenkomst in de gang.
Elst 2020:100 procent respons - 8,6
Een hoog cijfer. Leerlingen geven aan dat er bijna nooit gepest wordt. Het gevoel van
veiligheid is hoog. Ze geven aan dat ze zich allemaal gehoord voelen en dat de leerkrachten
hen serieus nemen.
Een mooi resultaat op beide locaties waar het team trots op kan zijn.

9.3 Wat is seksuele intimidatie?
Seksuele intimidatie is ongewenste, seksueel getinte aandacht. Dit kan tot uiting komen door
verbaal (grof taalgebruik), fysiek (aanrakingen) of non verbaal gedrag (bijvoorbeeld knipogen
of iemand met de ogen “uitkleden”). Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat ervaren
als ongewenst en onplezierig.
Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Soms is iemand
zich niet bewust dat een ander zich onprettig kan voelen door bepaald gedrag (bijvoorbeeld
in de kleedruimte blijven bij het omkleden of een kind aanraken als het jou iets vraagt).
De beleving van degene die zich lastig gevallen voelt staat hierbij centraal. Hij of zij bepaalt
wat ongewenst is en dat kan van kind tot kind verschillen.
Als dit gedrag binnen de schoolsituatie plaatsvindt (bijvoorbeeld in de klas, gang, kleedkamer
of het schoolplein) of in samenhang daarmee (bijvoorbeeld tijdens een schoolkamp) is het de
taak van de school dit te stoppen.

9.4 Preventie op school
Onze school probeert grensoverschrijdend gedrag te voorkomen door in de groep/klas en in
de school aandacht te besteden aan hoe je met elkaar omgaat. Tevens heeft onze school
een aantal regels (gedragsregels) opgesteld hoe we met elkaar omgaan. Het gaat hierbij om
taalgebruik en omgang in de klas en het gedrag van leerkrachten in bijvoorbeeld de
kleedkamer of tijdens schoolreisjes. Het is belangrijk dat kinderen respect hebben voor
elkaars grenzen, maar ze moeten zelf ook “nee” leren zeggen en hun grenzen leren stellen.
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Als ondanks alle preventieve zorg een kind toch lastig gevallen wordt, moet de leerling(of de
ouder) met zijn/haar verhaal op school bij iemand terecht kunnen: de contactpersoon.

9.5 Contactpersoon op school
Bij de contactpersoon op school kunt u terecht indien u een klacht heeft over seksuele
intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag en met al uw vragen en twijfels hierover.
Deze contactpersoon, werkzaam binnen de school, fungeert als laagdrempelig
aanspreekpunt voor leerlingen, team, ouders enz. Zo kan iedereen bij het signaleren of
ervaren van ongewenste intimidatie deze persoon benaderen.
De contactpersoon, die geschoold is op het gebied van omgaan met deze problematiek, kan
u verder helpen of verwijzen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de externe
vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft de contactpersoon een duidelijke rol in het ontwikkelen
en uitdragen van preventie(beleid) binnen de school.
Bij ons op school zijn de contactpersonen Dagmar Weijers en Patricia van Eldik zij
informeren teamleden, ouders en vooral leerlingen over de wegen die open staan om
seksuele intimidatie te voorkomen en te melden.

9.6 Externe vertrouwenspersoon
De contactpersoon op school is de schakel naar de externe vertrouwenspersoon. De externe
vertrouwenspersoon kan degene die een klacht heeft verder begeleiden en zo nodig
verwijzen naar de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, heeft
zicht op de school en is kundig op het terrein van opvang, bemiddeling en verwijzing.
Wanneer een klacht zo ernstig is dat het probleem niet door bemiddeling kan worden
opgelost, kan het aan de klachtencommissie worden voorgelegd. Uiteraard alleen wanneer
de persoon in kwestie daarmee instemt.
U kunt een klacht of vermoeden van machtsmisbruik ook direct indienen bij de externe
vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft verder als taak de school te
ondersteunen bij het ontwikkelen van schoolbeleid ten aanzien van preventie van seksuele
intimidatie, adviseren en voorlichting geven aan ouders, schoolteams en besturen.
De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn: Michèle Haagmans en-Marijke van
den Brink.Zij zijn werkzaam bij GGD Gelderland-Midden en te bereiken via het algemene
telefoonnummer van de afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088 - 355 6000.

9.7 Klachtencommissie
De klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur. Hierbij hoort zij de
kla(a)g(st)er en de aangeklaagde. De klachtenprocedure is door de school op schrift gesteld,
deze is in te zien op de website en wordt ook behandeld in paragraaf 10.6

9.8 BHV
Op elke locatie bevindt zich in ieder geval één teamlid die is opgeleid tot bedrijfshulpverlener
(BHV-er). Dit teamlid houdt de veiligheid op de locatie nauwlettend in de gaten.
In elk gebouw is een vluchtplan opgehangen dat minstens 1 keer per jaar wordt geoefend.
Op beide locaties is een leerkracht met de taak van preventiemedewerker aanwezig. Deze
leerkrachten letten op veiligheid en ARBO omstandigheden.
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10. De school en de wet
10.1 Inspectie
In wetten en regels is vastgelegd waaraan scholen zich moeten houden. Zo staat in de wet
aan welke eisen een school minimaal moet voldoen om geld van de overheid te krijgen. Ook
heeft de overheid kerndoelen vastgesteld die aangeven wat de school leerinhoudelijk moet
aanbieden. De onderwijsinspectie controleert of de scholen zich houden aan de wetten en
regels die de overheid heeft vastgesteld. De inspecteur bezoekt gemiddeld 1x per vier jaar
onze school. Aankomend schooljaar komt de inspectie voor een herbezoek aan Daltonschool
Elst, omdat zij op drie punten de school een onvoldoende heeft gegeven. Wij hebben op alle
drie de punten verbeterplannen uitgezet. De onderwijsinspectie zal volgend jaar ook de
resultaten en de werkwijze van Daltonschool Rhenen beoordelen.

10.2 Hoeveel tijd zit mijn kind op school?
Sinds 1 augustus 2006 mag een schooldag langer duren dan 5,5 uur. Alle leerlingen moeten
over acht achtereenvolgende leerjaren ten minste 7520 uur onderwijs hebben gekregen. De
schooltijden voor de groepen zijn als volgt:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30-14.30
8.30-14.30
8.30-12.30
8.30-14.30
8.30-14.30 of 12.30 uur

De groepen 1 en 2 hebben in het schooljaar 880 lesuren. De groepen 3 tot en met 8 hebben
960 lesuren. In het jaarrooster zijn de groepen 1 en2 een aantal vrijdagen vrij en hebben de
groepen 3 tot en met 8 een aantal vrijdagmiddagen vrij. De jaarroosters staan in de jaarlijkse
bijlage en op de website.
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10.3 In- en uitschrijven van leerlingen
Voor het inschrijven van leerlingen kan een afspraak worden gemaakt bij de directeur van de
school. Kennismaking met de school vindt plaats d.m.v. een rondleiding en het verstrekken
van relevante van informatie tijdens deze rondleiding. Na afloop van de kennismaking kan
een inschrijfformulier worden meegegeven. Ook is het inschrijfformulier te vinden op de
website van de school.
Wanneer een leerling tussentijds de school verlaat, om wat voor reden dan ook, moet dit
vooraf gemeld worden bij de directie. Het kind wordt dan officieel uitgeschreven. Het is
gebruikelijk dat er op dat moment contact is tussen de school waar het kind naar toe gaat en
onze school.
Uiteraard komt het ook voor dat kinderen niet in groep 1 instromen, maar in één van de
overige groepen. Een verhuizing van een gezin naar Rhenen of Elst kan daaraan ten
grondslag liggen. Soms zijn er ook andere redenen waarom kinderen aangemeld worden. Zo
kan het voorkomen dat een verzoek tot plaatsing binnen de Driesprong verzocht wordt,
omdat men elders niet geheel tevreden is met het onderwijsaanbod.
De volgende procedure wordt dan gevolgd:
Ouders wordt verzocht eerst weer in gesprek te gaan met de school waar de leerling op dat
moment ingeschreven staat. Daarna krijgt de school toestemming van de ouders/ verzorgers
om informatie in te winnen bij de collega-school. Indien blijkt dat een leerling extra zorg
behoeft, dan neemt het team in goed overleg een besluit of een leerling wel of niet geplaatst
kan worden. Hierbij speelt het welbevinden van het kind een zeer grote rol. Is het wel
geholpen bij een overstap naar de Driesprong en kan de Driesprong inspelen op de
onderwijsbehoefte van uw kind? Indien dat niet het geval is, wordt aan de ouders/ verzorgers
schriftelijk medegedeeld dat de Driesprong niet over kan gaan tot plaatsing

10.4 Regels voor toelating, schorsing en verwijdering
Daltonschool Rhenen en Elst is een openbare school. Dat betekent dat iedereen welkom is.
Toch kunnen niet alle leerlingen worden aangenomen. Een leerling zal niet toegelaten
worden als bij aanname van een leerling ernstige verstoring van de rust en orde dreigt of
wanneer de school de nodige zorg niet kan bieden.
De school is verplicht een passende onderwijssetting te vinden indien het een nieuwe
aanmelding betreft. Als een kind ontwikkelingsproblemen heeft, dient dat bij de aanmelding
aan de school gemeld te worden. De IB – er onderzoekt dan wat de onderwijsbehoefte van
de leerling is en of onze school het kind voldoende zorg kan bieden. Wanneer een oudere
leerling wordt aangemeld, neemt onze school voor de plaatsing in alle gevallen eerst contact
op met de school waar de leerling tot dan toe op zit. Wij treden dan in overleg met alle
partijen en kijken wat het beste is voor de betreffende leerling.
Schorsing
Ernstig wangedrag van een leerling kan leiden tot schorsing voor één of enkele dagen, als
maatregel om aan het kind en aan de ouders duidelijk te maken dat de grens van
aanvaardbaar gedrag overschreden is. Schorsing vindt alleen plaats als eerder overleg
tussen leerling, ouders en school tot onvoldoende resultaat heeft geleid. Dit gebeurt ook altijd
in overleg met de leerplicht.
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Verwijdering
Verwijdering is een ingrijpende maatregel, zowel voor de leerling en diens ouders als voor de
school. Dat geldt vooral voor verwijdering als straf, maar ook voor verwijdering omdat de
school niet kan voldoen aan de zorgbehoefte of onderwijsbehoefte van de leerling. Als het
zover komt, neemt het bestuur van Stichting PPO De Link een besluit tot verwijdering.
PPO de Link heeft beleid geformuleerd rond de aanname en verwijdering van leerlingen. In
het beleidsdocument `Toelaten en verwijderen van leerlingen` staan tevens de afspraken ten
aanzien van schorsing van leerlingen vermeld. U kunt dit document vinden op de website
www.ppodelink.nl.

10.5 Informatie over de leerplicht:
4 jaar: als uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. U kunt uw kind ruim van tevoren
laten inschrijven. Om de school te leren kennen vindt een kennismakingsgesprek plaats en
een rondleiding door de school. Twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt volgt
automatisch een uitnodiging om gedurende 5 dagdelen op school te komen om te wennen.
Een uitzondering vormen kinderen, die voor 1 oktober vier worden. Zij nemen vaak voor de
zomervakantie afscheid van de peuterspeelzaal en hebben dan de mogelijkheid om op onze
school maximaal tien dagdelen te wennen tot ze 4 zijn. We doen dit om de overgang zo
natuurlijk mogelijk te maken.
5 jaar: op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar
is geworden, is het leerplichtig. Vanaf dat moment moet uw kind naar school.

10.5.1 Verlof
De leerplichtwet bepaalt in welke gevallen leerplichtige leerlingen verlof buiten de vakanties
kunnen krijgen. Van belang is het onderscheid tussen vakantieverlof en verlof bij gewichtige
omstandigheden.
Vakantieverlof: Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. Uitzondering
op de verlofregeling: als de ouder(s) / verzorger(s) een beroep uitoefenen waardoor het echt
onmogelijk is om een gezinsvakantie te vieren in een van de schoolvakanties. Omschreven
is dat ouders in dat geval recht hebben om eenmaal per jaar een gezinsvakantie te vieren
gedurende 10 schooldagen.
Voorwaarden:
o verlof mag eenmaal per schooljaar worden verleend
o verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen
o officieel bericht van de werkgever dient te worden overlegd
o verlof mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar.
Als er ongeoorloofd verzuim in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar aan de orde
is wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.
Verlof bij gewichtige omstandigheden:
Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de wil van de ouder(s) / verzorger(s) en /
of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden, naast ziekte en religieuze
verplichtingen, kan verlof worden verleend.
Richtlijnen Wel verlof:
o
o

verhuizen van het gezin
gezinsuitbreiding
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o
o
o
o

het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
overlijden van bloed- of aanverwanten
viering van een 25-, 40- of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½-, 25-, 40-, 50- of 60jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten

Geen verlof:
o
o
o
o
o

familiebezoek in het buitenland
vakantie in een goedkope periode
een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op
vakantie te gaan
eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
verlof voor één kind, omdat andere kinderen uit het gezin al, of nog vrij zijn
(vakantiespreiding).

Wie beslist?
De directeur van de school beslist over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal
10 schooldagen.
Bij een aanvraag voor verlof vanwege “andere omstandigheden” voor meer dan 10
schooldagen, beslist de leerplichtambtenaar,
Verklaring: Om de noodzaak van verlof aan te tonen kan bewijsmateriaal en/of verklaring van
een arts en/of andere specialisten van belang zijn.
Toch gegaan: Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de
consulent Leerlingzaken, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim.
De directeur is verplicht dit aan de consulent leerplichtambtenaar te melden.
Indien u het niet eens bent met de beslissing van de directie kunt u zich wenden tot de
leerplichtambtenaar. Dit kan echter alleen bij een schriftelijke verlofaanvraag.
De verlofregeling is tevens te vinden op de website van de school.

10.6 Klachten of vragen
Waar gewerkt wordt gaat wel eens iets mis. Meestal is er geen kwade opzet in het spel.
Daarom spreekt het voor zichzelf dat iedereen (leerlingen, leerkrachten, ouders/verzorgers,
directie) probeert om klachten te voorkomen. Dit gebeurt door met elkaar in gesprek te gaan.
In zo'n gesprek is het van belang om de ander respectvol te benaderen maar ook om helder
te zijn waar men last van heeft.
Mochten twee partijen er samen niet uitkomen, kunnen ze hulp vragen aan een ander.
Bij klachten of vragen kunt u de volgende personen benaderen.
Over leerlingen
o
o
o

melden bij de groepsleerkracht
melden de IB- er
melden bij de directeur
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Klachten of vragen betreffende zorgtrajecten:
o
o

melden bij de IB- er –
melden bij de directeur

Klachten of vragen betreffende schoolbeleid
o
o

directeur
medezeggenschapsraad

Indien dit overleg onvoldoende oplevert, kunt u gebruik maken van de procedure zoals deze
is beschreven in de klachtenregeling van PPO de Link.

10.7 Klachtenregeling PPO de Link
Wij zien een klacht doorgaans als een gratis advies om het beter te doen. Vragen,
opmerkingen en klachten helpen de kwaliteit van de organisatie en van het onderwijs
continue te verbeteren. Onze medewerkers zijn er zich van bewust dat kwaliteit constant
aandacht verdient. Aarzelt u daarom niet om problemen en misverstanden in een vroeg
stadium op de juiste plek te communiceren.
Samen met u willen wij in alle geledingen zorgen voor een veilig en rechtvaardig
schoolklimaat. Vanuit die gedachte is de klachtenregeling tot stand gekomen. Met de
regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van
de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school. Naast ouders en
leerlingen, kan iedereen die deel uitmaakt van de school klachten indienen. Deze kunnen
betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en personeel of
het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de school.
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, de inrichting van de
schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
De onderhavige klachtenregeling is alleen van toepassing als u met uw klacht niet ergens
anders terecht kunt. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de
school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op
een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet
mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men
een beroep doen op deze klachtenregeling. De contactpersoon op school kan u nader
informeren over het gebruik van deze klachtenregeling en u doorverwijzen naar de
vertrouwenspersoon. De contactpersoon fungeert als aanspreekpunt bij klachten en gaat
eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.
Mocht er binnen de school geen goede oplossing voor uw klacht gevonden worden, dan kunt
u een formele klacht indienen bij stichting PPO de Link of bij de landelijke klachtencommissie
voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Contactpersoon op onze school zijn:
Dagmar Weijers (Elst) en Patricia van Eldik (Rhenen)
Vertrouwenspersoon is M. v.d. Brink, M. Haagmans , telefoonnummer:088-3556000
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11.Schoolafspraken
11.1 Continurooster
Op beide locaties werken we met een continurooster. Op de site van de school vindt u een
rooster. De schooltijden zijn:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30-14.30
8.30-14.30
8.30-12.15
8.30-14.30
8.30-14.30 of 12.00 uur

De kinderen hebben tussen de middag 30 minuten pauze.

11.2 Eten (en drinken)
Elke dag krijgen de kinderen de gelegenheid om zelf meegebracht eten/drinken te eten. Dit
gebeurt om en nabij de pauze. Voor alle kinderen geldt dat er geen snoep mee naar school
mag worden meegenomen. Op beide locaties hebben we de zogeheten gruitdagen. Meer
info vindt u in de jaarlijkse bijlage. Het woord gruiten is een samentrekking van: groenten en
fruit eten. Schoolgruiten helpt basisscholen om kinderen op een leuke en leerzame manier
gezonde voedingsgewoonten aan te leren.

11.3 Trakteren
Als uw kind jarig is, mag het in de eigen klas trakteren.
Wij vinden gezond gedrag erg belangrijk voor iedereen, daarom vragen wij u dan ook geen
snoep mee te geven. Kunt u rekening houden met kinderen die vanwege hun religie of om
andere redenen bepaalde producten niet mogen eten? (allergie / leerlingenlijst ligt ter inzage
bij de groepsleerkracht.)

11.4 Sponsoring op de Daltonschool Rhenen-Elst
Omdat het begrip sponsoring in het onderwijs in brede zin zijn intrede heeft gedaan zijn er op
onze school afspraken gemaakt over dit onderwerp.
Met sponsoring bedoelen we alle diensten, materialen of geld dat aan de school/bevoegd
gezag gegeven wordt, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verwacht. Schenkingen
vallen hier dus niet onder.
Op onze school worden sponsorgelden gebruikt voor incidentele, eenmalige activiteiten
(schoolsportdag, onderhoud schoolplein). Ons uitgangspunt is dat sponsoring op geen
enkele wijze invloed mag hebben op de aard en inhoud van ons onderwijs . De school houdt
zich aan de wettelijke richtlijnen die vanuit het ministerie van OC&W zijn opgesteld.
De inhoud van deze afspraak kort samengevat:
A. Sponsoring moet overeenkomen met de doelstelling van de school.
B. Sponsoring mag de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid niet in
gevaar brengen.
C. Sponsoring mag de inhoud en continuïteit van het onderwijs niet in gevaar brengen.
Het bestuur c.q. de schooldirecteur blijft altijd verantwoordelijk. Sponsoring kan dus alleen
plaatsvinden na overleg en toestemming van de schoolleiding. Met de MR. is afgesproken
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hoe met de inhoudelijke stellingen (A, B en C) wordt omgegaan. Bij grote belangrijke
sponsoracties zal er altijd overleg zijn tussen directie en de MR.

11.5 Rookbeleid
Wij vinden dat wij als school de verantwoordelijkheid
hebben om leerlingen een gezonde en rookvrije
leeromgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen, ertoe leidt dat
kinderen later zelf eerder geneigd zijn te gaan roken. Wij willen het goede voorbeeld geven
door de schoolomgeving zoveel mogelijk rookvrij te maken. Dat geldt voor zowel het in als
om de school. Wij verzoeken ouders om tijdens de haal -en brengmomenten bij het plein
voorbeeldgedrag te laten zien.

11.6 Ziek melden
Wanneer kinderen wegens ziekte thuisblijven van school kan dit via het ouderportaal worden
doorgespeeld aan de leerkracht.
Wanneer het een specifieke kinderziekte betreft, is het prettig dit erbij te vermelden. Bij
meerdere ziektegevallen kan de school dit doorgeven aan de ouders van de andere
kinderen.

11.7 Verzekering
Stichting PPO de Link heeft voor al haar scholen een zogenaamde collectieve scholieren
ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt voor de periode dat de kinderen
op school zijn, of onder schooltijd excursies hebben, uitstapjes of schoolreisjes maken. Het is
géén bagagereis- verzekering.
Hoe zeer we ook ons best doen, er kan altijd een ongeluk(je) gebeuren. Wij moeten erop
wijzen dat zo’n risico niet voor rekening van de school kan komen. De school kan alleen
aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van opzet of grove nalatigheid. U kunt zelf een
verzekering
afsluiten voor kleine ongelukjes aan bril, kleding e.d.
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12.De school en hulp van buitenaf
12.1 Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Vragen over school, vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten of geld?
Het CJG wil meedenken met vragen rondom opgroeien en opvoeden.
Zowel ouders als jongeren en kinderen kunnen een beroep doen op het CJG.
In het CJG werken het Consultatiebureau, Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van GGD MN en
het maatschappelijk werk nauw met elkaar samen.
Elke gemeente heeft een eigen CJG. Het CJG is bereikbaar via de mail, telefoon of u kunt
binnenlopen op het inloopspreekuur.
Adres, telefoonnummers en spreekuurtijden (zowel inloop als telefonisch) zijn te vinden op
de website van het CJG van uw gemeente: www.cjgrhenen.nl
De GGD is kernpartner binnen het CJG.
Alle ouders, professionals en andere opvoeders maar ook jongeren zelf in de leeftijd tot 18
jaar kunnen met hun vragen en/of zorgen terecht in het CJG. Dit biedt informatie, advies en
begeleiding bij kleine en grote vraagstukken waarmee u te maken heeft bij het opvoeden en
opgroeien van uw kind. In de leeftijd van 0 tot 4 jaar is het heel gewoon om regelmatig naar
het Consultatiebureau te gaan en daar met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts te praten
over de zaken waar u tegenaan loopt. Bereiken de kinderen de basisschoolleeftijd dan zijn
de contacten beperkt tot 2 bezoeken aan de jeugdarts van de GGD. Het CJG biedt een
mogelijkheid om uw vragen over bijv. slapen, voeding of pesten aan een deskundige voor te
leggen. In het CJG werken dagelijks de professionals van de GGD, het consultatiebureau,
MEE en andere zorginstellingen samen om te kunnen adviseren en/of te ondersteunen. Ook
om elkaar van kennis te voorzien vanuit hun eigen vakgebied.
CJG biedt ook themabijeenkomsten, cursussen en er is informatiemateriaal te vinden over
veel verschillende onderwerpen. Het CJG is dagelijks tijdens openingstijden beschikbaar in
een loket op een aantal locaties binnen de gemeente, waar de CJG medewerker zal luisteren
en een passend advies wil geven (openingstijden en -locaties: zie www.cjgrhenen.nl)

12.2 Jeugdteam van het CJG.
Voor hulp en ondersteuning bij (meer ingewikkelde) vragen kan men ook terecht bij het CJG.
De vrijwillige hulp wordt na aanmelding door een jeugdhulpverlener van het jeugdteam
gegeven. Is er specifieke of meer expertise nodig, bijvoorbeeld vanuit een zorginstelling in de
regio, dan helpt het jeugdteam om hier te komen. Het jeugdteam zorgt dan voor een
beschikking. Zo is dit geregeld sinds de Wet op de Jeugdzorg is ingegaan. Het jeugdteam
houdt ook rekening met de eigen mogelijkheden in het gezin en wordt nauw samengewerkt
met andere betrokken professionals, zoals het onderwijs en voorschoolse voorzieningen. De
privacy en gegevensuitwisseling wordt gewaarborgd doordat er samenwerkingsafspraken
met het CJG zijn gemaakt op juridische grondslag. Het jeugdteam streeft naar optimale
transparantie en zit het liefst samen met de ouders/verzorgers zelf om tafel als er
besprekingen zijn over de jeugdigen. Voor de aanvraag van diagnose en behandeling bij
dyslexie bestaat een apart protocol en zal de aanmelding bij het CJG door de coördinator
van het CJG samen met het onderwijs opgepakt worden.
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Waar kan ik terecht?
Het Centrum Jeugd en Gezin is gevestigd aan de Nieuw Veenendaalseweg 51 A, in het
gezondheidscentrum op de begane grond. Op maandagmorgen en woensdagmorgen is een
medewerker in `t Bestegoed in Elst beschikbaar. Op woensdagavond is in het gemeentehuis
een CJG-loket open. Op alle plekken kan men zonder afspraak terecht. Men kan verder
tijdens de openingsuren bellen met een CJG medewerker: tel. 0317 617072. Op de website
is veel informatie te vinden. Ook over een aanmelding bij het jeugdteam. Vragen kunnen
natuurlijk ook altijd gemaild worden: info@cjgrhenen.nl. Verder zijn folders beschikbaar op
alle organisaties die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jeugdigen. Zie tenslotte
www.cjgrhenen.nl voor overige informatie.

12.3 Verwijsindex
De Verwijsindex is geborgd in de nieuwe jeugdwet, art. 7.1.3.2. Het is niets anders dan een
landelijk digitaal samenwerkingsinstrument zodat geautoriseerde professionals elkaar
kunnen vinden als er hulp t.b.v. de jeugdige wordt geboden. In principe wordt de ouder en/of
jongere hierover geïnformeerd. Doel is om de kwaliteit van de geboden hulp te verbeteren en
de samenwerking te bevorderen. De professionele instellingen binnen de gemeente Rhenen
hebben een samenwerkingsconvenant ondertekend waarin het gebruik van dit instrument
wordt geborgd. Voor meer informatie: ga naar www.verwijsindexgelderland.nl of stel uw
vraag aan de school/voorschoolse voorziening of in het CJG loket.

12.4 GGD
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en
hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien.
Gezondheidsonderzoeken op school
Alle kinderen in Nederland krijgen op bepaalde leeftijden (rond 5/6 jaar en rond 10/11
jaar) een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek met als doel om de
groei en ontwikkeling van uw kind te volgen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door
een assistente JGZ. Informatie over wanneer dit onderzoek zal plaatsvinden, volgt
later in het schooljaar. Kijk op de website voor meer informatie over de inhoud van de
onderzoeken www.ggdru.nl/mijnkind.
Het hele jaar bereikbaar
Ook buiten deze onderzoeken is de GGD het hele jaar door bereikbaar voor vragen
en advies over gezond opgroeien. Vragen kunnen over verschillende onderwerpen
gaan en via het inloopspreekuur, de mail, het telefonisch spreekuur en de chat
gesteld worden.
Vaccinaties
De GGD voert ook het Rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden
ingeënt tegen een aantal infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie,
tetanus en polio. In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw
kind te laten vaccineren tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof,
mazelen en rode hond.
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Ook wanneer u andere vragen hebt over vaccineren, kunt u bij het inloopspreekuur
terecht.
Nog vragen of een afspraak maken:
· http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
. Stuur een email naar: ggd@vggm.nl
· Of bel op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00. Tel: 088-3556000.

12.5 Voorkomen van hoofdluis
Hoofdluis blijkt op veel basisscholen een hardnekkig probleem. Om de overlast van hoofdluis
op onze school zoveel mogelijk te beperken, worden alle leerlingen regelmatig gecontroleerd
op de aanwezigheid van hoofdluis. Deze controles worden uitgevoerd door een
ouderwerkgroep Die werkgroep wordt gecoördineerd door een leerkracht.

12.6 Instanties buiten de school
Onze school maakt gebruik van de diensten van verschillende instanties. Dit zijn instellingen
waar scholen aan kunnen kloppen voor informatie over scholing, individuele hulp aan
leerlingen, onderzoek van leerlingen en ondersteuning bij onderwijsvernieuwingen. Voor
nadere informatie kunt u contact opnemen met de IB-er.
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