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Voorwoord

Voor u ligt de schoolgids 2020-2021 van Sws De Wending.
De school waar leren met energie, passie en plezier centraal staat.
In deze schoolgids vindt u informatie over onze school en ons onderwijs. We willen
aangeven waar onze school voor staat en wat u van de school kunt en mag
verwachten. De schoolgids is geschreven voor ouders die kinderen op onze school
hebben en voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Meer
informatie over onze school vindt u op onze website: swsdewending@aves.nl en op
de site van onze stichting: www.aves.nl
Persoonlijk contact stellen we zeer op prijs. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje
te nemen in onze school. Directie en teamleden geven graag een mondelinge
toelichting.
Komt u gerust eens binnen,
we laten met veel plezier onze school aan u zien!
De schoolgids is opgesteld door de directie, in samenspraak met team en de MR.
De medezeggenschapsraad heeft op dit punt instemmingsrecht. Het is uiteindelijk het
bevoegd gezag (college van bestuur Aves) die de schoolgids jaarlijks vaststelt.
De directie van De Wending biedt de gids aan de schoolinspectie aan.
De overheid heeft landelijk vastgesteld wat er in een schoolgids hoort te staan.
In onze schoolgids kunt u o.a. informatie aantreffen over:
• de uitgangspunten van de school;
• ontwikkeling van het onderwijs op onze school :
• werkwijze en organisatie van de school;
• doelen en resultaten;
• de zorg voor de leerlingen;
• team en ouders.
We hopen dat deze schoolgids u een duidelijk beeld geeft van onze school. De gids is
met zorg samengesteld. Wij zijn geïnteresseerd in uw op- of aanmerkingen en stellen
het op prijs die te horen. Naast deze gids wordt een schoolkalender aangeboden
waarin de belangrijkste informatie voor dit schooljaar worden beschreven.

Namens de directie van Sws De Wending,
Sandra van der Tempel en Ella van Essen.

Onze school

in beweging
aandacht
uitdaging
samen

gezellig

plezier

doelen

in de wereld
oog hebben voor elkaar
toekomstgericht

1.1
Algemeen.
De Wending is in 1974 ontstaan als samenwerkingsschool, een school waar aandacht
is voor de openbare en Katholieke identiteit. In dat jaar besloten ouders van de
vroegere openbare en katholieke school in Bant te gaan samenwerken in een nieuwe
school die gehuisvest werd in het gebouw van de voormalige openbare school.
Na de grote veranderingen die plaats vonden in organisatie en huisvesting werd de
naam van de nieuwe school bekendgemaakt, samenwerkingsschool De Wending.
Sinds 1 januari 2010 is onze school onderdeel van stichting Aves. Een stichting voor
primair onderwijs. In januari 2019 is Aves gefuseerd met SCPO en telt onze stichting
35 scholen in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove. Na deze fusie is er n.a.v.
de wens vanuit het dorp, gerelateerd aan de dorpsvisie, gevraagd om te onderzoeken
of op beide basisscholen draagvlak is om in de toekomst samen te gaan. In de
schoolplanperiode 2019-2023 wordt deze oriëntering in samenspraak met alle partijen
gestart.
De school ligt aan de rand van het dorp Bant. Het gebouw bestaat uit vier klaslokalen
en een speellokaal waar de groepen 1 en 2 werken en spelen. De peuterspeelzaal
maakt vier ochtenden per week gebruik van een lokaal. De school ligt te midden van
veel groen en wordt omgeven door tientallen kastanjebomen. We hebben een groot
plein met speeltoestellen. Voor sport en spel kunnen we gebruik maken van de
gymzaal in het dorp en de sportvelden naast de school. De voor- en naschoolse
opvang is gehuisvest in het MFC De Akkers, ook gelegen naast onze school.
Plezier is een keuze, waar De Wending met energie en passie voor gaat! Dit is de
basis voor onze missie en visie. We zijn trots op onze school en onze kinderen en
willen dat binnen en buiten de school, met alle betrokkenen, uitdragen.
Sws De Wending heeft een activiteitenvereniging en een medezeggenschapsraad.
De activiteitenvereniging houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor de
kinderen, de medezeggenschapsraad met de bestuurlijke zaken van onze school. De
stichting heeft een GMR, een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waar
ouders en personeelsleden op grond van de Wet medezeggenschap (WMS) inspraak
hebben in en op het beleid van de stichting. De GMR heeft als doel: “Het op een
positief kritische manier beoordelen van het stichtingsbeleid en waar nodig geacht het
adviseren van het College van Bestuur inzake het te volgen beleid”. Vragen en/of
opmerkingen voor de GMR kunt u mailen aan gmr@aves.nl
De leerlingen zijn vertegenwoordigd in een leerlingraad. Via loting worden er uit de
groepen 5, 6, 7 en 8 vier leerlingen gekozen voor één schooljaar. Drie keer per jaar
wordt er vergaderd met deze leerlingen en de directie. Vragen/actiepunten vanuit de
leerlingenraad-vergadering worden door de directie besproken met het team. De
eerstvolgende leerlingenraad-vergadering wordt dit teruggekoppeld.

1.2
Het team.
Op onze school werken we met een groep enthousiaste mensen: 2 directieleden, het
team van leerkrachten, een intern begeleider, conciërge en vakdocenten t.a.v.
GVO/HVO/IVO (godsdienst, humanistisch-, islamitisch onderwijs), muziek,
gymnastiek en beeldende vorming. De inzet van deze groep mensen kan per
schooljaar wisselen. In de kalender, die de ouders jaarlijks ontvangen, is te lezen welke
leerkrachten voor welke groep staan en op welke dagdelen de directie, intern
begeleider, conciërge en vakdocenten personeel aanwezig zijn.
1.3
Aanmelden van nieuwe leerlingen.
Wanneer uw kind 3 jaar en 6 maanden is, kunt u contact opnemen met de school voor
een aanmeldingsgesprek met de directie. In dit gesprek krijgt u de nodige informatie
over onze school en wordt de aanmeldprocedure uitgelegd.
1.4
Inschrijven van nieuwe leerlingen.
Alle kinderen die door de overheid bekostigd onderwijs volgen, moeten ingeschreven
zijn op een school. Daarvoor hanteren wij een aanmeldingsformulier. Dit formulier
wordt door ouders vooraf ingevuld. Hierna volgt na 6 weken de inschrijving. Mocht De
Wending niet de zorg kunnen bieden die het kind nodig heeft, wordt niet overgegaan
tot inschrijving en zal er samen gekeken worden naar een passende plaats.

2. Uitgangspunten
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2.1

Speerpunten 2019-2023.

De Wending, samenwerkingsschool met onderwijs
vol energie, passie en plezier!
Op De Wending gaan we samen voor een goede, stevige basis waarin de
basisvaardigheden die nodig zijn voor de toekomst met energie, passie en plezier
worden aangeboden. Met veel inzet en energie helpen we elkaar, vieren we met
elkaar, werken we met elkaar en leren we van elkaar. We gebruiken hierbij elkaars
ideeën, kennis, ervaring, talenten en werken samen met ouders, kinderen,
gemeenschap en team.
Vanuit het uitgangspunt van de samenwerkingsschool doen we dit vanuit twee
identiteiten, openbaar en katholiek. We gaan met passie de uitdaging aan om ieder
kind een fijne basisschoolperiode te geven. Passie staat voor betrokkenheid en
inlevingsvermogen, van het team maar ook van alle betrokken partijen. We houden
rekening met elkaar. We zijn trots op onze school en onze kinderen en willen dat
binnen en buiten de school, met alle betrokkenen, uitdragen.
We doen net een stapje meer voor onze kinderen, we werken met plezier!
Door plezier te hebben en te ervaren krijg je plezier. Plezier is ook aandacht. Als
leerlingen, leerkrachten en ouders plezier hebben zijn ze betrokken, proactief,
energiek en trots. Daardoor voeden wij de intrinsieke motivatie.
Plezier is een keuze, waar De Wending met energie en passie voor gaat!
Binnen ons onderwijs zie je energie, passie en plezier terug in:
• Oprechte aandacht voor verschillen tussen kinderen, verschillende opdrachten
en verschillende instructie- en verwerkingsvormen;
• Vertrouwen in de mogelijkheid van de ander en daar blijk van geven;
• Stevige basisvaardigheden;
• Actieve houding om met plezier naar school te gaan;
• Groepsdoorbrekende activiteiten zoals sportdag, maaltijden, gezamenlijke
excursies, schoolreis/kamp;
• Plezierig en stimulerend leer- en werkklimaat voor leerlingen en leerkrachten;
• Inzetten van samenwerkend leren (coöperatief leren);
• Inzetten bewegend leren;
• Thema’s en projecten;
• Activiteiten en betrokkenheid buiten de school richting gemeenschap;
• Doelgericht werken.

In onze identiteit zie je dat terug in:
• Vieringen
• Acties voor een goed doel
• Burgerschap
In onze contacten met ouders en onze omgeving zie je dat terug in:
• Inzet van Gouden en Zilveren Weken
• Eerlijk en respectvol naar elkaar
• Aandacht voor de persoon
• Betrokken bij dorpsactiviteiten
• Gezinsvieringen

2.2
Identiteit.
Onze school werkt met het project ‘Lessen leren leven’ t.a.v. godsdienstig-vormingsonderwijs. Een bewuste keuze om onze samenwerkingsidentiteit nog beter vorm te
kunnen geven. In verband met het ‘nieuwe denken’ willen we iedere leerling kennis
laten maken met alle vormen van identiteit. Daarmee willen we leerlingen bewust
maken van de diversiteit in onze samenleving. De kinderen blijven tijdens de lessen
‘Leren leven’ in de eigen groep. De GVO/HVO/IVO (godsdienstig-, humanistisch- en
islamitisch vormingsonderwijs) vakleerkrachten geven gedurende de thema’s les aan
de gehele groep. De leerkrachten zijn bij deze lessen aanwezig. Net als andere jaren
blijven we aandacht besteden aan de eerste communie en het vormsel.

3. Onderwijsaanbod
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3.1

Groepsindeling

Sws De Wending werkt op dit moment met 4 groepen: groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.
Daarnaast is er iedere dag een leerkracht als remedial teacher (RT) aanwezig.
3.2 Het onderwijsaanbod.
Al onze methodes voldoen aan de kerndoelen, vertonen een doorgaande lijn en
voldoen aan specifieke behoeften van leerlingen die extra hulp of aandacht nodig
hebben.
Het onderwijsaanbod staat beschreven in formats. We beschrijven daarin:
•
•
•
•
•
•

De leerstof die per vakgebied aangeboden wordt;
De methode/methodiek die gebruikt wordt;
De lesmomenten en leertijd per week;
De lesplaats;
Hoe er getoetst en geëvalueerd wordt;
Wie de verantwoordelijke leerkracht is.

Hieronder in schema de vakgebieden, de gebruikte methodes en het voorziene jaar
van vervanging:
Vakgebied

Methode

Jaar van
vervanging

Nederlandse taal

Staal

2027

Spelling

Staal

2025

Aanvankelijk lezen

VLL
LIST

2030

Voorbereidend reken –
en taalonderwijs
Begrijpend lezen

Kleuterplein

2026

Nieuwsbegrip
Junior Einstein
Schrijven in de basisschool

N.v.t.

Schrijven
Engels

Kleuterplein (gr 1-2)
Schooltv (gr 3-4)
Hello World (gr 5 t/m 8)
Voortgezet technisch lezen LIST

2021
2023
2026

Rekenen

2023
2022
2027

Wereld oriëntatie

Kleuterplein groep 1-2
Alles Telt groep 3-4
Snappet groep 5 t/m 8
Met sprongen vooruit
Bareka
Da Vinci

Verkeer

Lets go

2028

Muziek, tekenen, handvaardigheid

Moet je doen
(plus aanbod vakdocenten)

2017 *

Bewegingsonderwijs

Basislessen
(plus aanbod vakdocent)

2017 *

Sociaal emotionele vorming,
sociale redzaamheid

Leefstijl
Gouden en Zilveren weken

2018

Levensbeschouwelijke
vorming

Lessen leren leven

Burgerschap

Zie document burgerschap
identiteit (op school in te zien)

2028

en

*Jaarlijks wordt gekeken of vervanging nodig is.
Weektaak.
Op Sws De Wending werken de leerlingen van groep 1 t/m 8 met een dag- of weektaak.
Op deze taak staat aangegeven welke leerstof er aan de orde komt en welke extra
taken een kind kan uitvoeren tijdens de momenten van zelfstandig werken. De
leerlingen leren vanaf groep 1 hun werk te plannen, om zo in groep 7-8 alvast met een
agenda te oefenen als overgang naar het voortgezet onderwijs. Groep 1-2 werkt met
een digitaal keuzebord en in groep 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van het digitale
instrument, Klasseplan.
Doelen stellen.
We maken individuele- en groepsdoelen zichtbaar in de klaslokalen. Doelen per les,
maar ook per periode. Zo betrekken we de leerlingen bij hun leerproces en maken we
ze mede verantwoordelijk. Afspraken over het stellen van doelen staan beschreven in
een document. Dit document is onderdeel van de info-beleidsmap welke jaarlijks met
het team geëvalueerd en bijgesteld wordt.

Lestijd.
Basisscholen zijn wettelijk verplicht om per groep een minimum aantal uren onderwijs
te verzorgen. Voor de groepen 1 tot en met 4 moeten de leerlingen in een periode van
4 jaar minimaal 3520 uren naar school. Voor de groepen 5 tot en met 8 gaat het in
totaal om 4000 lesuren (1000 uur per jaar). De urentotalen van De Wending voldoen
aan deze wettelijke norm.
3.3
Doelen schooljaar 2020-2021.
We werken met organisatie- , onderhouds- en ontwikkeldoelen.
De organisatiedoelen zijn doelen die we nastreven gebaseerd op landelijke en/of Aves
doelen waarbij we ons onderwijs verder ontwikkelen. Daarnaast hebben we jaarlijks
een aantal nieuw te ontwikkelen doelen (speerpunten) en onderhoudsdoelen
(onderhouden/verbeteren van ontwikkeldoelen uit voorgaande schooljaren).
De speerpunten van schooljaar 2020-2021 zijn:
•
•
•

Ouderbetrokkenheid, versterken sociale veiligheid, Zien! (scholing)
Inventariseren en inzetten talenten medewerkers, koppeling met MTO
( feedback, teambuilding, werkdruk, elkaar helpen, relativeren)
Referentie niveaus; F1 voor alle leerlingen, S1 waar mogelijk*

* Voor het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 1S. Het basisniveau
1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het
einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de
overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau
haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau.
Bovenstaande ontwikkeldoelen zijn middels een PDCA (Plan, Do, Check, Act) in het
jaarplan 2020-2021 verder uitgewerkt.

3.4
Voorzieningen in het schoolgebouw.
Lokalen.
Recentelijk zijn de 5 lokalen aangepast. Er zijn flexibele werkplekken in de vorm van
treinzits en staplekken toegevoegd. In de kleutergroep is een podium geplaatst waar
groep 1-2 op werkt, speelt en waar groeps- en schooloptredens worden gehouden.
Bibliotheek.
In samenwerking met de bibliotheek te Emmeloord beschikken we over een
schoolbibliotheek. Met medewerking van ouders worden aan onze leerlingen en de
leerlingen van de peuterspeelzaal boeken uitgeleend.

Orthotheek.
Onze school heeft de beschikking over een kleine orthotheek, waarin materialen te
vinden zijn die we kunnen gebruiken om kinderen met specifieke problemen extra te
helpen. We kunnen aanvullende materialen lenen bij de orthotheek van Aves.
Aangepast toilet.
Voor lichamelijk gehandicapte kinderen beschikt de school over een aangepast toilet,
inclusief douche.
Peuterspeelzaal.
In één van de lokalen van Sws De Wending is peuterstartgroep ’t Hoekje
ondergebracht. Deze peuterspeelzaal valt niet onder de verantwoordelijkheid van de
school maar onder Stichting Startpunt. Vanaf de leeftijd van 2, 5 jaar kunnen peuters
hier vier keer per week terecht. Voor- en naschoolse opvang is bespreekbaar met de
leiding van Startpunt.
3.5 Overige activiteiten.
Niet les-gebonden activiteiten:
Naast lesactiviteiten organiseert het schoolteam een aantal niet lesgebonden maar wel
schoolse activiteiten. Hieronder vindt u een korte omschrijving van de activiteiten.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Carnaval: In samenwerking met de Raad van Elf wordt er een dagdeel
carnaval gevierd;
Sinterklaas: Het Sinterklaasfeest wordt rond 5 december gevierd;
Kerst en Pasen: Rondom deze feesten zijn er op school activiteiten met en voor
de kinderen;
Koningsspelen: Sportieve activiteit samen met De Schalmei;
Cultuurbedrijf NOP: Jaarlijks bezoeken de leerlingen een culturele voorstelling,
activiteit of workshop vanuit het aanbod van het Cultuurbedrijf;
Excursies: Passend bij de schoolbrede thema’s wordt voor
iedere groep jaarlijks een excursie georganiseerd vanuit het
aanbod van het Cultuurbedrijf, NME (natuur en milieu educatie)
of de bibliotheek.;
Schoolreis: Elk jaar organiseren we voor alle leerlingen een schoolreisje;
Musical: Optreden verzorgd door de bovenbouw i.s.m. overige groepen;
Laatste schooldag: Het afsluiten van een schooljaar is het
moment om op gezellige wijze van elkaar afscheid te nemen;
We nemen actief deel aan de jaarlijkse gezinsviering ‘Uurtje feest’ in de
Bantsiliek, besteden aandacht aan de vastenactie en aan de Katholieke
feesten; Allerzielen, Kerst en Pasen.

Inzamelacties.
Batterijen: Deze worden, mede vanuit milieueducatie doelstellingen, op school
ingenomen. Vanaf augustus 2016 wordt er geen oudpapier meer ingezameld door de
basisscholen. Reden hiervan is, dat de gemeente het beleid t.a.v. het inzamelen van
oud papier heeft gewijzigd. Iedere bewoner heeft een oud papiercontainer aan huis.
Goede doelen.
Sws De Wending doet mee aan de jaarlijkse vastenactie en één keer per twee jaar
aan de kinderpostzegels. Met ingang van schooljaar 2016-2017 verkopen de kinderen
van groep 5 tot en met 8 jaarlijks Jantje Beton loten, waarvan de opbrengsten deels
voor Jantje Beton en deels voor de school zijn. We hopen zo een deel van de oudpapier inkomsten die we nu missen op te vangen.
Ook proberen we jaarlijks mee te doen aan het EU- Schoolfruit project . Drie keer per
week, 20 schoolweken lang krijgen de leerlingen een gratis stuk fruit uitgereikt.
Deelname hieraan gaat volgens loting.
Sinds schooljaar 2017-2018 scheiden we, in samenwerking met HVC en de
gemeente, ons afval. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan het milieu.

4. De leerlingzorg
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4.1 Intern begeleider.
Op Sws De Wending beschikken we over een intern begeleider die mede
verantwoordelijk is voor het coördineren van de leerlingenzorg. Zij beschikt over kennis
om, samen met de betrokken groepsleerkracht en ouders, maatwerk voor de kinderen
te leveren. Deze cluster ib-er is drie dagdelen per week ingeroosterd op De Wending.
De ib-ers kunnen gebruik maken van de diensten van de leerlingbegeleider, werkzaam
bij de IJsselgroep. Voor meer informatie omtrent de zorgstructuur verwijzen wij u naar
het ondersteuningsdocument van De Wending welke op school in te lezen is.
4.2
De zorgstructuur.
De leerlingen op De Wending worden regelmatig getoetst op alle onderdelen van het
leerproces. De resultaten van elk kind worden verzameld in het zogenaamde
leerlingvolgsysteem, Parnassys, en in de leerlingkaart. Dit geeft ons de mogelijkheid
door de jaren heen een goed beeld van een kind te krijgen en dit te bespreken met de
leerlingen en ouders, problemen tijdig te signaleren en te bespreken.
Het leerlingvolgsysteem stelt ons ook in staat de kwaliteit van ons eigen onderwijs in
beeld te krijgen en waar nodig te veranderen en te verbeteren. Door de ib-er wordt er
jaarlijks een toetskalender opgesteld, waarin datums en afspraken over de afname van
toetsen beschreven staan. Jaarlijks worden alle resultaten met het cvb besproken in
verschillende monitoringsrondes.
De leerlingen krijgen twee maal per jaar een rapport. In dit rapport noteren de
leerkrachten de halfjaarlijkse vorderingen t.a.v. de cognitieve, creatieve en sociale
ontwikkeling. Op het rapport kunnen we niet alle informatie kwijt. Daarom worden de
ouders/verzorgers (en eventueel de leerling) vier keer per schooljaar uitgenodigd om
deze vorderingen m.b.v. de leerlingkaart met de leerkracht te bespreken. Dit gebeurt
tijdens de zgn. 10-minuten-gesprekken. Twee daarvan zijn de zgn. verplichte
gesprekken n.a.v. het rapport waarbij we alle ouders/verzorgers verwachten en twee
zijn facultatief. Tussentijds kan er ook aanleiding zijn, zowel voor ouder/verzorgers als
leerkrachten, om over het kind of andere zaken te spreken. We plannen dan een
afspraak en nemen de tijd om één en ander met u te bespreken. Bij de beslissing over
de overgang naar een volgende groep is de directie eindverantwoordelijk, dit is
wettelijk zo geregeld.

Na groep 8 gaan de meeste leerlingen naar het vervolgonderwijs in Emmeloord.
Er moet een keuze gemaakt worden wat betreft school en soort onderwijs.
De ouders/verzorgers en de leerlingen worden door ons bij deze keuze geholpen
door:
•
•
•
•

het verstrekken van materialen (informatiebrochures);
het geven van voorlichting;
het bezoeken van ‘open dagen’ van het voortgezet onderwijs;
een gesprek met ouders/verzorgers en leerlingen o.a. naar aanleiding van
de resultaten van de eindtoets.

We ontvangen in het brugklasjaar alle cijferlijsten van onze schoolverlaters, zo blijven
we onze oud-leerlingen volgen. Ook worden we, als ouders/verzorgers daar
toestemming voor geven, op de hoogte gehouden van hun schoolcarrière tot en met
het einddiploma van het voortgezet onderwijs.
Alle basisscholen zijn verplicht om een eindtoets af te nemen in groep 8. Scholen
mogen zelf een keuze maken welke eindtoets. De afgelopen jaren namen wij de
eindtoets van Cito af, omdat dit de enige beschikbare eindtoets was. Met ingang van
schooljaar 2015 - 2016 zijn er nog een aantal eindtoetsen op de markt. Vanuit Aves
werd er een pilot gestart om te onderzoeken, welke toets(en) voor de Aves scholen
geschikt zijn en met welke toets / toetsen onze stichting de komende jaren gaat
werken. Wij hebben ervoor gekozen om de overstap te maken naar Route8.
De resultaten van de Cito-toetsen voldoen volgens de inspectie aan datgene wat van
onze school verwacht mag worden. Om de cijfers goed te lezen dient rekening te
worden gehouden met het volgende:
•
•

•

In het kader van Passend onderwijs wordt van ons verwacht dat wij zoveel
mogelijk kinderen binnen de basisschool opvangen en begeleiden;
Een goed gemiddelde kan gemeten worden met 10 leerlingen, onze groepen
zijn veelal kleiner. Deze kleine groepsgrootte kan erg drukken op de gemiddelde
score.
Voor elke basisschool in Nederland is de ondergrens (minimale waarde) voor
de gemiddelde score apart bepaald. Welke gemiddelde score een school moet
behalen, verschilt dus per school. Heeft een school meer leerlingen die meer
aandacht nodig hebben, dan ligt de ondergrens van de inspectie lager.
Wanneer de gemiddelde score van de school op of boven de ondergrens ligt,
zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.

2017

8 leerlingen

Route8

Score: 211

2018

6

Route8

Score: 194

2019

9

Route8

Score: 210,3

2020

11

Geen eindtoets t.g.v. Covid 19
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Uitstroom naar voortgezet onderwijs 2020
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Bij verhuizing of verandering van school wordt er een OSO (overstap service
onderwijs) voor de ontvangende school digitaal klaargezet. Onderdeel van dit digitale
document is het onderwijskundig rapport mee. In dit rapport staat informatie over de
vorderingen van het kind en de sociaal-emotionele aspecten. Daarnaast staat in dit
rapport informatie over de school die het kind bezocht heeft en de gebruikte methodes.
Uiteraard vindt, indien nodig, ook mondeling overleg met de nieuwe school/leerkracht
plaats.
Leerling- en groepsbesprekingen.
Vier maal per jaar worden er met het team en de Ib’er groepsbesprekingen gehouden.
We bespreken dan de zorgdocumenten en de prestaties van de groepen. Ook de sfeer
in de groepen, de omgang met elkaar komen aan de orde. N.a.v. deze
groepsbesprekingen worden leerlingbesprekingen gehouden. Dit zijn gesprekken,
tussen de leerkracht en de Ib’er, over individuele leerlingen die extra zorg nodig
hebben. Mocht het nodig zijn, dan worden ook tussentijds leerlingbesprekingen
gehouden.

Specifieke zorg.
We streven naar een uitstroomniveau van minimaal 1F en daar waar mogelijk 1S. Voor
leerlingen met specifieke zorg worden een zgn. handelingsplan of een
ontwikkelperspectief (OPP) opgesteld. In het handelingsplan spreken we met elkaar af
hoe, hoe lang, wanneer en welke extra hulp de leerlingen krijgen.
Dit gebeurt meestal in de klas, door de eigen leerkracht, maar kan ook door een andere
leerkracht tijdens remedial teaching plaatsvinden. We bespreken zo’n handelingsplan
van tevoren met de ouders/verzorgers, zodat zij op de hoogte zijn en maken afspraken
over het vervolg. In het OPP beschrijven we het uitstroomniveau van de leerling. Hierin
zijn tussen- en einddoelen opgenomen. Binnen ons team zijn leerkrachten met
expertise t.a.v. hoogbegaafdheid, lezen, het jonge kind en NT2 aanwezig.
4.3 Anti pestprotocol.
Pesten is systematisch, herhaald en langdurig iemand lastig vallen met de bedoeling
de ander opzettelijk pijn te doen. Pesten is een ernstig en complex probleem. De
oorzaken zijn divers en soms moeilijk te achterhalen. Pesten kan op vele manieren
plaatsvinden. Het kan lang verborgen blijven voor ouders en de leerkracht. De
gevolgen kunnen zeer ernstig zijn zowel voor het slachtoffer, de pester(s) als de
zwijgende groep c.q. omstanders. Pesten komt niet alleen op school voor. Daarom
moet het pestprobleem gezamenlijk worden aangepakt door de school, de
leerkrachten, de leerlingen en de ouders. Voor het protocol sociale veiligheid verwijzen
wij u naar de site van onze stichting www.aves.nl. Het anti-pestprotocol van De
Wending is na te lezen op de website van school. Middels Gouden en Zilveren Weken,
de Lessen Leren Leven en de methode Leefstijl werken we preventief aan het
voorkomen van pestgedrag op onze school. Jaarlijks nemen we een leerling enquête
af onder de groepen 5-6-7-8, onderdeel van de Sociale Veiligheidsmonitor.
4.4 Aanmelden bij de Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ)
Soms levert bovenstaande hulp niet het resultaat op dat we verwachten en is het
onduidelijk hoe we het kind het beste kunnen helpen. In deze situatie kunnen we een
kind aanmelden bij de Psychologische Dienstverlening IJsselgroep. Een kind wordt
alleen aangemeld na schriftelijke toestemming van de ouders/verzorger(s). Een
medewerker van de IJsselgroep voert gesprekken met het kind, observeert in de groep
en/of verricht individueel onderzoek. Daarna worden adviezen gegeven om de leerling
verder te helpen.
Bovenstaande geldt ook als er gedacht wordt aan dyslexie. Wanneer we op school
vermoeden dat er bij een kind met leesproblemen wellicht sprake is van dyslexie, dan
zetten we begeleiding in die werkt bij dyslectische kinderen.

Als school hebben we ook contact met diverse dyslexiepraktijken in de
Noordoostpolder. Wanneer onze aanpak effect heeft, is er geen reden tot aanmelding.
In bepaalde gevallen vergoedt de zorgverzekeraar de kosten die gemaakt worden voor
kinderen met dyslexie (https://www.ijsselgroep-pdij.nl/).
4.5 Verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs.
Door het bundelen van kennis rondom zorgleerlingen willen we voorkomen dat er
verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs plaatsvinden. Soms is het niet mogelijk
om een leerling in het basisonderwijs op te vangen en zal het advies speciaal
(basis)onderwijs gegeven worden. Na overleg met de ouders kan een
verwijsprocedure opgestart worden. De school meldt het kind dan aan bij de
Toewijzingscommissie (TC) Passend Onderwijs. Deze commissie beoordeelt of een
kind voor verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs in aanmerking komt. De
basisschool moet een o.a een onderwijskundig rapport aanleveren, waarin de
schoolloopbaan, de extra zorg en de problemen uitvoerig worden besproken
(http://wp.passendonderwijsnu.nl/toewijzingscommissie/).
4.6 Logopedie.
Wanneer een leerling, vanuit het oogpunt van de leerkracht, gebaat is bij logopedie,
dan zal dit met de ouders/verzorgers besproken worden. De ouders moeten zelf
contact opnemen met een logopedist en kunnen de kosten bij hun
ziektekostenverzekering declareren.
4.7 De schoolarts.
Preventief gezondheidsonderzoek groep 2 en 7: Vanuit de gemeente heeft de afdeling
Jeugdgezondheidszorg van GGD Flevoland de wettelijke taak om alle kinderen uit de
groepen 2 en 7 te onderzoeken. Ieder jaar ontvangen de kinderen uit deze groepen
van GGD Flevoland een uitnodiging voor het Preventief Gezondheidsonderzoek.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. De uitnodiging
ontvangt u per post met hierin datum, tijd en plaats van het onderzoek. Bij de
uitnodiging ontvangt u ook twee vragenlijsten. Deze maken deel uit van het onderzoek.
De jeugdverpleegkundige meet en weegt uw kind. In groep 2 worden daarnaast ook
de ogen en de oren getest. Uw kind krijgt geen vaccinatie. De jeugdverpleegkundige
komt van tevoren in de klas uitleggen wat er gaat gebeuren.

Tijdens het onderzoek probeert de jeugdverpleegkundige een algemeen beeld te
krijgen van het functioneren van uw kind. U kent uw kind het beste. Daarom is uw
medewerking belangrijk en wordt u verzocht om de vragenlijsten in te vullen. Heeft u
een vraag? De jeugdverpleegkundige denkt graag met u mee. Zij werkt nauw samen
met u en de school. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ggdflevoland.nl
4.8
Passend onderwijs.
Passend onderwijs is een onderwijsverandering die landelijk op 1 augustus 2014 is
ingevoerd. Passend onderwijs betekent: voor ieder kind een passende school waar
het kind de tijd, aandacht en hulp krijgt die het nodig heeft om zich te ontwikkelen. Alle
schoolbesturen voor basis- en voortgezet onderwijs in de Noordoostpolder en op Urk
werken samen met het speciaal onderwijs en met de gemeente aan de uitvoering van
Passend onderwijs.
4.9
Medisch handelen op school.
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens de schooluren ziek wordt of zich verwondt. In
zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een
andere, door ouders aangewezen, persoon. Een enkele keer komt het voor dat deze
personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet dan zullen wij een
zorgvuldige afweging maken of uw kind door een arts geconsulteerd moet worden.
Om dit verantwoord te kunnen doen is het wel noodzakelijk dat we weten of er
bijzondere omstandigheden zijn zoals b.v. een allergie. Is dat het geval dan verzoeken
wij u om het hiervoor bestemde inschrijfformulier volledig in te vullen.
Soms heeft een kind medicatie nodig tijdens schooltijd. U kunt dan een leerkracht
verzoeken om daarop te letten of, indien nodig, toestemming geven om het medicijn
toe te dienen. Omdat meerdere leerkrachten moeten weten wat er is afgesproken,
dient dit formulier in alle gevallen te worden ingevuld en ondertekend door
ouders/verzorgers.
Medisch handelen: Hierbij denken we b.v. aan het geven van sondevoeding of het
meten van de bloedsuikerspiegel bij diabetespatiënten door middel van een
vingerprikje. Meestal zullen deze handelingen worden verricht door een ouder of
iemand van de thuiszorg en soms door een kind zelf. Is medisch handelen langdurig
nodig voor een plek voor het kind op een reguliere basisschool en kan de medische
handeling niet door een ouder of andere instantie worden uitgevoerd, dan kunt u een
verzoek indienen om de handeling door een teamlid van de school te laten uitvoeren.

Als de schoolleiding besluit dat dat mogelijk is, dient de uitvoerder te worden
geïnstrueerd en een bekwaamheidsverklaring van een arts te hebben. Ook moet u
schriftelijk toestemming geven om de medische handeling te laten uitvoeren. Voor
zowel de toestemming als de bekwaamheidsverklaring zijn op school formulieren
aanwezig. Het team is gecertificeerd t.a.v. de Epi-pen.
4.10 Leerlingen met een handicap.
In principe zijn alle kinderen welkom op Sws De Wending, ook als het gaat om kinderen
met een handicap. Bij aanmelding van een gehandicapt kind kijken we of verwacht mag
worden dat het team deze leerling kan begeleiden zonder dat de leerling en/of de
andere leerlingen tekort komen.
Plaatsing van kinderen die veel extra zorg en aandacht nodig hebben hangt af van de
mogelijkheden en omstandigheden op onze school. Deze omstandigheden, zoals
bijvoorbeeld de samenstelling en de grootte van de groepen zijn niet elk jaar hetzelfde.
Daarom wordt altijd goed gekeken of school de gevraagde ondersteuningsbehoefte
kan bieden. Kan de school dat, dan is het kind van harte welkom. Is dit niet het geval
dan wordt in het samenwerkingsverband (SWV) gezocht naar een passende
onderwijsplek.
Kinderen met een handicap vallen onder onze speciale leerlingenzorg, dat wil zeggen
dat we deze kinderen extra hulp en aandacht willen geven, maar dat we ook van deze
kinderen accepteren dat ze niet op dezelfde manier en in hetzelfde tempo als de
andere kinderen kunnen leren. Dat betekent dat het eindniveau van deze kinderen in
veel gevallen lager zal liggen dan dat van de gemiddelde leerling aan het eind van
groep 8.
Regionale expertise centra (REC’s), gespecialiseerd in het onderwijs aan kinderen met
een beperking, ondersteunen ons in de begeleiding van deze kinderen. Na afloop van
een bepaalde periode, en altijd in overleg met de ouders, wordt bekeken of er voor het
kind nog voldoende mogelijkheden op onze school zijn. Verwijzing naar b.v. een school
voor speciaal onderwijs in de toekomst, wordt dan ook nooit bij voorbaat uitgesloten.

5.

De leerkrachten
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5.1 De inzet van leerkrachten.
Naast de kerncompetenties die gelden voor alle leerkrachten binnen stichting Aves,
wordt er van leerkrachten op Sws De Wending verwacht dat ze:
•
•

•

•

Zich conformeren aan de missie en visie van de school;
Intrinsiek gemotiveerd zijn en zich verbonden voelen met het
lesgeven op een samenwerkingsschool. Open staan voor alle
culturen en geloofsovertuigingen is een voorwaarde;
Flexibel en breed inzetbaar zijn. Door de geringe
schoolgrootte moeten de leerkrachten les kunnen
geven aan drie, soms vier combinatiegroepen;
Bereid zijn tot bij- en nascholing gericht op het aanleren en de
didactiek van het lesgeven in combinatiegroepen. In het kader van
het persoonlijk ontwikkelingsplan mag van leerkrachten verwacht
worden dat zij t.a.v. dit punt ook eigen initiatief tonen.

De leerkrachten hebben voornamelijk lesgevende taken. Naast deze taak hebben
leerkrachten eigen taken die in het kader van het taakbeleid jaarlijks worden
vastgesteld. Het taakbeleid is erop gericht om alle taken binnen de school evenredig
(qua tijd en inspanning) te verdelen.
Naast de groepsleerkrachten wordt er op De Wending ook met vakdocenten voor gym,
muzikale vorming en Lessen Leren Leven. Er is bewust gekozen om deze expertise in
te kopen en op te nemen in onze formatie.
5.2 Vervanging van leerkrachten.
Bij ziekte of verlof proberen we vervanging te regelen. Bij langdurige vervanging regelt
het bovenschools management, in overleg met directie en team, de vervanging. Ook
hier geldt dat bij langdurige vervanging de betrokken groepsleerkracht in staat is en
open moet staan voor onderwijs op een samenwerkingsschool met
combinatiegroepen. Op school is een vervangingsprotocol dat in werking treedt
wanneer er geen vervanging is. Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen niet naar huis
worden gestuurd, maar dat opvang zoveel mogelijk in de school geregeld wordt.
5.3 Begeleiding van stagiaires.
Als school verlenen we medewerking aan opleidingsinstellingen voor leerkrachten.
Ook op De Wending zijn stagiaires werkzaam. Elke school heeft een coördinator die
alle stages binnen de school aanstuurt en de ervaringen terugkoppelt naar het
schoolteam, het bestuur en de opleiding.

5.4 Scholing.
Onderwijs is een vakgebied dat voortdurend in ontwikkeling is. Voor het schoolteam
houdt dat in dat zij in een continu proces van bij- en nascholing zit. Binnen Aves is dat
middels de Aves Academie geregeld. Scholingen vinden zowel individueel als
teamgericht plaats en staan in relatie met de onderhouds-, veranderdoelen van de
school en/of de persoonlijke ontwikkelingsdoelen. De scholing wordt jaarlijks
geëvalueerd en er wordt op teamniveau gekeken naar de verbeterpunten voor een
volgend schooljaar.

6.

De ouders
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6.1

Ouderparticipatie.

Ouderparticipatie is het deelnemen van ouders aan activiteiten binnen de school ten
behoeve van de leerlingen. Op Sws De Wending kunnen we ouderparticipatie
onderscheiden in volgende onderdelen:
• Het pedagogische aspect: Het op elkaar afstemmen van thuis en
school, van onderwijs en milieu. Dit gebeurt in formele en
informele gesprekken tussen ouders/verzorgers en leerkrachten
om beter zicht te krijgen op het kind en zijn/haar situatie;
• Het onderwijskundige aspect: Dit heeft vooral betrekking op de
praktische kant, de hulp bij het organiseren van activiteiten. Op
Sws De Wending is er per combinatie groep een klassenouder
aangesteld. Deze ouder helpt de leerkracht met het
organiseren van activiteiten op klassenniveau (hulp, vervoer
enz.). De activiteiten vereniging (AV) bestaat op De Wending
uit 4 personen en ondersteunt het team met schoolbrede
activiteiten. Tevens beheert de penningmeester van deze AV
de ouderbijdrage, int het schoolreisgeld en regelt de financiën
t.a.v. het overblijven;
• Het democratische aspect: Inspraak en medezeggenschap
middels onze medezeggenschapsraad (MR). Met de
oudergeleding (bestaande uit twee ouders), de teamgeleding
(bestaande uit twee leerkrachten) wordt vijf keer per jaar een MR
vergadering gehouden. De directie is op uitnodiging hierbij
aanwezig.
Het mailadres van onze mr is: mr.swsdewending@aves.nl

6.2 Informatie aan ouders.
Tijdens het intakegesprek ontvangen ouders een informatiepakket met daarin de
belangrijkste informatie van het nieuwe schooljaar (o.a. de schoolgids, de kalender,
informatie over het overblijven, de bibliotheek en de AVG). Aan het begin van het
schooljaar worden de ouders in de klas van hun kind uitgenodigd, waar de leerkracht
informatie geeft over de groep. Ook krijgen de ouders meer informatie over de
schoolregels en over praktische zaken, zoals gymkleding en - schoenen. In de
zogenaamde omgekeerde oudergesprekken maken ouders en leerkrachten aan het
begin van het schooljaar kennis met elkaar. Na ongeveer vier maanden worden de
ouders door de directie uitgenodigd om de eerste ervaringen op onze school te
bespreken.

Drie keer per schooljaar wordt het zogenaamde koffie-uurtje georganiseerd. De ouders
worden door de directie uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie/thee
eventuele wensen en/of kansen uit te wisselen.
Maandelijks worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden middels een
nieuwsbrief ‘De Wendingweetjes’, welke, naast andere nuttige informatie over onze
school, te vinden is op www.swsdewending.nl en via Parro door verstuurd wordt.
Social media.
Onze school heeft een website waarop regelmatig foto’s gezet worden. Ook heeft De
Wending haar eigen facebookpagina waar regelmatig korte berichtjes en foto’s van
activiteiten geplaatst zullen worden. We gebruiken Parro, een communicatie-app. Dit
is het middel voor alle schriftelijke communicatie tussen ouders en team. In het kader
van de wet op de privacy inventariseren wij jaarlijks waar u als ouder/verzorger wel of
geen toestemming voor geeft.

7.

Voor-. tussen- en naschoolse opvang
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7.1
Overblijven.
Op De Wending is het mogelijk om gebruik te maken van de overblijfvoorziening.
Uitgangspunt hierbij is dat de leerlingen in een veilige omgeving, goede sfeer en met
klasgenootjes tussen de middag gezellig kunnen eten en spelen. We zetten hierbij
gecertificeerde overblijfkrachten in. Van de vergoeding die kinderen betalen per
overblijfbeurt worden de overblijfkrachten betaald.
De kosten van het overblijven worden tijdens de huishoudelijke jaarvergadering
vastgesteld. De kosten voor schooljaar 2019-2020 waren:
1x per week € 24,80
2x per week € 49,60
3x per week € 74,40
4x per week € 99,20
Voor incidenteel overblijven wordt € 0,62 per keer gerekend.
7.2 Voor- en naschoolse opvang.
Per 1 augustus 2007 hebben scholen de verplichting de mogelijkheden van voor- en
naschoolse opvang bij de ouders bekend te maken. Als het kan zo dicht mogelijk bij
de school (in de wijk of in het dorp). De bestuur heeft zich ingespannen om in alle
dorpen te voldoen aan de vraag van de ouders. Hiervoor is onder andere een
behoeftepeiling afgenomen.
Uitgangspunten bij het aangaan van het contract waren:
•
•
•

De instelling voor kinderopvang moet geregistreerd zijn bij de gemeente
De instelling voor kinderopvang moet voldoen aan de wet kinderopvang
De instelling voor kinderopvang moest uiterlijk per 01-08-2010 voldoen aan de
HKZ certificering (HKZ = keurmerk voor kwaliteitszorg in o.a. de kinderopvang)

Als u behoefte heeft aan voor- en/of naschoolse opvang voor uw kind(eren), dan
verwijzen wij u naar onderstaande instanties:
Alles Kids: Speelakker
Startpunt (PSZ)

te Bant en Rutten
te Bant

tel. 0527-263100
tel. 06- 82971867

SKN: Europalaan 40A

te Emmeloord

tel. 0527-620613

SKF: Acacialaan 12

te Emmeloord

tel. 0527-618509

Kids Centre: Seidelstraat 4a

te Ens

tel. 0527-254525

Aan deze opvang zijn kosten verbonden. Misschien bestaat voor u de mogelijkheid om
hiervoor een tegemoetkoming te krijgen van de belastingdienst. Inlichtingen hierover
kunt u inwinnen bij de kinderopvang, c.q. de belastingdienst

8.

Wettelijke voorschriften

8.1
Vrijwillige ouderbijdrage.
Jaarlijks wordt er een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders gevraagd om activiteiten
zoals Sinterklaas, Kerst, sport- en speldagen en ouderavonden te bekostigen. De
hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks tijdens de huishoudelijke ouderavond
vastgesteld en door de penningmeester van de activiteiten vereniging in rekening
gebracht. Voor schooljaar 2019-2020 werd de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op
€15,00.
8.2 Schoolongevallenverzekering .
Het stichtingsbestuur Aves heeft een collectieve ongevallenverzekering. Uw kind is
één uur voor en één uur na schooltijd verzekerd voor calamiteiten (ook bij verblijf op
het schoolplein, tijdens excursies, schoolreizen en andere evenementen). De dekking
bij ongevallen geldt niet als de geleden schade wordt vergoed door een andere
verzekeringsmaatschappij. Onder de verzekering valt niet de schade aan
eigendommen zoals brillen, kleding en fiets, deze vallen onder uw eigen WAverzekering. Om elke onduidelijkheid over aansprakelijkheid te voorkomen gaan we
ervan
uit
dat
elke
ouder
voor
zijn
kind(eren)
een
wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering en een ziektekostenverzekering heeft afgesloten. Ook
voor eventuele andere verzekeringen bent u zelf verantwoordelijk.
8.3
De klachtenprocedure.
Indien er vragen onder ouders en leerlingen leven is het van belang om goed met
elkaar te communiceren.
1.
Neem bij individuele vragen persoonlijk contact op met de groepsleerkracht van
uw kind(eren).
2.
Gaat het om zaken van algemeen belang of wordt een individuele vraag niet
goed behandeld neem dan contact op met de directie. In overleg met de
betrokkenen zal dan gezocht worden naar een oplossing.
3.
Mocht overleg onvoldoende succes hebben, en gaat uw klacht over
schoolbeleid dan verzoeken wij u om de MR schriftelijk te informeren. De
betrokkenen worden dan uitgenodigd om in een persoonlijk gesprek tijdens een
MR- vergadering hun standpunten/uitgangspunten toe te lichten.
4.
Gaat het om zaken die te maken hebben met het overblijven dan neemt u in
eerste instantie contact op met de overblijfkrachten. Indien dit niet mogelijk of
niet toereikend is kunt u contact op nemen met de (contactpersoon van de)
overblijfcommissie.

Wij gaan er van uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de
school in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten of directie 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, kunt
u een beroep doen op de klachtenregeling. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld
de begeleiding of de beoordeling van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen,
de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag,
agressie, geweld en pesten. De klachtenregeling voorziet in een contactpersoon per
school. Voor onze school is daarvoor de IB-er aangesteld.
Het is niet de bedoeling dat de contactpersoon bij een eventuele klacht van een ouder,
leerling of leerkracht deze zelf gaat behandelen. De contactpersoon zal u de weg
wijzen naar een externe vertrouwenspersoon die door het bevoegd gezag is
aangesteld. Deze vertrouwenspersoon begeleidt u bij het eventueel indienen van een
klacht bij een klachtencommissie of bij het bevoegd gezag. De klachtencommissie
functioneert voor alle scholen gezamenlijk en voert haar werk op een onafhankelijke
wijze uit.
De volledige tekst van de klachtenregeling en de regeling “seksuele intimidatie” staat
op de website van stichting Aves (www.aves.nl). De functie van vertrouwenspersoon
wordt vervuld door Karin Oostingh van de Zorggroep Oude en Nieuwe Land (0527630 300). Zijn er klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch of fysiek geweld, dan dient u contact op te nemen met het Meldpunt
Vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111. Verder is Aves aangesloten bij de stichting
Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht; telefoonnummer: 0302809590.
8.4
Vertrouwenspersoon op school.
Susan ten Dam (leerkracht groep 1-2) is op school het aanspreekpunt/ vertrouwenspersoon waar de leerlingen vijf dagen per week terecht kunnen voor een gesprek onder
vier ogen.
8.5
Leerplicht, ziekte en verlof.
Elk kind is vanaf 4 jaar welkom op school. In de praktijk bezoeken leerlingen vanaf de
dag dat ze 4 jaar worden De Wending. Ook van deze leeftijdsgroep gaan we ervan uit
dat ze het normale onderwijsprogramma volgen en elke dag op school komen.
Regelmaat is erg belangrijk en we gaan ervan uit dat u daar net zo over denkt. We
rekenen er dan ook op dat u afspraken (b.v. tandarts) zoveel mogelijk buiten schooltijd
regelt. Verzuim bij ziekte is vanzelfsprekend; wij verzoeken wel om dit voor schooltijd
door te geven.

Op de naleving van de leerplicht wordt toegezien door de leerplichtambtenaar. Onze
leerplichtambtenaar is in dienst van de gemeente Noordoostpolder (tel:0527-633911).
De richtlijnen voor het verlenen van extra verlof zijn als volgt:
• Voor belangrijke gebeurtenissen in gezin of naaste familie kunt u bij de directie
verlof aanvragen. Voor deze zgn. jubel- of treurdagen kan voor 1 of maximaal
2 dagen verlof worden verleend.
• Aanvragen voor extra verlof wegens vakantie kunt u alleen indienen wanneer u
vanwege de specifieke aard van uw beroep niet in een schoolvakantie op
vakantie kunt gaan. De aanvragen moeten bij de directie worden ingediend en
wordt één maal per schooljaar voor maximaal 10 schooldagen verleend.
Vakantieverlof mag niet worden opgenomen in de eerste 2 weken van het nieuwe
schooljaar of de laatste 2 weken voorafgaand aan de zomervakantie. De directie toetst
uw aanvraag aan de geldende richtlijnen en brengen u op de hoogte van de beslissing;
eventueel na advies van het bovenschools management en de leerplichtambtenaar.
Aanvragen voor extra verlof meer dan 10 schooldagen, op grond van medische of
sociale indicatie moeten via de leerplichtambtenaar worden ingediend. Ongeoorloofd
schoolverzuim moet door de directie aan de leerplichtambtenaar gemeld worden.
8.6

Toelating, schorsing, verwijdering.

Noot: Onderstaand hoofdstuk moeten wij wettelijk in de schoolgids opnemen.
Het schorsen en/of verwijderen van leerlingen komt slechts sporadisch voor. Gelukkig
slagen we er in het onderwijs meestal in om problemen in onderling overleg op te
lossen. Vroegtijdige signalering en goede communicatie tussen alle betrokkenen
kunnen preventief werken.
Af en toe kan het echter gebeuren dat een gezamenlijke oplossing niet tot de
mogelijkheden behoort. In die situaties kan worden overgegaan tot schorsing of zelf
verwijdering van een leerling. Het volgen van een juiste procedure is daarbij van groot
belang. Schorsing is aan de orde wanneer de directie bij ernstig wangedrag van een
leerling en/of ouders onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken
van een oplossing. Onder wangedrag verstaan we het gedrag dat het gevoel van
veiligheid aantast bij medeleerlingen en/of leerkrachten. Een schorsing kan voor een
beperkte periode (maximaal 5 schooldagen) worden opgelegd.

Het besluit tot schorsing wordt genomen door het bestuur na overleg met de directie
van de school. Het besluit wordt schriftelijk door het bevoegd gezag aan de ouders
meegedeeld. Vermeld wordt de reden van de schorsing, de aanvang, tijdsduur en
andere genomen maatregelen. De directeur dient de schorsing te melden bij de
leerplichtambtenaar en de inspectie van het basisonderwijs. In extreme situaties kan
er tot een verwijderingsprocedure worden overgegaan. Voor het protocol voor
schorsing en verwijdering van leerlingen binnen onze stichting, verwijzen we naar
www.aves.nl : Organisatie, beleidsdocumenten.
8.7
Sponsoring.
De Wending geeft haar sponsorbeleid vorm door aan te sluiten bij de uitgangspunten
van het sponsorbeleid dat Stichting Aves heeft geformuleerd in beleidsdocument
(www.aves.nl > organisatie> beleidsstukken). De stichting is ook verantwoordelijk voor
het sponsorbeleid van de school. Het beleid van Aves is geformuleerd aan de hand
van de artikelen 1 t/m 9 van het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet
onderwijs en sponsoring’ en vormgegeven vanuit gedragsregels en aandachtspunten
in de brochure 'Spelregels sponsoring op scholen’. Beide documenten zijn op de
website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) gepubliceerd. De Wending stelt
zich, conform de uitgangspunten, heel terughoudend op bij het aangaan van
verplichtingen in ruil voor de aanvaarding van materiële en/of geldelijke bijdragen van
derden. Daarbij heeft de school een aantal uitgangspunten: 8315
• De kernactiviteiten van de school worden niet afhankelijk van sponsoring
• Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en
de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en allen die bij de school
betrokken zijn, niet in gevaar brengen.
• De samenwerking tussen de school en de sponsor is niet nadelig voor de
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen
• De school werkt samen met sponsoren die vanuit maatschappelijke
betrokkenheid willen bijdragen
Ouders en leerkrachten mogen via de medezeggenschapsraad instemmen met een
sponsorcontract. Zij en de leerlingen kunnen met eventuele klachten over de
vormgeving van de sponsoring terecht bij de directie van de school. Klachten over de
aanwezigheid of inhoud van reclame kunnen zij indienen bij de landelijke Reclame
Code Commissie.
8.8
Persoonsregistratie.
De school houdt zich aan de wet op de persoonsregistratie. Als u hierover meer wilt
weten, verwijzen wij u naar de site van de stichting.

9.

Belangrijke adressen

School

Samenwerkingsschool De Wending
Zuidwend 4 8414 AA Bant
Telefoon : 0527-261447
swsdewending@aves.nl , www.swsdewending.nl

Stichting:

AVES
Postbus 33 8300 AA Emmeloord
0527-249249
info@aves.nl , www.aves.nl

Peuterstartgroep:

‘t Hoekje
Zuidwend 4 8414 AA Bant
06-82971867
thoekje@start-punt.com

Samenwerkingsverband

Kometenlaan 1, 8303 CN Emmeloord
0527-769 084

GGD

Flevoland Jeugdgezondheidszorg
Nagelerweg 3 8304 AB Emmeloord
0900-0400001

Leerplichtambtenaar

Gemeente Noordoostpolder
Postbus 155 8300 AD Emmeloord
www.noordoostpolder.nl
0527-633911

Rijksinspectie bao:

Hanzelaan 310
8017 JK Zwolle 038-4695400
info@owinsp.nl
www.onderwijsonspectie.nl
0800-8051 (gratis)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs :

0900-1113111 (lokaal tarief)

Contactpersoon
klachten:

Marieke van der Ven 0527-261447

Nawoord.
We hopen dat onze schoolgids u een duidelijk beeld geeft van onze school waar we
ons met veel passie, energie en plezier inzetten om de kinderen met plezier te laten
leren! Mocht u meer willen weten over onze school, dan zijn we altijd bereid om u op
school te ontvangen. Vragen over schoolse zaken kunt u stellen aan de
groepsleerkrachten of de directie. Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen
die u liever eerst met een onafhankelijk persoon wilt doorspreken kunt u voorleggen
bij 5010. Dit is de vraagbaak voor ouders over het openbaar onderwijs. Op
telefoonnummer 0800-5010 toets 4 kunt u, op schooldagen tussen 10.00 en 15.00
uur uw vragen kwijt. Digitaal via de website www.50tien.nl
Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties t.a.v. deze schoolgids dan horen we
dat graag.

