De Mariaschool Boven-Leeuwen
Schoolgids 2020-2021

‘Samen sterk onder één dak’
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Ik hoop dat deze schoolgids u een goed beeld geeft
van De Mariaschool. Wilt u de school in bedrijf zien,
dan kunt u een afspraak maken voor een informatief
gesprek en een rondleiding door het gebouw.

Voorwoord

Wij hopen dat u de schoolgids met veel plezier leest.
Alle ouders/ verzorgers en leerlingen wensen we een
prettige tijd toe op de Mariaschool.

Beste Ouder/verzorger,
Voor u ligt de schoolgids van basisschool De
Mariaschool. Deze schoolgids is in eerste instantie
bedoeld voor alle ouders van wie de kinderen al op
onze school zitten. Daarnaast kunnen ook ouders, die
op zoek zijn naar een goede school voor hun kind,
zich via deze gids oriënteren op onze school en ons
onderwijs.

Namens het team van de Mariaschool
Debbie Bevers
Directeur

Onze school is een katholieke basisschool, een van
de 23 scholen van de Stichting Groeisaam. Deze
stichting verzorgt onderwijs in West Maas en Waal,
Druten en Beuningen. De Mariaschool is sinds 2008
gehuisvest in het onderwijsgebouw van het Kulturhus
D’n Dulper, centraal in het dorp Boven-Leeuwen. De
omgeving van de school kan als landelijk getypeerd
worden. Naast het onderwijs is er de peuterspeelzaal,
buitenschoolse opvang en zijn er veel
(sport)verenigingen gesitueerd.
De leerlingen gaan gemiddeld acht jaar naar een
basisschool. Acht belangrijke jaren waarin ze een
schat aan kennis en ervaringen opdoen. Als 4 jarige
kleuter starten ze in het vertrouwde kleuterlokaal en
ontwikkelen ze zich tot de zelfstandige schoolverlater
in groep 8 die klaar is voor de stap naar het
voortgezet onderwijs.
Op de Mariaschool streven we naar een goed
schoolklimaat waarin leerlingen en leerkrachten zich
optimaal kunnen ontwikkelen. Wij willen een school
zijn waar leerlingen zich veilig voelen. Sinds twee jaar
werken wij met de respectaanpak van
Klasse(n)kracht. Een aanpak waarin groepsvorming,
samen werken aan een fijn sociaal leef- en
leerklimaat centraal staat. Kinderen praten mee over
regels en afspraken en creëren een heuse missie met
de groep.
Zo streven we onze missie na:

Samen sterk onder één dak.
Informatie
In deze gids vindt u informatie over De Mariaschool.
We beschrijven onze uitgangspunten en ons
onderwijsconcept. Ook vindt u in deze gids informatie
over bijvoorbeeld de medezeggenschap van ouders,
de leerlingenzorg en de aanmeldprocedure. Voor
meer praktische informatie verwijzen wij naar onze
Bijlage Schoolgids, waarin op trefwoord kort en
bondig informatie wordt gegeven over allerlei
onderwerpen. Daarnaast vindt u veel praktische
informatie terug in onze kalender. Deze kalender
wordt bij de start van het schooljaar aan de kinderen
meegegeven en staat op de website.
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1 Onze Missie en Visie

Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn:

In het schooljaar 2018-2019 hebben we onze visie
aangepast aan onze huidige werkwijze en de richting
waartoe wij ons de komende jaren willen ontwikkelen.
Samen met het team van de Mariaschool hebben we onze
kernwaarden vastgesteld en vertaald naar de dagelijkse
onderwijspraktijk. De vertaling hiervan in beeld is nog in
proces en zal in het schooljaar 2019-2020 worden
afgerond. Uitgangspunt hierbij blijft het huidige visiehuis.

Gedragenheid: ‘Ze zien me graag’ en ‘Ik mag zijn
wie ik ben’.
Vaardigheden: ‘Ik kan het zelf’.
Zingeving: ‘Ik vind mijn weg wel’.
Eigenwaarde: ‘Dit ben ik’.
Leren-leren: ‘Ik leer en ik groei’.
Bevlogenheid: ‘Ik droom en heb passie’.

1.1 Missie: waar staan wij voor?
Onze missie geeft richting aan de keuzes die we
maken. Het zorgt voor samenhang in onze wijze van
handelen. Het is de basis voor onze identiteit, het
fundament waarop we verder bouwen. Het maakt
duidelijk waar we voor staan en waar we voor gaan.
Onze doelstelling is om kwalitatief goed onderwijs te
geven. Zowel onze school als de ouders willen goede
kansen voor de toekomst van onze leerlingen. Wij zijn
van mening dat samenwerking tussen ouders en
school de leerlingen een optimale ontwikkeling kan
bieden. U kunt hierbij rekenen op de deskundigheid
van onze leerkrachten.
We willen onze leerlingen graag goed voorbereiden
op de toekomst. Dit doen we door kennis over te
dragen. Onderwijs gaat voor ons echter niet alleen
over het overdragen van kennis. Het gaat vooral over
het aanleren van vaardigheden en attitudes, zodat
kinderen het vermogen ontwikkelen kennis zelfstandig
te verwerven en te ontwikkelen.
We creëren een omgeving waarbinnen leerlingen
betekenisvol kunnen leren. Binnen het
toepassingsleren oefenen de leerlingen verschillende
vaardigheden. Vaardigheden die ze nu en in de
toekomst nodig zullen hebben. Het gaat hierbij om
vaardigheden als: kritisch denken,
probleemoplossend vermogen, communicatie,
initiatief nemen en zelfsturing. Daarnaast richten we
ons op de ICT-vaardigheden door gebruik te maken
van chromebooks.

1.2 Visie: waar gaan we voor?
Gedragenheid: ‘Ze zien me graag’ en ‘Ik mag zijn
wie ik ben’
Onze kinderen:

Bovenal willen we een school zijn waar ouders,
leerkrachten en leerlingen zich veilig voelen en met
respect omgaan met elkaar. We zijn een school met
een katholieke grondslag, waar eenieder die deze
grondslag respecteert, ongeacht zijn godsdienst,
levensbeschouwing, ras, geslacht of sociaal-culturele
achtergrond welkom is.

-

Worden gezien zoals ze zijn en dit maakt ze
sterk en veerkrachtig
Voelen dat wij er voor ze zijn, dit geeft
vertrouwen
Voelen zich veilig en geborgen
Gaan respectvol om met hun omgeving

Onze leerkrachten:

‘Samen sterk onder één dak!’

-
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Hanteren duidelijke leef-, leer- en
omgangsregels
Werken met een missie en visie vanuit
Klasse(n)kracht

-

-

Vieren successen samen met de leerlingen
Gaan respectvol om met onze kinderen,
ouders en andere partners.

-

Onze ouders:
-

Zijn partner bij het creëren van veiligheid en
vertrouwen.
Gaan respectvol om met leerlingen,
leerkrachten en de school.
Zijn een gelijkwaardige gesprekspartner als
het om hun kind gaat.

Onze leerkrachten:
-

Vaardigheden: ‘Ik kan het zelf’

-

Onze kinderen:
-

-

-

Delen in welbevindingsgesprekken hun
ervaringen op de school met de leerkracht.
Kinderen hebben invloed op hoe, wanneer,
waar en met wie zij hun werk maken.
Ontdekken in hoeken een uitdagende
omgeving in de onderbouw.
Ontdekken welke onderwerpen hun
aanspreken door de verschillende thema’s
die worden behandeld tijdens onderzoekend
leren.

-

Leren verschillende probleemoplossende
vaardigheden.
Worden meer autonoom doordat we
zelfstandigheid bevorderen en werken met
een dag- of weekplanning.
Krijgen inzicht in het eigen leerproces door te
reflecteren op hun eigen gedrag.
Hebben een gevarieerd aanbod dat een
balans aanbrengt in zowel technische,
creatieve, intellectuele en sociale
vaardigheden.
Hebben vertrouwen in hun eigen
vaardigheden.

Plannen en voeren gesprekken (intern en
extern) om het kind goed te volgen, zodat
deze zich doorlopend kan ontwikkelen.
Creëren de mogelijkheid om ‘proeftuinen’ uit
te zetten en zo het onderwijsaanbod
passend te maken.
Prikkelen nieuwsgierigheid door het werken
met thema’s die aansluiten bij de
belevingswereld van het kind.

Onze ouders:
-

-

Voelen zich vrij om een gesprek aan te
vragen bij de leerkracht om ontwikkelingen te
bespreken.
Zijn partner aan tafel.

Onze leerkrachten:
-

-

-

-

Ondersteunen kinderen in het reflecteren op
hun eigen gedrag.
Bieden coöperatieve werkvormen aan die
sociale vaardigheden als luisteren en
communiceren versterken.
Begeleiden kinderen bij het inplannen,
uitvoeren en controleren van hun werk; het
proces autonomie te vergroten.
Geven het voorbeeld door zowel sociale als
cognitieve vaardigheden te modellen.
Observeren kinderen en stellen passende
leerdoelen.
Analyseren resultaten en passen het
onderwijs hierop aan.
Brengen de onderwijsbehoeften van
leerlingen in kaart en handelen naar
aanleiding van deze onderwijsbehoeften.
Zorgen voor een goed klassenmanagement.

Eigenwaarde: ‘Dit ben ik’
Onze kinderen:
-

Onze ouders:
-

-

Ondersteunen hun kind bij het maken van
het huiswerk of bij het oefenen van andere
schoolse vaardigheden.

-

Zingeving: ‘Ik vind mijn weg wel’

-

Onze kinderen:
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Leren complimenten geven en elkaar positief
aanmoedigen.
Ontwikkelen zelfvertrouwen door het opdoen
van positieve ervaringen.
Mogen zichzelf zijn.
Maken indien nodig gebruik van les- en
leermaterialen op niveau en kiezen hun
eigen manier van werken.
Doen binnen thematisch werken ervaring op
met presentatie-vaardigheden.
Kunnen lachen en relativeren, dit geeft
veerkracht.

actuele onderwerpen met elkaar in gesprek
te blijven gaan.

Bevlogenheid: ‘Ik droom en heb passie’
Onze kinderen:
-

-

Onze leerkrachten:
-

-

Onze leerkrachten:

Benadrukken dat kinderen mogen zijn wie ze
zijn door ze succeservaringen op te laten
doen op zowel product- als procesniveau.
Geven feedback, stellen realistische doelen
en moedigen kinderen aan.
Bieden in een kleine kring passend
onderwijs.
Benutten de kernkwaliteiten van kinderen en
van zichzelf.
Geven inzicht dat je van fouten kan leren.

-

-

Onze kinderen:

-

Krijgen tools om oplossingsgericht te
denken.
Raken bekend met het werken volgens een
stappenplan.
Hebben zicht op hun eigen leerproces.
Ontvangen passende begeleiding van de
leerkracht.

Onze leerkrachten:
-

-

Hebben passie in hun vak.
Voeren regie op hun eigen ontwikkeling door
de inzet van het Huis van Werkvermogen.
Houden zich bezig met onderwijsinnovaties.
Zoeken naar samenhang binnen
vakgebieden.

Onze ouders:

Leren-Leren: ‘Ik leer en ik groei’

-

Komen in aanraking met groepsdoorbrekend
werken.
Experimenteren door te werken op
verschillende werkplekken maar ook door te
werken met verschillende vakgebieden en
thema’s.
Worden meegenomen in nieuwe
onderwijsinnovaties.
Krijgen voldoende afwisseling in inspanning
en ontspanning.

Handelen vanuit een concreet lesdoel
Volgen de kortste weg naar Rome middels
een stappenplan.
Stellen hoge passende doelen.
Stimuleren actieve betrokkenheid door
passende werkvormen en technieken in te
zetten.
Stemmen de les af op de verschillen tussen
kinderen.
Zetten passende interventies in n.a.v. de
analyse van resultaten.
Blijven zichzelf ook ontwikkelen door goed
op de hoogte te blijven van de nieuwste
inzichten op onderwijsgebied en door over
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Zijn betrokken en op de hoogte.
Staan er voor open om samen met de
leerkrachten en kinderen mee te denken
over hoe binnen het onderwijs goed
aangesloten kan worden bij de dromen en de
passie van hun zoon of dochter.

onderwijsdoelen halen gebruiken we verschillende
middelen: de beschreven ontwikkelingsdoelen,
toetsen die behoren bij de leermethoden en landelijk
genormeerde toetsen. De resultaten van deze laatste
groep toetsen geven ons een duidelijk beeld van het
niveau van onze school.

1.3 Identiteit
De Mariaschool is een katholieke school. Op de
Mariaschool willen we kinderen begeleiden bij het
verwerven van kennis en vaardigheden die bijdragen
tot zijn/ haar vorming. Waarden en normen, respect
voor elkaar en het milieu zijn hierbij belangrijk.

Bovenstaand proces begint op het moment dat een
kind als kleuter bij ons binnenstapt totdat het als
tiener onze school verlaat. Wij hopen dat de
leerlingen hierdoor in groep 8 een juiste beslissing
kunnen nemen voor het type voortgezet onderwijs dat
voor hen het meest geschikt is en met een fijn gevoel
afscheid kunnen nemen van onze school.

Binnen ons lesgeven en door de dag heen besteden
wij hier aandacht aan. We hebben aandacht voor de
omgang met elkaar, spreken hier met elkaar over en
maken afspraken. Daarnaast vieren we ook
belangrijke momenten van samenzijn.
De beginviering, de Paasviering en de eindviering
vieren we in onze parochiekerk.
We vinden het een goede zaak dat onze leerlingen
kunnen ervaren, dat qua sfeer het vieren in een
kerkgebouw anders verloopt dan bijvoorbeeld in de
gymzaal. Samen vieren in een fijne sfeer waarbij het
samen zingen, samen luisteren naar elkaar en het
‘samen’ gevoel centraal staan. Het moet meer zijn
dan een plezierige of grappige bijeenkomst. Wij zijn
blij dat veel ouders en grootouders onze vieringen
bijwonen. We hopen dat ook de ouders zich in het
bovenstaande zullen vinden en ons zullen helpen om
er samen met alle aanwezigen, sfeervolle vieringen
van te maken.

De kwaliteit bewaken we door de leerlingen
systematisch te volgen middels CITO toetsen. Vanuit
de toetsen worden analyses gemaakt en trends
ontdekt waar we ons onderwijs weer op af stemmen.
Dit wordt weergegeven in verbeterplannen die
opgenomen worden in het jaarlijkse werkplan. Verder
zijn er evaluerende teamvergaderingen, onderbouwen bovenbouwoverleg, ouderenquêtes,
directiegesprekken met bestuur, oudervereniging en
medezeggenschapsraad, scholingsbijeenkomsten en
het bijhouden van vakliteratuur.

Vieren op de Mariaschool
Naast het vieren van ons samenzijn in de kerk, zijn er
ook andere momenten in het schooljaar waarop we
met elkaar vieren. De laatste weken in november
staan in het teken van Sinterklaas. De Sint komt op
zijn verjaardag ook op school. Het kerstfeest wordt op
school groots gevierd waarbij verschillende
activiteiten worden bedacht. Kerst is met uitstek een
feest waarbij ook de ouders worden uitgenodigd of
betrokken. De vrijdag vóór carnaval zijn de kinderen
aan het hossen en springen in prachtige kostuums.
Aan het einde van deze feestelijke lijst kunnen de
verjaardagen van de kinderen en de leerkrachten niet
ontbreken. Er wordt flink gezongen en de jarige mag
grabbelen in de feest-grabbelton. Er wordt niet
getrakteerd op onze school. Op ‘juffen- en
meesterdag’ vieren we de verjaardag van de
leerkrachten.
Kwaliteit
Als team zijn wij ervan overtuigd dat we goed
onderwijs moeten geven. Onderwijs waarbij we de
landelijk geformuleerde einddoelen voor de
basisscholen proberen te halen. Als school werken
we samen met de kinderen naar deze doelen toe. Niet
elk kind haalt alle doelen op hetzelfde tijdstip.
Wij bieden individuele mogelijkheden, passend bij het
niveau van de leerlingen; hiervoor maken we gebruik
van het model adaptief lesgeven. Dit betekent o.m.:
zelfstandig werken, een instructietafel in elk lokaal en
korte instructie en gerichte individuele instructie. Ook
het coöperatief leren krijgt steeds meer vorm op onze
school. Coöperatief leren is een goede manier om te
leren samenwerken. Leerlingen leren met en van
elkaar. Om te beoordelen of de leerlingen de gestelde
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Groep 4 t/m 8: Onderzoek staat centraal

2 De onderwijspraktijk

Ook de thema’s in de bovenbouw kennen een
tijdsspanne van 6 tot 8 weken. Binnen elk leerjaar zijn
vaste thema’s en vrije thema’s vastgesteld. Denk
hierbij aan belangrijke geschiedenis, natuur of
aardrijkskundige onderwerpen. Elk nieuw thema
begint met minimaal 3 startactiviteiten die het nieuwe
onderwerp op verschillende manieren bij de kinderen
onder de aandacht brengt. N.a.v. deze startactiviteiten
worden onderzoeksvragen geformuleerd. In schema
ziet een thema er als volgt uit:

2.1 Thematisch onderwijs
Op de Mariaschool werken we thematisch waarbij we
verschillende bronnen inzetten.
Onderwijs dat zich richt op de ontwikkeling van de
kinderen Binnen het thema zoekt de leerkracht naar
sociaal-culturele activiteiten die te verbinden zijn aan
kennis en vaardigheden om zo een brede
ontwikkeling mogelijk te maken. De ‘zone van de
naaste ontwikkeling’ speelt daarbij een belangrijke rol.
Het gaat hierbij om het verschil tussen wat een
leerling al zelfstandig kan (het actuele
ontwikkelingsniveau) en wat de leerling kan met
ondersteuning van een volwassene of een
medeleerling (de zogenaamde ‘meerwetende
partners’).

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Groep 1 t/m 3: Spel staat centraal
De leerkrachten van de onderbouw (de
kleutergroepen en groep 3) zijn actief met het
ontwikkelen/bijstellen van een visie rondom het
werken met jonge kinderen, die binnen onze school
past. In de groepen 1-2-3 werken we in thema’s
vanuit de methode “Sil op school” van ongeveer 7
weken. Deze thema’s worden gekozen uit deze bron
rekening houdend met de belangstelling van de
kinderen. Als kinderen enthousiast zijn is de
betrokkenheid groot en zijn de leeropbrengsten beter.
Vooral in de kleutergroepen staan de spelhoeken
centraal, maar ook in groep 3 mag een spelhoek niet
ontbreken. De leerlingen richten samen met de
leerkracht deze hoek in. Dit betekent, dat ook uw hulp
en medewerking gevraagd wordt om spullen mee
naar school te geven. (Voorzie alles goed van naam.
Wij zullen er erg zuinig mee omgaan, maar een
ongelukje is natuurlijk niet uitgesloten)

Voorbereiden thema met collega’s of door de
leerkracht individueel
Startactiviteiten
Onderzoeksvragen formuleren
Onderzoek doen
Onderzoeksuitkomsten
formuleren/conclusies
Presentatie/evaluatie met leerlingen
Evaluatie thema met collega’s door
leerkracht

We hebben er op de Mariaschool voor gekozen ons
eerst te richten op onderzoeksactiviteiten binnen
aardrijkskunde en geschiedenis. Deze vakken staan
als wereldoriëntatie op het rooster en worden in
thema’s gegeven. Leidraad zijn hierbij de kerndoelen
van aardrijkskunde en geschiedenis en de
investeringslijsten wereldoriëntatie (welke voortkomen
uit de kerndoelen).
Hoewel we de taaldoelen behandelen vanuit de
methode Taal in Beeld kijken we wel actief naar
kansen om het taalaanbod tijdens de wereld
oriënterende activiteiten uit te diepen, te integreren of
uit te breiden.
In de klas worden binnen het thema de volgende
stappen gezet:
Analyse-oriëntatie-motivatie:

Spelen is leren en de leerkracht zal dit spel
ondersteunen (meespelen) om de kinderen verder te
brengen in hun ontwikkeling. De activiteiten moeten
zinvol zijn. Betekenisvolle activiteiten zijn bruikbaar in
het dagelijks leven, b.v. een brief schrijven, affiches
maken (met tekening en tekst) of het maken van een
boek. Vanaf de kleutergroepen is er aandacht voor
lezen en schrijven. De krabbels van de 4 jarige
veranderen langzaam in letters en woorden en in
groep 3 wordt het leren lezen en schrijven verder
ontwikkeld. Er is samenhang tussen spel-, gesprek-,
schrijf- en leesactiviteiten. Zinvol lezen en schrijven
ontwikkelen zich het best als kinderen spelenderwijs
ervaren dat zij lezers en schrijvers zijn met een
boodschap.

De thema’s kunnen uit de kinderen ontstaan of
gestuurd worden door de leerkracht. Thema’s worden
geïntroduceerd met verschillende startactiviteiten en
vanuit deze prikkels worden de centrale onderzoeksen de deelvragen geformuleerd. De ervaring leert dat
de leerlingen een goede bijdrage kunnen leveren aan
het formuleren van goede onderwerpen en
onderzoeksvragen om mee aan de slag te gaan.
Ontwerp:
Hoe ga je de onderzoeksvraag beantwoorden? Hoe
ga je de informatie verzamelen, waar vind je die, hoe
en wanneer gaan we die verwerken (planning)?
Verzameling:
Je verzamelt gegevens, informatie die je nodig hebt
om een antwoord op je onderzoeksvraag te kunnen
geven. Het gaat hierbij niet alleen om de feiten, maar
ook om meningen en opvattingen, betekenissen van
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anderen (bezoeken, interviews, maatschappelijke
partners etc).
Verwerking:
Je analyseert de verzamelde gegevens. Wat vinden
we ervan? Wat is waar? Welke bronnen zijn gebruikt?
Welke waarde kennen we er aan toe? En in welk
opzicht leidt dit tot nieuwe kennis?
Presentatie:
Kies een vorm van presenteren die aansluit bij het
uitgevoerde onderzoek. Denk aan: podcast, power
point, film, skype, muurkrant, creatief, poppenspel,
quiz etc. Hierbij kunnen ouders uitgenodigd worden.
Reflectie/ toetsing:
Je kijkt nog eens helemaal terug: hoe is het proces
verlopen? Wat ging er goed/ fout? Wat heb je geleerd
t.a.v. kennis, 21st Century skills en competenties?
De uitkomsten worden verwerkt en meegenomen in
het volgende onderzoek.
De 21-eeuwse vaardigheden (vaardigheden die we
nodig hebben in de 21ste eeuw) krijgen expliciet
aandacht binnen het onderzoekend leren. Het gaat
hierbij om de volgende vaardigheden: samenwerken,
ICT vaardigheden, creatief denken, sociale en
culturele vaardigheden, probleemoplossend
vermogen, kritisch denken en communiceren. De
vaardigheden samenwerken en creatief denken zijn
de afgelopen jaren door het SLO (Stichting Leerplan
Ontwikkeling) en enkele leerkrachten van de
Mariaschool uitgewerkt in een leerlijn voor de groepen
1 t/m 8.
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2.2 Methodes
Methodes als hulpmiddel:
Dat uitgangspunt geldt voor alle vakken en ontwikkelingsgebieden. We beschouwen methodes als hulpmiddelen
om leerlingen de leerlijnen op een goede manier te laten doorlopen.
Ter ondersteuning daarvan maken we gebruik van de volgende methodes en methodieken:
• Rekenen: in alle groepen werken we met de methode Wereld in getallen
• Taal: Vanaf groep 4 gebruiken we de methode Taal in Beeld
• Spelling: vanaf groep 4 gebruiken we de methode STAAL;
• Schrijven: leerlingen leren schrijven aan de hand van de methodiek Handschrift;
• Technisch lezen: Veilig leren lezen en Karakter;
• Begrijpend lezen: hiervoor gebruiken we ‘Nieuwsbegrip XL’, een methode die aansluit bij de actualiteit;
• Wereldoriëntatie geven we vorm middels thematisch werken.
• Verkeer: ‘De verkeerskrant’;
• Engels: The team in action;

2.3 Digitaal werken

Engels
Vanaf groep 7 krijgen leerlingen wekelijks Engels.
Leerlingen leren deze taal op een natuurlijke, bijna
‘vanzelfsprekende’ manier, door middel van luister en
spreek oefeningen, verhaaltjes en spelletjes. Leren is
spelen en spelen is leren: Engels is leuk!

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen in een vroeg
stadium leren omgaan met de computer. Kennis van
ICT maakt het leerlingen gemakkelijker om informatie
te vinden en te organiseren. Het stelt leerkrachten in
staat om leerlingen meer op hun eigen niveau te laten
werken en verwerken. Daarnaast speelt de computer
een grote rol in het volgen van leerlingen, het zichtbaar
maken van de ontwikkeling van leerlingen en het
communiceren met ouders.

Bewegingsonderwijs
Één keer per week krijgen alle groepen 45 minuten
bewegingsonderwijs. Deze lessen worden gegeven in
d’n Dulper. In de onderbouw wordt meer tijd besteed
aan lichamelijke beweging. Bij mooi weer doen deze
leerlingen
ook
activiteiten
buiten.
Het
bewegingsonderwijs is gericht op de ontwikkeling van
spelvaardigheden en motorische vaardigheden. We
werken in het bewegingsonderwijs bewust aan de
versterking van het zelfvertrouwen en aan het leren
omgaan met verschillen.

Digitale verwerking
Vanaf groep 4 werken alle leerlingen regelmatig met
een kleine laptop (Chromebook). Deze laptop wordt
dagelijks gebruikt voor verwerking van lesstof en bij het
onderzoek tijdens thematisch werken.
In de onderbouw beschikken de leerlingen over een
aantal chromebooks per groep. Bij diverse doelen
(denk aan: woordenschat, tellen, oriëntatie op
verhalen) wordt een chromebook ingezet.

Verkeersexamen
Verkeerseducatie is een taak van ouders en onderwijs.
Het is op de basisschool een verplicht vak. Leerlingen
spelen en fietsen op straat en komen in aanraking met
het verkeer. Voor hun veiligheid is het belangrijk dat zij
een aantal verkeersregels kennen en dat zij oefenen
met verkeerssituaties. In groep 7 doen de leerlingen
verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een praktisch
en theoretisch deel.

Digitaal presenteren
In het thematische werken gebruiken onze leerlingen
de computer als bron van informatie, middel voor
presentatie en middel voor registratie. Daarnaast hangt
in iedere groep een digitaal schoolbord. Dit geeft
leerkrachten extra mogelijkheden om de leerstof te
verrijken, bijvoorbeeld door filmmateriaal te laten zien.

Expressievakken
Tekenen, handvaardigheid en muziek worden
wekelijks gegeven, indien mogelijk wordt de opdracht
gekoppeld aan één van de thema’s waarmee we
werken. Daarnaast hebben we in iedere groep 6x per
jaar crea/ techniek, waarbij onze kinderen in aanraking
komen met andere producten en vaardigheden.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Wij besteden structureel en systematisch aandacht
aan de sociaalemotionele ontwikkeling van onze
leerlingen. We maken daarbij gebruik van de methode:
Klasse(n)kracht.
Tevens hebben we een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem waarin we het sociale welzijn van de
leerlingen bijhouden. In de bovenbouw worden er
vragenlijsten toegepast die de leerlingen zelf invullen,
hierdoor krijgen wij als school een compleet beeld van
het sociaal- emotioneel welbevinden van elke leerling.
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3 Ons pedagogisch concept

kinderen zich veilig voelen op school. Kinderen voelen
die gedragenheid’.

3.1 Klasse(n)kracht

Het team van de Mariaschool is binnen dit traject
begeleid door Jelly Bijlsma. Zij heeft de aanpak van
Klasse(n)Kracht ontwikkeld.

Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en vaardigheden op, het is ook de plek waar zij
leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de
samenleving, met normen, waarden en
omgangsvormen. Daar hoort bij dat zij leren, oefenen
en soms ook grenzen overschrijden. Didactiek en
pedagogiek begeleiden dit leer- en
ontwikkelingsproces. In een veilig schoolklimaat zijn
er grenzen en regels, wordt adequaat opgetreden
tegen grensoverschrijdend gedrag en worden
leerlingen aangemoedigd om positief gedrag te laten
zien. Op de Mariaschool streven we naar een goed
schoolklimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en
optimaal kunnen ontwikkelen. Om dit te bereiken
werken we schoolbreed met Klasse(n)kracht: de
RESPECT aanpak.

1.

2.
3.

4.

5.
Schoolklimaat
Op alle scholen binnen Groeisaam hanteren wij
hetzelfde gedragsprotocol ‘Thuis op school’. Hierin
staat helder beschreven wat wij van alle betrokkenen
op school verwachten om er voor te zorgen dat we
een prettig en veilig schoolklimaat hebben op onze
school.

6.

7.

De gedragscode is te vinden op de website van de
Mariaschool en op de website van Groeisaam. De
gedragscode is ook op te vragen bij de school.
Daarnaast wordt er in elke groep gewerkt vanuit
Klasse(n)kracht.

De zeven pijlers in Klasse(n)Kracht staan voor het
volgende:
Regels, routines en rituelen;
Regels vormen de basis voor de RESPECT-aanpak.
Ze zijn nodig om de kaders te zetten en daarmee
veiligheid te waarborgen.
Erbij horen; ervoor zorgen dat iedereen erbij hoort en
zich fijn voelt.
Samenwerken en samenspelen; Samenwerken gaat
een steeds grotere rol spelen in onze samenleving.
Samenwerken en samen spelen gaat over een
gezamenlijk doel halen, elkaar inspireren, elkaar
aanvullen en ondersteunen. Hierbij willen we gebruik
maken van ieders kwaliteiten.
Persoonlijke meesterschap; Dit gaat over elk individu.
Wie ben jij? Hoe communiceer jij het liefst? Hoe leer
jij het liefst? Hoe werk jij het liefst samen?
Energie; Dit gaat over energie, aandacht en
concentratie. We willen de energie in de klas zo hoog
mogelijk houden zodat er maximaal geleerd kan
worden?
Contact en communicatie; Communicatie gaat over
het overbrengen van informatie en het uitwisselen van
gevoelens. We willen oog hebben voor de signalen
die kinderen afgeven en ze begeleiden om inhoudelijk
en gevoelsmatig aan te sluiten bij de ander.
Trainen van vaardigheden; Dit gaat over de
vaardigheden waar kinderen over moeten leren
beschikken om een positieve bijdrage te kunnen
leveren aan de groep. We laten sociaal gedrag
planmatig aan bod komen in de groep.
Daarnaast gaan we in op het voorkomen van pesten
en het voorkomen van agressie, lichamelijk en
verbaal geweld.

Klasse(n)Kracht: met RESPECT voor de klas, is een
in de praktijk ontwikkelde methode. Een methode die
het traject van groepsvorming begeleid. Het streven is
dan ook om samen een sociaal krachtig en veilig
pedagogisch klimaat te creëren. De leerkracht neemt
o.a. sociogrammen en thermometers af om te kijken
naar de sociale posities en het welbevinden van het
kind. Daarnaast vinden er enkele keren
welbevindigsgesprekken plaats tussen de leerkracht
en de leerling.

Concreet betekent dit voor de Mariaschool:
1.

2.

3.
De methode Klasse(n)Kracht richt zich op zeven
pijlers waar je de regie op moet voeren om een
sociaal krachtig en veilig pedagogisch klimaat in de
klas en op school te realiseren.
Kijkend naar de visie van onze school past
Klasse(n)kracht bij het fundament van ons visiehuis.
Het fundament ‘Gedragenheid: ze zien me graag’.

4.

5.
6.

‘Op de Mariaschool willen we alle kinderen graag
zien, dat maakt kinderen sterk en veerkrachtig.
Kinderen moeten voelen dat wij er voor hen zijn, dat
het ons kan vertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat

7.
8.
9.
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We beschikken over een ‘stroomdiagram gedrag’
waarin verschillende vormen van gedrag zijn
uitgewerkt met de daarbij behorende wijze van
handelen.
In alle groepen wordt gewerkt met een missie
waarin we in preventieve zin aandacht besteden
aan pesten.
Regelmatig wordt hier in de groep aandacht aan
besteed.
Op basis van gesprek worden pesterijen/
agressie/lichamelijk en verbaal geweld
aangepakt.
Alle leerkrachten nemen duidelijk stelling tegen
pesten/agressie, lichamelijk en verbaal geweld.
Aanhoudende pesterijen/ agressie worden
besproken tijdens de leerling besprekingen.
Ouders worden op de hoogte gesteld.
De school zoekt naar mogelijkheden om de
weerbaarheid van gepeste kinderen te vergroten.
Pesters/agressieve leerlingen spreken we direct
op hun gedrag aan.

4 Ouders, onze belangrijkste
partners
4.1 Samenwerken
Wij hechten veel waarde aan samenwerking en
overleg met ouders. Ouders kennen hun kind het
beste. Daarom vinden wij het belangrijk om samen
met de ouders na te denken over de vraag hoe we het
welbevinden en de betrokkenheid van hun kind
kunnen versterken, zodat het zich optimaal ontwikkelt.
Een goede communicatie met ouders over leerlingen
is van wezenlijk belang.
Om die reden voeren wij met ouders die hun kind
aanmelden allereerst een intakegesprek, waarin we
met elkaar kennismaken en verwachtingen
uitwisselen. Hoe staan de ouders tegenover het
concept van onze school? Waarom kiezen zij voor De
Mariaschool? Wat verwachten zij van ons? En wat
verwachten wij van de ouders?
Als de leerling eenmaal op school zit, is er regelmatig
contact met de ouders, zowel gepland als ongepland.
Na schooltijd is er de gelegenheid om de
groepsleerkracht even aan te spreken of een afspraak
te maken. Daarnaast zijn er geplande gesprekken in
de vorm van informatieavonden,
welbevindingsgesprekken en rapportgesprekken. Ook
informeren wij ouders via klasbord, de website en de
nieuwsbrief.
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4.2 Meepraten en meebeslissen
Ouders kunnen op verschillende manieren actief
meewerken, meedenken en meebeslissen over
ontwikkelingen binnen De Mariaschool:
Klassenouders
De klassenouders staan in contact met de leerkracht
en helpen bij diverse activiteiten. De klassenouder is
géén aanspreekpunt voor klachten, maar een
belangrijke schakel voor allerlei activiteiten en handen spandiensten in de betreffende klas.
De Medezeggenschapsraad (MR)
In de medezeggenschapsraad zitten ouders en
leerkrachten. De directeur adviseert en informeert. De
MR bespreekt allerlei (beleids)ontwikkelingen in de
organisatie, bijvoorbeeld over het personeelsbeleid of
veranderingen in de koers van De Mariaschool. De
MR adviseert hierover en heeft in bepaalde situaties
instemmingsrecht. Dit is wettelijk vastgelegd. De
vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn
openbaar. Voor de samenstelling van de
medezeggen-schapsraad verwijzen we u naar de
bijlage schoolgids.
De Oudervereniging (OV)
De oudervereniging is een brug tussen de ouders/
verzorgers en de school. Samen met de school
organiseren zij een aantal activiteiten zoals:
sinterklaas, carnavalsfeest, kerstviering, schoolfoto’s,
sponsorloop, sportdag, de laatste schooldag etc. De
Mariaschool heeft een actieve oudervereniging die de
school op veel momenten enorm ondersteunt. Meer
informatie over de oudervereniging vindt u op de
website van de school.
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) stichting Oeverwal
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) bestaat uit een personeelsgeleding en een
oudergeleding. Iedere MR levert hiervoor een
vertegenwoordiger vanuit de ouders en een vanuit het
personeel. De GMR is gesprekspartner van het
bovenschools management over beleidsaspecten die
voor alle scholen van Stichting Groeisaam gelden.
Zowel de MR als de GMR geven advies of
instemming inzake beleidsstukken die hen aangaan.
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toetsen Rekenen voor Kleuters en Taal voor Kleuters
afgenomen. Ook wordt er gebruik gemaakt van
toetsen uit het Toetspakket Beginnende
Geletterdheid. Door middel van observaties via KIJK!
leggen we de ontwikkeling vast.

5 Zorg voor onze leerlingen
Onze leerlingen zijn verschillend en hebben daarom
verschillende ondersteunings-behoeften. Ons beleid is
erop gericht dat iedere leerling passende
ondersteuning krijgt, zodat hij of zij zich optimaal kan
ontwikkelen. Om dat goed te kunnen doen, is het
allereerst van belang dat we de ontwikkeling van de
leerlingen nauwkeurig volgen.

Vanaf groep 3 t/m 8 worden de vorderingen van
spelling, begrijpend lezen, woordenschat, technisch
lezen en rekenen/wiskunde getoetst. Dit gebeurt met
landelijk genormeerde toetsen die door Cito
ontwikkeld zijn. De resultaten worden vastgelegd in
het leerlingvolgsysteem (Parnassys).

5.1 De leerling volgen
Uitgangspunt bij de begeleiding van leerlingen op onze
school is, dat een leerling pas optimaal tot leren komt
wanneer het gemotiveerd is. Motivatie wordt beïnvloed
door
de
omgeving
(thuissituatie,
ouders,
vriendjes/vriendinnetjes etc.), door de eigen
persoonlijkheid, door de maatschappij en door de
school. Om leerlingen te kunnen motiveren is het van
belang om zo veel mogelijk aan te kunnen sluiten bij
ieders behoeften. Om deze behoeften helder te krijgen
volgen wij onze leerlingen nauwkeurig. Hierbij maken
we gebruik van de volgende middelen:

Daarnaast volgen we de sociale-emotionele
ontwikkeling met de kinderen via de leerkracht- en
leerlinglijsten van ZIEN! Elk kind heeft een eigen
(vertrouwelijk) dossier dat de hele schoolloopbaan
aangevuld wordt. Hierdoor houden we voortdurend
zicht op de ontwikkelingen.
Groepsbesprekingen
Tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider
en directie worden de resultaten van de
leerlingvolgsysteemtoetsen doorgesproken. Daar waar
nodig is wordt een toetsanalyse gemaakt om te kijken
waar de hiaten van een leerling zitten, zodat we
hem/haar
beter
kunnen
begeleiden.
Het
leerling-volgsysteem
bestaat
uit
een
samenhangend geheel van toetsen op het gebied van
rekenen/wiskunde, lezen, spelling en begrijpend lezen.
Tweemaal per jaar, in het midden en aan het eind van
het schooljaar, worden de toetsen afgenomen, behalve
in groep 7 en 8. De leerlingen in groep 7 maken bij de
tweede afname de Entreetoets en in groep 8 de Cito
Eindtoets.

Observeren
Leerkrachten observeren hun leerlingen voortdurend.
Hierbij worden processen nauwkeurig gevolgd.
Leerlingen worden gestimuleerd gebruik te maken van
hun talenten en voorkeuren. De leerkracht zal een
coachende rol op zich nemen waardoor leerlingen zich
gesteund en gezien voelen. De leerlingen worden
gestimuleerd om zich vaardigheden eigen te maken
die ze nodig hebben om actief deel te kunnen nemen
aan de maatschappij. Hierbij komen vaardigheden aan
bod als: communiceren, kritisch denken, creativiteit,
ict-geletterdheid, probleemoplossend denken en
handelen, samenwerken, sociale en culturele
vaardigheden en zelfregulatie.
In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van het Kijk
observatiesysteem.

Met behulp van groepsplannen wordt de begeleiding
van alle leerlingen uitgevoerd in de klas. Soms is er
extra zorg en aandacht nodig voor een kind of voor
meerdere kinderen. Dit wordt zoveel mogelijk
begeleid vanuit het groepsplan. In dit groepsplan
wordt ook de extra begeleiding/aanpassingen in een
kleiner groepje beschreven. Soms is het nodig dat er
een meer individueel gericht plan opgesteld wordt.
Het kan gaan om kortdurende extra hulp dat
beschreven wordt in een (kind) handelingsplan. Dit
wordt door de leerkracht opgesteld.
Soms is er meer nodig. We spreken dan over een
begeleidingsplan (BP)of een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit gebeurt altijd
in overleg met ouders, leerkracht en intern begeleider
en het wordt regelmatig geëvalueerd.

Het werk beoordelen
Naast aandacht voor het proces zal er ook aandacht
zijn voor het product. Leerlingen worden
verantwoordelijk gemaakt voor hun werk, hierbij
maken we o.a. gebruik van didactische gesprekken,
individuele en groepsfeedback. Leerlingen worden zo
veel mogelijk gestimuleerd zelf hun werk te
beoordelen en te handelen naar behoeften. Hierbij
moet gedacht worden aan het wel of niet deelnemen
aan verlengde instructie, extra oefenmomenten
creëren, werken aan herhalings- of verrijkingsstof.

Eigen leerlijn
Het kan zijn dat de extra aandacht te weinig resultaat
oplevert. In dat geval kan er besloten worden, in
overleg met de intern begeleider en de ouders, tot het
volgen van een eigen leerlijn voor het kind. Een eigen
leerlijn houdt in dat het kind voor (een) bepaald(e)
vakgebied(en) de einddoelen van groep 8 niet kan
halen. We moeten dan een ander doel stellen voor
deze leerling. Bijvoorbeeld: bij een leerling worden
rekenproblemen vastgesteld. Er wordt dan een
prognose gedaan wat betreft de uitstroom van deze

Toetsen
Om de ontwikkeling van de leerlingen te kunnen
volgen worden er geregeld toetsen aangeboden.
Methodetoetsen toetsen de aangeboden lesstof en
bepalen mede of de leerlingen behoeften hebben aan
herhaling of verdieping. Naast de methodetoetsen ,
hanteren we citotoetsen.
Deze geven ons de mogelijkheid om de vorderingen
van onze leerlingen te vergelijken met leerlingen in
heel Nederland. In de groepen 1-2 worden de Cito-
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leerling op dit vak. De ouders worden over zowel
handelingsplannen als ‘eigen leerlijnen’ geïnformeerd.
Daarnaast kan de intern begeleider leerkracht en
ouders adviseren om externe ondersteuning in te
schakelen (bijv. logopedie, fysiotherapie). Binnen
onze basisondersteuning is het voor leerkrachten en
ouders ook mogelijk om schoolmaatschappelijk werk
(SMW) en/of de schoolverpleegkundige (GGD) te
raadplegen of in te schakelen.

geleerd. Dit leesproces verloopt niet voor ieder kind in
hetzelfde tempo. Wanneer er hiaten zijn of het proces
verloopt te langzaam dan neemt de leerkracht met de
ouders contact op. Er wordt dan vaker en intensiever
met uw kind geoefend. Ook kan uw hulp gevraagd
worden om thuis te oefenen. Ons uitgangspunt voor
het vaststellen van dyslexie is de definitie van de
gezondheidsraad. We werken met het Protocol
Leesproblemen en Dyslexie. Er moet aangetoond
worden dat er intensieve instructie en oefening is
geweest en dat dit geen of zeer weinig resultaat geeft.
Ook moet het kind in ruime mate achterstand hebben
bij lezen en/of spelling.

De zorg voor leerlingen is georganiseerd in onze
zorgstructuur. Een bespreking met ouders, de
leerkracht en de intern begeleider kan leiden tot een
observatie, didactisch onderzoek, een PAB aanvraag
(Preventieve Ambulante Begeleiding vanuit ons
samenwerkingsverband), een verwijzing naar
Jeugdzorg via de gemeente (Vraagwijzer) of
bijvoorbeeld een onderzoek.

We kunnen pas een dyslexie onderzoek aanvragen
als er een goed dossier is opgebouwd en:
- Er bij drie meetmomenten bij het lezen een CITO E
score (10 % zwakste score) behaald wordt.

Ouders mogen natuurlijk altijd zelf een onderzoek
aanvragen bij een onderzoeksbureau. Voor een PAB
aanvraag moet een zgn. groeidocument ingevuld
worden. Binnen de zorgstructuur hebben we de
mogelijkheden om ook externe adviseurs in te
schakelen. Daarbij kan de school een beroep doen op
o.a. het ondersteuningsplatform van Stromenland,
onze schoolbegeleidingsdienst BNT-consult,
schoolmaatschappelijk werk of de GGD.

- Er bij drie meetmomenten bij het lezen een D/E
score (16% zwakste score) en 3x een E score (10%
zwakste score) bij spelling behaald wordt.
Het is mogelijk om een dyslexieonderzoek via
Vraagwijzer van de gemeente aan te vragen. Als blijkt
dat er sprake zou kunnen zijn van zeer ernstige
enkelvoudige dyslexie dan kan uw kind aanspraak
maken op dyslexie- behandelingen die vergoed
worden. De ouders vragen het onderzoek aan en de
school levert ook gegevens aan. Als er een indicatie
wordt afgegeven voor dyslexiebehandeling dan
kiezen ouders voor een begeleidende praktijk. In
verband met mogelijk verlies van lestijd is de voorkeur
van school om de behandeling op school of in de
directe omgeving te laten plaatsvinden. Indien ouders
geen beroep kunnen doen op de zorgverzekeraar en
bereid zijn om de kosten van onderzoek en
behandeling zelf te betalen, wil de school meewerken
en de benodigde gegevens aanleveren.

Het kan zijn dat er besloten wordt om een kind een
jaar te laten doubleren. Dit gebeurt bij hoge
uitzondering. De bedoeling hiervan is dat het kind een
betere basis krijgt om het leerproces daarna normaal
voort te zetten. Ook kan het zijn dat een leerling
langere tijd ziek is geweest en teveel gemist heeft.
Doubleren gebeurt in overleg tussen de ouders en de
school. De intern begeleider kan u hier verder over
informeren.
Wanneer, na alle zorg verleend te hebben, blijkt dat
we niet in staat zijn het kind bij zijn/haar ontwikkeling
verder te helpen dan wordt met behulp van de
schoolbegeleidingsdienst of het
ondersteuningsplatform gezocht naar een passende
oplossing. Ouders spelen daarbij een belangrijke rol.
Bij iedere stap wordt overlegd en ouders om
toestemming gevraagd. Het Samenwerkingsverband
moet zorgen voor een passend aanbod. Als blijkt dat
dit binnen De Mariaschool niet geboden kan worden
dan worden bv. andere scholen binnen Groeisaam
geraadpleegd of wordt er nagedacht over andere
onderwijsvormen. Weigeren ouders, om samen met
de school een passende oplossing te zoeken, dan
kan een verwijderingsprocedure worden gestart. De
toegang tot de school wordt dan geweigerd en de
school heeft de verplichting om binnen 8 weken een
passende school voor het kind te zoeken. Ouders
kunnen hiertegen in beroep gaan.

Vaststelling van dyslexie vindt in de praktijk meestal
plaats in groep 5 of hoger. Als er geen sprake is van
zeer ernstige dyslexie dan kan het kind nog steeds in
aanmerking komen voor een dyslexieverklaring. Het
kind komt dan niet in aanmerking voor de vergoede
behandelingen maar wel voor de compenserende
maatregelen die horen bij een dyslexieverklaring. Wat
deze inhouden kan per kind verschillen.
Voor meer informatie kunt u bij de intern begeleider
Kitty Verploegen terecht.

Procedure toelating kinderen met een specifieke
zorgvraag
Bij ons op school zijn in principe alle kinderen
welkom. We zetten ons in om binnen onze
mogelijkheden, alle kinderen een zo optimale
ontwikkeling te laten doormaken.

Leesproblemen en dyslexie
In de onderbouw leert uw kind lezen. In groep 1 en 2
worden de voorwaarden geoefend en in groep 3 en 4
wordt het aanvankelijk en voortgezet technisch lezen

Ouders van kinderen met een specifieke zorgbehoefte
kunnen er voor kiezen hun kind bij ons op school aan
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te melden. Samen met de ouders wordt gekeken of
onze school de mogelijkheid heeft om het kind te
bieden wat het nodig heeft. Alvorens wij overgaan tot
toelating of afwijzing, wordt een stappenplan
doorlopen waarbij alle specifieke hulpvragen en
mogelijkheden betreffende dit kind op een rijtje
worden gezet.
Daarnaast bestuderen wij de mogelijkheden van
bekostiging van voorzieningen en inkopen van
speciale ondersteuning die nodig zijn om de optimale
ontwikkeling ook daadwerkelijk te kunnen
waarmaken. Bij beantwoording van al deze vragen
roept onze school mede de hulp in van het
ondersteuningsplatform binnen ons
samenwerkingsverband. Dit gaat volgens een
vastgestelde procedure waarover wij u dan
informeren. Ook voor kinderen die al bij ons op school
zitten en waarvoor na verloop van tijd blijkt dat het
aanvragen van een “arrangement” noodzakelijk is, zal
een stappenplan doorlopen worden. Er zal ook
periodiek een evaluatie plaatsvinden om te
beoordelen of de school de gewenste zorg nog kan
bieden.
Grenzen aan de zorg
Op de Mariaschool willen we tegemoet komen aan de
onderwijsbehoeften van kinderen. Daarbij ervaren we
soms de grens van onze mogelijkheden. De school
blijkt dan niet meer in staat te zijn de leerling op
school te houden. Het kan hierbij gaan om:
•

•

•

De situatie dat de school niet meer tegemoet
kan komen aan de onderwijsbehoeften van
een kind en er sprake is van een duidelijke
stagnatie in de ontwikkeling; het belang van
het kind wordt geschaad bij langer verblijf op
de school.
Een kind dat een te groot beroep doet op de
mogelijkheden van een school en/of de
individuele leerkracht en dat daarmee de
onderwijsbehoeften van andere kinderen in
gevaar komen.
De gedragsproblemen van een kind en dat
die dermate ernstig zijn dat de veiligheid van
het kind zelf of van andere kinderen in
gevaar komt.

Wanneer na alle zorg blijkt dat we niet in staat zijn het
kind bij zijn of haar ontwikkeling verder te helpen dan
wordt gezocht naar een passende oplossing op een
andere school. Ouders spelen daarbij een belangrijke
rol. Bij iedere stap wordt met hen overlegd en om
toestemming gevraagd.
Weigeren ouders echter om samen een passende
oplossing te zoeken, dan kan uiteindelijk een
schorsings- en verwijderingsprocedure worden
gestart. De Stichting Groeisaam heeft een protocol
opgesteld waarin de voorwaarden en procedure bij
schorsing en verwijdering zijn vastgelegd. Deze
procedure is in te zien op de website van Groeisaam:
https://www.groeisaampo.nl/
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6 Zorg voor onze kwaliteit
Intern:

6.1 Kwaliteit van onderwijs

Sinds een jaar zijn we ons aan het oriënteren en
ontwikkelen op een nieuw onderwijsconcept. We zijn
hierdoor aan het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en
bijstellen. Wij zijn in een fase aanbeland waarbij goed
in kaart is gebracht wat de behoeftes zijn van onze
leerlingen en waar onze speerpunten liggen. Deze
ontwikkeling op onderwijsconcept wordt begeleid door
BLOOS onderwijsadviesdienst. Daarnaast worden we
begeleid door Theo Wildeboer van onderwijsconcept
'De vier sleutels' met als doel krachtige en effectieve
lessen te geven.

Goed onderwijs is van belang om kinderen verder te
brengen en persoonlijke groei en ontwikkeling te
creëren. Onderwijs waarbij we de landelijk
geformuleerde einddoelen voor de basisscholen
proberen te halen. Als school werken we samen met
de kinderen naar deze doelen toe. Niet elk kind haalt
alle doelen op hetzelfde tijdstip.
Wij bieden individuele mogelijkheden, passend bij het
niveau van de leerlingen; hiervoor maken we gebruik
van het model adaptief lesgeven. Dit betekent o.m.:
zelfstandig werken, een instructietafel in elk lokaal en
korte instructie en gerichte individuele instructie.
Ook het coöperatief leren draagt hieraan bij op onze
school. Coöperatief leren is een goede manier om te
leren samenwerken. Leerlingen leren met en van
elkaar. Om persoonlijke groei en ontwikkeling
mogelijk te maken, richten wij ons in een
ontwikkeltraject o.l.v. BLOOS, onderwijsadviesdienst
op het betrekken van de kinderen bij het leerdoel (wat
ga ik leren?). Daarnaast trachten we meer
eigenaarschap te creëren door kinderen inzicht te
geven in wat ze al kunnen en kennen en hoe ze een
taak aan kunnen pakken.
Om te beoordelen of de leerlingen de gestelde
onderwijsdoelen halen gebruiken we verschillende
middelen: de beschreven ontwikkelingsdoelen,
toetsen die behoren bij de leermethoden en landelijk
genormeerde toetsen.
De resultaten van deze laatste groep toetsen geven
ons een duidelijk beeld van het niveau van onze
school. Bovenstaand proces begint op het moment
dat een kind als kleuter bij ons binnenstapt totdat het
als tiener onze school verlaat. Wij hopen dat de
leerlingen hierdoor in groep 8 een juiste beslissing
kunnen nemen voor het type voortgezet onderwijs dat
voor hen het meest geschikt is en met een fijn gevoel
afscheid kunnen nemen van onze school. De kwaliteit
bewaken we door de leerlingen systematisch te
volgen middels CITO toetsen. Vanuit de toetsen
worden analyses gemaakt en trends ontdekt waar we
ons onderwijs weer op af stemmen. Dit wordt
weergegeven in verbeterplannen die opgenomen
worden in het jaarlijkse werkplan. Verder zijn er
evaluerende teamvergaderingen, onderbouw- en
bovenbouwoverleg, ouderenquêtes,
directiegesprekken met bestuur, oudervereniging en
medezeggenschapsraad, scholingsbijeenkomsten en
het bijhouden van vakliteratuur.

Binnen dit traject stelt de leerkracht een scherp
lesdoel en stimuleert kinderen actief. In beide
trajecten borgen we middels het vastleggen van
schoolafspraken in o.a. kwaliteitskaarten en het
kwaliteitsmodel van de vier sleutels. Deze
kwaliteitskaarten gaan gepaard met observaties van
directeur en intern begeleider.
Extern:
Binnen onze stichting Groeisaam:

•

•

•

6.2 Vragenlijsten
De vragenlijst voor ouders wordt elke twee jaar en de
vragenlijst voor leerlingen wordt elk jaar afgenomen.
De sterke punten en de verbeterpunten worden naar
ouders teruggekoppeld middels de nieuwsbrief en
richting de leerlingen mondeling in de klas.

Voor de tussenresultaten nemen wij de volgende
CITO-toetsen af:

•
•
•
•

2x per jaar wordt er een monitorgesprek gevoerd met
de bestuurders, het staflid onderwijs en het
management van de school. Onderwerpen die hierbij
aan bod komen zijn o.a. het koersplan,
kwaliteitsbeleid, opbrengsten, speerpunten vanuit het
jaarplan en personeel.
Jaarlijks is er een reflectiegesprek met een collegaschool vanuit Groeisaam en het staflid onderwijs,
hierin wordt feedback gegeven op de zelfevaluatie
met hierin o.a. de opbrengsten.
Jaarlijks vindt er een audit plaats.

Technisch lezen
Spelling
Rekenen
Begrijpend lezen
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7 Wat zegt de wet over
onderwijs?

•
•

7.1 Leerplicht en verlof
Vakantieverlof artikel 11 f Leerplichtwet 1969
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel
13a van de Leerplichtwet 1969 moet minimaal 2
maanden van te voren aan de directeur van de school
worden voorgelegd. De periode van 2 maanden is
belangrijk als u, bij afwijzing, een bezwaar- of
beroepschrift in wilt dienen.

•
•

•

Vakantieverlof als:
•

het wegens de specifieke aard van het
beroep van één van de ouders niet mogelijk
is binnen de schoolvakanties vakantie te
hebben;
•
een werkgeversverklaring wordt overlegd
waaruit blijkt dat geen verlof binnen geen
van de officiële vakanties mogelijk is.
Vakantieverlof mag:

•

•

één maal per schooljaar worden verleend
door de directeur van de school;
•
niet langer duren dan 10 schooldagen achter
elkaar;
•
niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken
van het schooljaar.
Bij het begrip ´specifieke aard van het beroep´ moet
voornamelijk worden gedacht aan seizoensgebonden
werkzaamheden, respectievelijk werkzaamheden in
bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor
het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die
periode een vakantie op te nemen. Het moet
redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden
aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties
tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen
zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de
schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet
wordt behaald is onvoldoende.

Daarbij geldt het volgende:
•

Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen
een redelijke termijn (maximaal 8 weken) bij
het hoofd van de school/instelling te worden
ingediend. Als de aanvraag niet binnen een
redelijke termijn is ingediend, moet door de
aanvrager worden beargumenteerd waarom
dit niet is gebeurd.
•
er kunnen voorwaarden gesteld worden aan
het toekennen van verlof, bijvoorbeeld het
achteraf tonen van bepaalde bescheiden;
de toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden
vastgelegd en in geval van afwijzing:
•

goed worden gemotiveerd door het hoofd
van de school/instelling;
•
verlof moet altijd zo kort mogelijk worden
•
alle aanvragen dienen, zover in
redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld
van bewijsmiddelen;
•
verlof vanwege andere gewichtige
omstandigheden kan ook worden toegekend
in de eerste twee weken na de
zomervakantie, hier moet echter
terughouden mee worden omgegaan.
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen
extra verlof gegeven:

"Andere gewichtige omstandigheden" kan vertaald
worden naar: persoonlijke- en familieomstandigheden
die veelal buiten de wil of invloedsfeer van de ouders
of leerling zijn gelegen.
Een verzoek om verlof wegens gewichtige andere
omstandigheden op grond van artikel 14 lid 1 van de
Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per
schooljaar of minder moet vooraf of binnen twee
dagen na het ontstaan van de verhindering aan de
directeur van de school te worden voorgelegd.
•
•

schooldag, in het buitenland maximaal 5
schooldagen;
bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder
uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant
tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen.
bij overlijden van bloed- of aanverwant:
o in de 1e graad maximaal 5
schooldagen;
o in de 2e graad maximaal 2
schooldagen;
o in de 3e en de 4e graad maximaal 1
schooldag;
in het buitenland: 1e tot en met de 4e graad
maximaal 5 schooldagen
bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het
12,5, 25, 40, 50 of 60 jarige
huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s)
of grootouders: maximaal 1 schooldag;
voor het voldoen aan een wettelijke
verplichting, voor zover dit niet buiten de
lesuren kan gebeuren kan één dag per
verplichting extra verlof worden gegeven. Als
uw kind gebruik moet maken van deze vorm
van extra verlof, moet dit minimaal twee
dagen van tevoren bij de schooldirecteur
gemeld worden.
voor andere naar het oordeel van het hoofd
van de school/instelling gewichtige
omstandigheden: maximaal 10 dagen.
Hieronder valt géén vakantieverlof.

•
•
•

voor verhuizing voor maximaal 1 dag;
voor het bijwonen van het huwelijk van
bloed- of aanverwanten tot en met de 3e
graad voor maximaal 2 schooldagen als er
ver gereisd moet worden, anders maximaal 1

•
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Familiebezoek in het buitenland;
goedkope tickets in het laagseizoen;
omdat tickets al gekocht zijn of omdat er
geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
vakantiespreiding;

•
•
•
•
•
•

verlof voor een kind, omdat andere kinderen
uit het gezin al of nog vrij zijn;
eerder vertrek of latere terugkomst in
verband met verkeersdrukte;
samen reizen/in konvooi rijden naar enige
bestemming;
kroonjaren;
sabbatical;
wereldreis/verre reis;

Andere Gewichtige omstandigheden, meer dan 10
schooldagen per jaar.
Een verzoek om extra verlof wegens andere
gewichtige omstandigheden op grond van artikel 3
van de Leerplichtweg 1969 voor meer dan 10
schooldagen per schooljaar dient minimaal 2
maanden tevoren ingediend te worden bij de
leerplichtambtenaar van de woongemeente van de
leerling.
Verlof wordt bijvoorbeeld verleend als:
•

de ouders een verklaring van een arts of een
maatschappelijk werker kunnen overleggen
waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op
grond van medische of sociale indicatie
betreffende een van de gezinsleden.

Als er extra verlof wordt verleend in het kader van
artikel 11 g moet er echt iets aan de hand zijn. Bij elke
aanvraag dient de afweging gemaakt te worden
tussen het belang van het kind en zijn onderwijs en
het gezinsbelang. Ouders worden gehoord, kunnen
hun aanvraag mondeling toelichten en iedere
aanvraag wordt individueel bekeken.
De beslissingen over extra verlof door de directeur of
de leerplichtambtenaar zijn beslissingen in de zin van
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) . Bezwaar en
beroep zijn mogelijk. Dit moet in een beschikking
duidelijk worden gemaakt. Het is aan te raden om bij
een afwijzende beslissing een kopie te zenden aan de
leerplichtambtenaar, zodat die ook op de hoogte is.
Als ouders ondanks een afwijzende beslissing toch
hun kind niet naar school sturen, is er sprake van
ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur meldt dit
aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar
roept de ouders op ter verantwoording. Tegen ouders
die hun kin(eren) zonder toestemming van school
houden, wordt proces verbaal opgemaakt.
Verlof in verband met plichten die voortvloeien uit
godsdienst of levensovertuiging
Ouders hebben recht op verlof voor hun kind(eren) in
verband met plichten die voortvloeien uit godsdienst
of levensovertuiging.
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gesprek met de directie of een intern begeleider. In het
gesprek hoort u alles over het onderwijsconcept van
De Mariaschool. Tevens bespreken we de behoeften
van de leerling en de wederzijdse verwachtingen. U
wordt rondgeleid door de school en er is alle
gelegenheid tot het stellen van vragen.

8 Uw kind aanmelden
8.1 Open Dagen en informatieavond
Voordat u uw kind aanmeldt, wilt u waarschijnlijk eerst
wat meer informatie over onze school. Daarom
organiseren wij jaarlijks Open Dagen. U kunt de school
dan bezoeken met uw kind, u krijgt informatie over
onze werkwijze en hoort wat u kunt verwachten. Ook
vertellen wij wat De Mariaschool van de ouders
verwacht. U kunt vragen stellen en u krijgt een
rondleiding door het gebouw. De data van onze open
dagen ontvangt u als ouder, van een driejarig kind uit
Boven-Leeuwen, per post.
In de maand maart wordt er middels affiches bij de
peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang bekend
gemaakt wanneer er een informatieavond en
aanmeldingsmiddag op De Mariaschool plaatsvindt.
Op beide momenten zijn er leerkrachten en leden van
de directie aanwezig om u te ontvangen. U krijgt
informatie over de school en een rondleiding. Deze
rondleiding wordt verzorgd door kinderen van de
Mariaschool.

8.3 Plaatsingsbeleid
Besluit u om uw kind op De Mariaschool aan te
melden, dan kunt u na het oriëntatiegesprek een
inschrijfformulier inleveren op school.
Voor plaatsing in het onderwijs geldt de wet op het
primair onderwijs. Daarin staat dat de leerling op de
eerste dag na de 4e verjaardag kan worden geplaatst.
Voor leerlingen die van een andere school komen
(bijvoorbeeld vanwege een verhuizing) volgen we een
andere procedure. De ouders worden eerst
uitgenodigd voor een gesprek met de directie.
Besluit u daarna om uw kind aan te melden, dan
neemt de directie of intern begeleider contact op met
de vorige school om te horen of en welke
onderwijskundige zorg de leerling nodig heeft. Lijkt de
leerling (vrijwel zeker) goed op De Mariaschool te
passen, dan kan de leerling een dag meedraaien om
kennis te maken met zijn nieuwe school. In overleg
zoeken de ouders en de directeur een geschikt
moment waarop de leerling op onze school kan
beginnen.

U wordt ook gevraagd het aanmeldingsformulier in te
vullen. Een tweede formulier krijgt u mee om thuis in
te vullen. Ook vragen wij naar een kopie van de brief
met het Burgerservicenummer van uw kind. Dit mag
ook een kopie van de zorgpas zijn. Pas nadat u
bovengenoemde papieren heeft ingevuld en
ingeleverd, staat uw kind officieel aangemeld op
school.

8.4 Onderwijskundig rapport

Vier weken voordat uw kind vier jaar wordt neemt de
school contact met u op. De leerkracht van de
kleuters maakt met u een afspraak voor een intake
gesprek. Na het intakegesprek en overleg met de
Peuterspeelzaal volgt een inschrijving. Soms zijn er
op de peuterspeelzaal al opvallende zaken waarvoor
in overleg met ouders al hulp is ingeroepen. Soms
kan er in gezamenlijk overleg een advies komen om
uw kind niet te plaatsen op de Mariaschool, dan wordt
er gezocht naar de meest passende school voor uw
kind.

Als een kind een basisschool verlaat, wordt er altijd
een onderwijskundig rapport opgesteld. Er zijn binnen
ons samenwerkingsverband drie versies:
1. voor de overgang van basisschool naar
basisschool bijv. bij verhuizing.
2. voor het traject richting speciaal basisonderwijs.
3. voor de overgang naar het voortgezet onderwijs.
Afspraken binnen ons samenwerkingsverband:
•

Het wettelijk verplichte onderwijskundig
rapport bij overgang van de ene naar de
andere basisschool of naar het regulier
voortgezet onderwijs wordt zonder
schriftelijke toestemming van de ouders
verzonden. De ouders krijgen voorafgaand
een afschrift ter inzage aangeboden..
•
Eventuele privacy gevoelige bijlagen bij dit
document worden alleen met vooraf gegeven
schriftelijke toestemming van de
ouders/verzorgers meegestuurd.
Bij een verwijzing naar een andere vorm van
onderwijs, wordt het onderwijskundig rapport en de
eventuele bijlagen alleen met vooraf gegeven
schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers
verstuurd.

Uw zoon/ dochter mag voor de vierde verjaardag nog
een ochtend komen kennismaken met de juf en de
kinderen uit de groep.
Na de vierde verjaardag mag uw kind hele dagen
naar school. Op vrijdag gaan de kleuters een ochtend
naar school. Wanneer de start veel energie vergt,
mag u altijd in overleg met de leerkracht momenten
van rust inbouwen.
Kinderen die direct na de zomervakantie beginnen
worden voor de vakantie uitgenodigd om een dagdeel
kennis te komen maken met de leerkracht(en) en de
kinderen van de groep.

8.2 Oriëntatiegesprek
Buiten de Open Dagen kunt u altijd een afspraak
maken voor een oriëntatiegesprek. U gaat dan in
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Schooltoezicht

9 Verwijzingen

De school staat onder toezicht van de
schoolinspectie. Meer weten over het toezichtskader?
Kijk dan op: www.onderwijsinspectie.nl

Stichting Groeisaam

Schoolgezondheidsdienst

https://www.groeisaampo.nl/

Heeft u vragen over gezondheid, welzijn en leefwijze?
Kijk dan op:

Klachten
Heeft u een klacht? U vindt de klachtenregeling op:

www.ggd-nijmegen.nl

https://www.groeisaampo.nl/

Overige vragen

www.de-mariaschool.nl

Voor vragen over onderwijs in het algemeen verwijzen
wij naar het landelijk ouderinformatiecentrum:

De gedragscode

www.50tien.nl

Stichting Groeisaam heeft een gedragscode
opgesteld die geldt voor de kinderen, leerkrachten en
ouders van de Mariaschool. Deze gedragscode bevat
aspecten als omgangsvormen, kledingcode en
tolereren van pestgedrag. U vindt de gedragscode op:

Een algemene landelijke schoolgids kunt u vinden
op:
www.rijksoverheid.nl

https://www.groeisaampo.nl/
www.de-mariaschool.nl
Schoollogopedie
Heeft u vragen over de werkwijze van
schoollogopedie?
U kunt bellen met de schoollogopedische dienst
Nijmegen.
Telefonisch spreekuur: op woensdag van 15.00 –
17.00 uur.
Schorsing of verwijdering
Wordt uw kind geschorst of verwijderd van school?
Uw rechten en plichten zijn te vinden op:
https://www.groeisaampo.nl/
Grensoverschrijdend gedrag en seksuele
intimidatie
Heeft u vermoedens van grensoverschrijdend gedrag
of seksuele intimidatie? Neem dan contact op met de
speciaal opgeleide contactleerkrachten of kijk bij de
gedragscode/ klachtenregeling van Groeisaam:
https://www.groeisaampo.nl/

Externe zorg
De school valt onder het samenwerkingsverband
WSNS. Voor vragen/ hulp over externe zorg kunt u
terecht bij het expertise centrum voor passend
onderwijs te Druten. Ook kunnen zij u informeren over
de leerlinggebonden financiering. We verwijzen naar:
www.wsnsmaasenwaal.nl
www.passendonderwijs.nl
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Contactgegevens
Basisschool De Mariaschool
Pastoor Schoenmakersstraat 7,
6657 CB Boven-Leeuwen
Telefoon: 0487-592076
basisschool@de-mariaschool.nl
www.de-mariaschool.nl
Medezeggenschapsraad
mr@de-mariaschool.nl
Oudervereniging
ov@de-mariaschool.nl
Stichting Groeisaam
Van Heemstraweg 53
6651 KH Druten
0487 – 524240
https://www.groeisaampo.nl/
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