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Voorwoord

Beste ouders,
U vindt in deze schoolgids informatie die gedurende het hele schooljaar 2020-2021 van belang is. Deze
informatie kunt u ook lezen op de site van onze school: www.hetsimmelink.nl
In deze gids geven wij u informatie over:
•
Hoe wij vanuit een katholiek waarden- en normenpatroon de identiteit gestalte willen geven.
•
Hoe wij inhoud geven aan ons onderwijs en op welke wijze we dat doen.
•
Hoe wij de doelstellingen die de wet op het Basisonderwijs ons stelt proberen te realiseren.
•
Hoe wij met elkaar omgaan en wat we daarmee beogen.
•
Hoe wij aandacht besteden aan individuele kinderen.
•
Hoe wij u op de hoogte stellen van de resultaten.
•
Hoe formele zaken zoals verlof, vakantie, schooltijden e.d. geregeld zijn.
Met elkaar, kinderen, ouders en leraren, zijn we Het Simmelink en samen hopen we er een fijne school van
te maken. Een schakel verbindt; dat staat ook in onze missie; mensen met elkaar verbinden voor en met
de kinderen van ons Kindcentrum. We willen kwaliteit leveren wanneer het om onderwijs en opvoeding
gaat. Onze school staat altijd open voor nieuwe ideeën. Dat geldt uiteraard ook voor de inhoud van deze
schoolgids.
Waarschijnlijk zult u als ouders in deze gids op al uw vragen niet alle antwoorden kunnen vinden. Daarom
kunt u voor meer informatie altijd op school terecht.
Wij wensen de kinderen en u als ouders, samen met ons een heel goed en plezierig schooljaar 2020-2021.

Namens het team, de medezeggenschapsraad
en de ouderraad van Kindcentrum Het Simmelink,
Linette Klein Holkenborg-Gebbinck, directeur
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Namen en adressen
Teamleden

Overig personeel

Directeur

Mevr. L. Klein Holkenborg-Gebbinck

Intern begeleider

Mw. G. ten Vergert

Groepen en contactpersonen
Groep 1 en groep 2
MW. M. Wolters- ten Bras
Mw. M. Sedee 		

juf Ellen
juf Gemma

Groep 4
Mw. M. Wolters 		
Mw. N. Berendsen 		
Mw. J. Beusink 		

juf Marleen
juf Nicole
juf Joyce
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Mw. M. Leferink 		
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Mw. A. Jansen 		

juf Marit
juf Milou
juf Anneke
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Administratie

Mw. M. Spekschoor
M. Breukers

Schoonmaak

Firma Mabeon

Namen en adressen bestuur
Stichting Deltascholen
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem
Postbus 2044
6802 CA Arnhem
Tel. 026-7600900
College van Bestuur	Dhr. P. Dooijeweerd en
Mw. A-M Woltjer

Medezeggenschapsraad
Voorzitter

Dhr. E. Gussekloo (ouder)
Mw. M. Leferink (personeel)

Secretaris

Dhr. E. Gussekloo (ouder)
Mw. M. Leferink (personeel)
Mw. G. ten Vergert (personeel)

juf Maaike
juf Milou

Groep 7
Mw. D. de Vries 		
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juf Dorien
juf Gemma
juf Anneke

Groep 8
Mw. I. Schrijver 		
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juf Milou
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Conciërge

juf Marloes
juf Marycke

Groep 3
Mw. E. Bennink 		
Mw. G. Klein Goldewijk
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Mw. M. Garritsen 		
Mw. M.Reijrink 		

Onderwijsassistente Mw. C. Scheink
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Ouderraad
Voorzitter		
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Samenwerkingsverband IJssel-Berkel
www.ijsselberkel.nl
Houtwal 16
7201 ES Zutphen
Tel. 0575 - 51 12 59
Jeugdverpleegkundige GGD
Maud Wassenaar
Tel: 088 - 44 333 26
m.wassenaar@ggdnog.nl
Jeugdtandverzorging
Stichting regionale instelling voor jeugdtandverzorging
Haaksbergsestraat 113
7513 ER Enschede
Tel. 053 - 43 090 10

Externe instanties
Vertrouwenspersoon bestuur
Maandag t/m donderdag (18.00 tot 19.00 uur)
•
Mw. P. van Hemel
06 - 46 08 21 44
•
Dhr. A. van den Broek 06 - 22 46 74 32
Parochie
H. Mattheusparochie Eibergen
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De School en kinderopvang
1.1 Situering van de school en de
schoolgrootte

Onze school staat vanaf 1979 in de Eibergse wijk “Het
Simmelink.”
In dit najaar wordt begonnen met de bouw van de nieuwe
school, dat tevens een wijkgebouw wordt. In januari 2022
is dat klaar en zullen de kinderen en teamleden gaan
genieten van een frisse en lichte leer- en werkomgeving.
We zien er naar uit dat de wijkbewoners dagelijks in dit
gebouw zullen zijn en ook gebruik gaan maken van de
nieuwe sportzaal.
Op dit moment telt de school ongeveer 170 leerlingen.
De kinderen worden begeleid door een team van 12
leraren en 2 onderwijsassistenten. Onze school heeft een
centrale hal met daar omheen 9 lokalen en de ruimte voor
kinderopvang.
Daarnaast hebben we een teamkamer, een ruimte voor de
interne begeleider en een directiekamer.
De hal wordt voor allerlei activiteiten gebruikt:
vieringen, handenarbeid, lezen, maken van werkstukken,
ouderavonden, werken met computers etc.
Kinderopvang door Human Kind, voorheen Humanitas.
School zorgt voor kinderopvang op schooldagen en op
doordeweekse niet- schooldagen, niet zijnde feestdagen
(b.v. studiedagen) gedurende de voor- en naschoolse
periode, tussen 7.00u. en 18.30u. De kosten voor
kinderopvang zijn voor rekening van de ouders.
Meer praktische informatie van Human Kind vindt u op
www.humankind.nl
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Waar staan wij als team van
Het Simmelink voor?

2.1 Uitgangspunten en doelstelling

Het Simmelink is een Kindcentrum voor kinderen van 2
tot 13 jaar. We zijn in schooljaar 2014-2015 gestart met
peuteropvang. We vinden het belangrijk dat de kinderen
zich kunnen ontwikkelen, spelend en lerend, in een veilige
omgeving.
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Missie
Onze school moet voor de kinderen een veilige en
vertrouwde plek zijn. Het is heel belangrijk dat de kinderen
met plezier naar school gaan. We trachten de kinderen,
samen met de ouders, op te voeden en voor te bereiden
op onze maatschappij.
We besteden veel aandacht tijdens de dagopening aan
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
We zijn een kindvriendelijke school, waarbij een goede
omgang van leraren met leerlingen en omgekeerd, de
omgang tussen de leerlingen onderling en de omgang met
de ouders, onze aandacht heeft.
Op school communiceren we niet per email of via de app.
Bel ons of loop binnen met vragen over uw kind. Een
gesprek met een van ons is altijd mogelijk. We zijn er in
ieder geval tot een uur na schooltijd.
Elk kind proberen we zo breed mogelijk te ontwikkelen
en op een zo hoog mogelijk kennisniveau te brengen.
We bieden onderwijs op maat; elk kind is uniek en heeft
eigen onderwijsbehoeften om zich zo optimaal mogelijk
te kunnen ontwikkelen. We werken handelingsgericht,
in instructiegroepen, differentiëren en bieden onderwijs
op maat vanuit de onderwijsbehoeften van het kind.
‘s Middags staan de meervoudige intelligentie en de
zaakvakken centraal en werken we groep doorbroken.
U kunt meer hierover lezen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4.

2.2 Wettelijke schoolopdrachten
In de wet is beschreven welke vakken er op een basisschool
gegeven moeten worden. Deze vakken zijn:
•
Sociaal emotionele ontwikkeling
•
Nederlandse taal
•
Rekenen en wiskunde
•
Engelse taal
•
Zintuiglijke en lichamelijke oefening
•
Expressie

•	
Activiteiten, in ieder geval aandacht voor:
bevordering van het taalgebruik, muziek, tekenen,
handvaardigheid, spel en beweging
•	Bevordering van sociale redzaamheid, waaronder
gedrag in het verkeer
•	Kennisgebieden met aandacht voor: aardrijkskunde, geschiedenis, kennis van de natuur, maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting
en geestelijke stromingen
•
Cultuur
•
Techniek
•
Actief Burgerschap

2.3 Evaluatie van de beleidsvoornemens van
schooljaar 2019-2020
Na een schooljaar met Covid 19 hebben we ervoor gekozen
om ’s ochtends in jaargroepen te werken. Daarin worden
de instructies gegeven voor rekenen, lezen en spelling.
De middagen starten met stillezen en Connectlezen,
weektaak en aansluitend groep doorbroken VierxWijzer
en cultuur. Lees meer hierover in het floating schoolplan.

Beleidsvoornemens schooljaar 2020-2021
• Opbrengstgericht en handelingsgericht werken. (OGW
en HGW)
• De doorontwikkeling van leerteam 1 en leerteam
2 en de door ontwikkeling m.b.t. een professionele
leergemeenschap; we leren met en van elkaar. Lees meer
hierover in het floating schoolplan.

2.4 Identiteit van onze school
Op ons IKC uit zich de christelijke grondslag allereerst in
een aantal waarden van waaruit we werken en die aan
leerlingen worden meegegeven. De menselijke maat staat
voorop. We zien kinderen, collega’s en ouders allereerst
als mens en hebben oog en oor voor elkaar. Onze school is
een gemeenschap. We leren met en van elkaar, komen voor
elkaar op, kunnen een stapje opzij doen voor de ander en
zijn verdraagzaam. Verschillen mogen er zijn. Er is ruimte
voor verschillende karakters, ideeën, achtergronden,
talenten en manieren om je te ontwikkelen. We willen
bijdragen aan een rechtvaardige, vreedzame en duurzame

wereld. We werken vanuit een positief, optimistisch mensen wereldbeeld. We hebben vertrouwen in kinderen en in
elkaar en zijn vergevingsgezind.
In ons IKC is aandacht voor levensbeschouwelijke vorming.
Kinderen leren omgaan met levensvragen en maken kennis
met de rijkdom van godsdienstige tradities. Aandacht
voor verschillende levensbeschouwelijke stromingen en
thema’s is niet alleen gericht op kennis, maar ook op
zingeving en persoonsvorming. Levensbeschouwing is
als vak opgenomen in het lesrooster. Vieringen zijn een
belangrijke manier om de school als gemeenschap te
versterken, bijzondere momenten te markeren en waarden
te verinnerlijken. De belangrijkste christelijke feesten
worden met aandacht voor de godsdienstige achtergrond
van die feesten gevierd.. Scholen streven ernaar dat deze
vieringen betekenisvol en verrijkend zijn. We gebruiken
voor het vormgeven en het uitdragen van onze identiteit
de methode Hemel en Aarde. Dit is zowel een catechese
methode als een methode voor geestelijke stromingen. De
inhoud van deze methode wil zo goed mogelijk aansluiten
bij de leefwereld van het kind. Gedurende het jaar wordt
gewerkt in projecten, bijvoorbeeld ‘Keuzes maken’, ‘Kerst,
Pasen en lentefeesten’, ‘Pesten’, ‘Normen en waarden’.
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De organisatie van het
onderwijs
3.1 De schoolorganisatie

Onze school telt 170 leerlingen verdeeld over acht
groepen. Er is elk schooljaar een formatieplan, afgestemd
op kinderen en leerkrachten.
We sluiten aan bij de ontwikkeling van de kinderen en
werken met twee leerteams waarbij onderwijs op maat
centraal staat. Dit betekent dat leerlingen instructies in
een andere jaargroep kunnen krijgen en dat er niveauen tempoverschillen zijn tussen kinderen van dezelfde
leeftijd. Op de middagen staat meervoudige intelligentie
en VierxWijzer, wereldoriëntatie, centraal.
De kinderen zijn verdeeld over leerteam 1 (groep 1,2 en
3) en leerteam 2A (groep 4,5 en 6) en leerteam 2B groep
7 en 8).
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3.2 Wie werken er in de school?
Directeur

BHV-ers

De directeur is mevr. Linette Klein Holkenborg-Gebbinck. Zij
is eindverantwoordelijk en belast met de onderwijskundige
en algemene leiding van de school.

Acht personen hebben de cursus gevolgd voor
bedrijfshulpverlening.
Dit zijn juf Marit, juf Marleen, juf Ilse, juf Maaike, juf Ellen,
meneer Pieter, onderwijsassistent Carolien en juf Linette.
Zij zijn gekwalificeerde BHV-ers op school. Elk jaar worden
ze opgeroepen voor de jaarlijkse verplichte bijscholing.
De gekwalificeerde preventiemedewerker is juf Linette.

Intern begeleider
De intern begeleider is mevrouw Gina ten Vergert.
Zij volgt de leerlingen op het gebied van leerprestaties en
sociaal-emotionele ontwikkeling. Ze vormt samen met de
directeur het zorgteam (ZT) van IKC Het Simmelink.

Het onderwijsondersteunend personeel

Het managementteam (MT) bestaat uit de directeur, de iber en twee leerteamleiders.

Op onze school worden we ondersteund door
onderwijsassistenten, een administratief medewerkster, de
conciërge en interieurverzorgsters van schoonmaakbedrijf
Mabeon.

Zorgteam

De stagiaires

Het zorgteam (ZT) bestaat uit de directeur, de ib-er en de
leerkracht van het kind.

Onze school verleent medewerking aan de
praktische vorming van onze toekomstige leraren/
onderwijsassistenten. We zijn een opleidingsschool voor
Pabostudenten van Iselinge Hogeschool te Doetinchem en
praktijkschool voor studenten van Het Graafschap college
te Groenlo en ROC, Almelo.
De schoolopleider begeleidt studenten van de Pabo.

Managementteam

Leerteamleiders
De leerteamleiders van leerteam 1 en leerteam 2 zijn
twee groepsleerkrachten, juf Marloes en juf Marit,
die samen met de directeur en de ib-er vorm geven
aan onderwijsontwikkeling van IKC Het Simmelink. Zij
bespreken dit met de groepsleerkrachten in hun leerteam
en koppelen terug naar het MT.

De groepsleerkrachten
Deze hebben de dagelijkse zorg voor de ontwikkeling van
kinderen en het onderwijs aan een groep als belangrijkste
taak. Vaak deelt men die verantwoordelijkheid met een
duo partner. Daarnaast heeft elke leerkracht ook nietgroep gebonden taken, zoals lid M.R., participeren in
werkgroepen enz.

De ICC-ers
De Interne Cultuurcoördinatoren zijn juf Marit, juf Dorien
en juf Linette. Zij zijn gecertificeerd en belast met beleid op
het gebied van cultuur en de uitvoering ervan.

8

Het samenwerkingsverband IJssel- Berkel
Houtwal 16b 7201 ES Zutphen
Postbus 4017 7200 BA Zutphen
Tel. 0575 511259
Team Voor mekaar Eibergen/Rekken voor
maatschappelijke ondersteuning
Telefoonnummer 0545 250 302
Inloop: dinsdag van 10.00-12.00 uur in de Huve.
Iedere laatste donderdag van de maand van 11.00-12.30
uur in Den Hof in Rekken.

G.G.D. Achterhoek, J.G.Z. :
Jeugdgezondheidszorg, Schoolarts.
De jeugdgezondheidszorg richt zich op het begeleiden en
het vroegtijdig opsporen van stoornissen, die de normale
ontwikkeling of de gezondheid van kinderen in de weg
staan. Ook proberen zij te adviseren hoe problemen m.b.t.
ontwikkeling, groei en gezondheid zijn te voorkomen.
In jaargroep 2 en jaargroep 7 vindt een periodiek
geneeskundig onderzoek plaats door
schoolarts en/of assistente, waar de ouders bij aanwezig
kunnen zijn. Zie ook punt 7.9

3.3 De activiteiten voor de kinderen

De activiteiten in leerteam 1: peuters, de kleutergroepen instroom, 1 en 2 en jaargroep 3
Jonge kinderen leren vooral spelend. Wil een kind kunnen
spelen, dan moet het zich eerst veilig voelen. Dan pas kan
een kind zich ontwikkelen. Door goed te observeren krijgt
de leerkracht een beeld van het kind en zijn ontwikkeling.
Motiveren, stimuleren en uitdagen om nieuwe dingen te
gaan ontdekken, zijn hierbij onmisbare hulpmiddelen.
De ‘basisontwikkeling’ in de kleutergroepen houdt in dat:
• Het onderwijs uitgaat van de betrokkenheid van de
kinderen.
• Het onderwijs zich richt op de brede ontwikkeling van
de kinderen.
• Er veel aandacht is voor gesprekken met kinderen,
ontwikkeling van de taal en het denken.
• Er veel aandacht is voor de individualiteit en socialiteit
(actief zijn, samen spelen, samen werken, zelfstandigheid)
• Er aandacht is voor het spel (spelen met voorwerpen,
bewegingsspel, rollenspel/doen alsof, constructief spel).
In leerteam 1 werken we met de methode Kleuterplein,
Veilig Leren Lezen en met Vier x Wijzer rond thema’s. Deze
zijn wereldverkennend en seizoensgebonden. Binnen
de thema’s wordt structureel gewerkt aan de diverse
ontwikkelingsgebieden / leerlijnen. Op dinsdag- en
donderdagochtend krijgen de peuters en kleuters les van
een vakdocent gym van de Sportfederatie Eibergen.

De activiteiten in de groepen 3 t/m 8
Lezen
Het leesonderwijs in jaargroep 3 gaat volgens de methode
‘Veilig leren lezen’, de Kimversie.
Bij het voortgezet technisch lezen worden allerlei vormen
van lezen geoefend o.a. het studerend en begrijpend
lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Estafette.
Methode begrijpend en studerend lezen: Nieuwsbegrip en
Blits.
Schrijven
In de jaargroepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met de methode
‘Pennenstreken’.
Rekenen
Voor het rekenonderwijs in de jaargroepen 1 t/m 8 hanteren
we de methode “Wereld in Getallen”. Deze methode gaat
uit van geringe variatie van oplossingsmanieren, meer
aandacht voor automatiseren en differentiatie. Snappet
biedt persoonlijke doelen.
Taal
Alle onderdelen van de taal, zoals luisteren, spreken,
taalbeschouwing, spelling en creatief taalspel krijgen in
ons taalonderwijs afwisselend aandacht. We werken met
de nieuwste uitgave van de methode `Taal Actief.
In de jaargroepen 5 t/m 8 wordt veel aandacht besteed aan
het mondelinge taalgebruik: spreekbeurten, presentaties,
nieuws van de dag, boekbesprekingen. Voor spelling
gebruiken we de methode Taal op Maat spelling en de
daarbij horende software en Snappet.
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Aardrijkskunde/Geschiedenis/Biologie
Voor deze zaakvakken wordt met de methode Vier keer
Wijzer gewerkt. Deze methode gaat uit van de meervoudige
intelligentie. Ook worden uitzendingen gevolgd van de
NOT- onderwijstelevisie.
Verkeer
Voor verkeer wordt de verkeerskrant gebruikt voor de
jaargroepen 3 t/m 8.
Actief burgerschap
We geven, in jaargroep 7 - 8, 15 lessen over staatsinrichting
en burgerschap in Nederland. We gebruiken hiervoor de
methode ‘Verstand van Nederland’.
Lessen ‘Mediawijsheid’. In leerteam 2 worden jaarlijks
twee lessen mediawijsheid gegeven door de leerkrachten.
Ieder jaar bezoeken de jaargroepen 5 t/m 8 het Ixperium
in Arnhem. In alle overige groepen wordt in projecten en
thema’s aandacht gegeven aan actief burgerschap.
Cultuur
Beeldende vorming, tekenen, cultureel erfgoed, dans,
drama, muziek, spel, literatuur, foto, film en media behoren
tot het leergebied cultuur. De methode die we hierbij
gebruiken heet “Moet je doen”. Cultuur wordt verweven
in de thema’s in leerteam 1. Elke vrijdagmiddag staat
cultuur centraal in leerteam 2.
Techniek
We gebruiken de techniekdozen voor de jaargroepen
1 t/m 8.
Geestelijke stromingen
Andere vormen van geestelijke stromingen, zoals de islam,
het boeddhisme, hindoeïsme en humanisme komen aan
bod bij Vier x wijzer.
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Lichamelijke opvoeding
Ons doel is om van iedere schooldag een dynamische
schooldag te maken. Dat betekent dat de kinderen na
ieder uur binnen of buiten kort gaan bewegen. Leerteam 1
beweegt dagelijks drie kwartier naast de pauzes.
Op dinsdag- en donderdag is er gym voor de jaargroepen
1 t/m 8, die gegeven worden door vakdocenten van de
Eibergse Sportfederatie.
Het lesprogramma van de methode ‘Planmatig
Bewegingsonderwijs’ bevat afwisselend spel, veel vormen
van bewegen en technische onderdelen.
Ook wordt door de kinderen elk schooljaar aan een aantal
plaatselijke toernooien deelgenomen, die georganiseerd
worden door de Eibergse sportverenigingen.
Engelse taal
De Engelse les wordt gegeven in de jaargroepen 1 t/m
8. Voor het vak Engels gebruiken we schoolbreed de
methode Groove me.

4

De zorg voor de kinderen

Wij zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat
de kinderen en de leerkrachten in een leerteam met
en van elkaar leren.
We werken dit jaar met groepen instroom, 1, 2 en 3 (=
leerteam 1) en groepen 4-5 en 6 (= leerteam 2A) en
jaargroepen 7 en 8 (= leerteam 2B).
Wij willen onderwijs op maat bieden. Dat wordt door het
werken in leerteams beter d.w.z. nog meer op maat van
het kind. Dit schooljaar worden de instructies al zoveel
mogelijk op maat van het kind gegeven. Dat kan ook
omdat we in school met een script van de dag werken
die voor alle kinderen dezelfde is. Zo is het mogelijk dat
een kind de instructie kan halen waar die gegeven wordt.
Bv. een kind dat net van jaargroep 2 naar jaargroep 3 is
gegaan en de instructies voor 1 of meerdere vakgebieden
haalt in jaargroep 4.

4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de
school

4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de
kinderen in de school

We zijn een IKC. Dat betekent dat er regelmatig overleg
is tussen kinderopvang en basisschool. Een doorgaande
ontwikkelingslijn van kinderen is ons doel. De leerkrachten
van leerteam 1 kennen de peuters al. Peuters en kleuters
draaien zoveel mogelijk dezelfde thema’s. Peuters kunnen
met kleuters samen spelen en werken wanneer hun
ontwikkeling dit toe laat.
Tijdens de informatieavond aan het begin van het
schooljaar, informeert de leerkracht u over het programma
van leerteam 1. Vanaf de dag dat een kind vier jaar oud
wordt, heeft het recht op het volgen van onderwijs. Wordt
het kind vijf jaar, dan is het leerplichtig, d.w.z. uw kind
moet dan naar school.
Reeds voor de eerste schooldag komt de leerkracht en de
ib-er bij u op huisbezoek voor een intakegesprek. Tevens
overlegt u met hen, wanneer uw kind vijf dagdelen gaat
meedraaien in zijn of haar toekomstige basisgroep. Ouders
kunnen de eerste ochtend/middag een poosje in de klas
blijven.
Komt uw kind van een andere school, dan kan het ook
een keer in de groep meedraaien. Bij leerlingen die van
een andere school komen, nemen de directeuren altijd
onderling contact met elkaar op. De vorderingen en
resultaten van uw kind worden aan elkaar doorgegeven.

Het leerlingvolgsysteem:
M.b.v. Zorgroute IKC Het Simmelink volgen wij gedurende
de hele schoolgang de ontwikkeling van uw kind. Alle
gegevens komen in het digitale leerlingvolgsysteem. Deze
gegevens blijven op school bewaard in het dossier van uw
kind. Dit dossier is toegankelijk voor u en niet toegankelijk
voor onbevoegden. De gegevens die wij verzamelen
krijgen wij door:
•
Observaties
•
Toetsen van de methodes en van het CITO LOVS
•
Beoordelingen van schoolwerk
Door observatie, interactie en toetsen brengen we de
vorderingen van onze kinderen in beeld. In de jaargroepen
1 en 2 kijken we voornamelijk naar de volgende
ontwikkelingsgebieden:
•
De sociaal-emotionele ontwikkeling
•
De concentratie en het speel - werkgedrag
•
De taalontwikkeling en rekenontwikkeling
•
De motorische ontwikkeling
We volgen de ontwikkeling van de jonge kinderen op deze
ontwikkelgebieden met het volgsysteem KIJK.
De onderwijsbehoeften van het kind komen goed in beeld
waarop we dan een passend aanbod maken.
Tijdens de verwerking geven de leerkrachten extra
instructies/ ondersteuning.
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In de jaargroepen 3 t /m 8 observeren we ook het gedrag
en de werkhouding van onze leerlingen. Daarnaast
houden we de vorderingen van leerlingen bij door de
methode gebonden toetsen en de toetsen van het CITO
– leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS). De resultaten van
elk kind worden genoteerd in Esis en in het portfolio van
het kind. Voor het volgen van de sociaal – emotionele
ontwikkeling van leerlingen maken we gebruik van het
volginstrument Scol.
De opbrengsten worden met de ouders en kind tijdens drie
ouder-kindgesprekken besproken. Als het nodig is, wordt u
vaker uitgenodigd door de leerkracht.
Alle gegevens worden elk jaar overgedragen aan de
leerkracht van de volgende groep, zodat we uw kind acht
jaar lang zo goed mogelijk volgen. In de dossiers van
de kinderen worden deze gegevens opgeslagen evenals
verslagen van oudergesprekken, leerling-besprekingen,
handelingsplannen, informatie van externe deskundigen
en onderzoeken.
Aan het eind van jaargroep 8 wordt een wettelijk verplichte
eindtoets basisonderwijs afgenomen. Deze wordt met
de ouders besproken. School geeft haar advies voor het
vervolgonderwijs aan het kind en de ouders voordat de
eindtoets in april gemaakt wordt.
Ons advies is bindend voor het voortgezet onderwijs.
Wij zijn blij dat dat advies bekend is bij het kind en
de ouders voordat het de eindtoets moet maken. De
basisschool heeft de kinderen acht jaar lang gevolgd en
8 jaar lang met ouders zijn/haar ontwikkeling en ook zijn/
haar ontwikkelingsperspectief besproken. We laten het
kind en de ouders dit laatste al vanaf jaargroep 5 zien.
We willen dat het kind verantwoordelijkheid leert nemen
voor zijn/haar eigen leren, gedrag en werkhouding. En
natuurlijk heeft het kind daar de volwassenen, ouders en
leerkrachten, bij nodig.

4.3 Toets kalender voor groep 1 t/m 8
Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem van CITO
en nemen de volgende toetsen af:
Rekenen voor Peuters en Kleuters, Taal voor Kleuters,
Rekenen en Wiskunde, Drie-Minuten-Toets, AVI, Begrijpend
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lezen en Spelling. Daarnaast afname van Scol en een
eindtoets basisonderwijs.
De leerlingen van jaargroep 1 en 2 volgen we middels het
kindvolgsysteem KIJK.
Ook volgen we de stappen van het dyslexieprotocol
waarbij we in de jaargroepen 1 en 2 gebruik maken van
signaleringslijsten ontwikkeling tussendoelen beginnende
geletterdheid. In jaargroep 2 wordt tevens in januari de
kleuterscreening uit dit protocol afgenomen. Jaargroep
3 werkt met de Kim versie van de methode ‘Veilig Leren
Lezen’ waarbij de totale leesontwikkeling ook middels
digitale toetsen op vier momenten in het schooljaar in beeld
wordt gebracht. School werkt volgens het dyslexieprotocol
om kinderen met deze problematiek vroegtijdig te kunnen
opsporen en de begeleiding er op af te stemmen.

4.4 Passend Onderwijs
Wij willen kinderen passend onderwijzen. Dat betekent
onderwijs op maat voor ieder kind. Een groot recht en voor
school een grote opdracht.
Een kind heeft ondersteuning en aandacht nodig. Soms
heeft een kind extra ondersteuning nodig. Specifieke leeren/of gedragsmoeilijkheden proberen we vroegtijdig op
te sporen. Dit kan door observatie en signalering door
groepsleerkrachten, ouders, schoolarts, logopedist enz. De
groepsleerkracht helpt het kind zo goed mogelijk en heeft
regelmatig contact met de ouders. Het zorgteam ondersteunt
de groepsleerkracht. Er wordt gewerkt met groepsplannen.
De leerlingen die extra ondersteuning behoeven, worden
ook besproken in het leerteam tijdens leerling-besprekingen.
Onze school is onderdeel van het SWV,
Samenwerkingsverband IJssel-Berkel. We kunnen een
beroep doen op een onderwijscoach, Mevr. A. Teunis van
het SWV IJssel-Berkel. Problemen van leerlingen kunnen
met haar worden besproken. School en SWV werken
samen bv. bij het inschakelen van externe hulp: logopedie,
motorische training, ambulante hulp van speciaal
onderwijs of eventueel een psychologisch onderzoek. Dit
gebeurt steeds in goed en nauw overleg met de ouders.
De onderwijsbehoefte van uw kind staat bij ons voorop.

De Wet op de Expertise centra biedt ouders van
gehandicapte leerlingen de mogelijkheid te kiezen voor
gewoon of speciaal onderwijs. De wet komt daarmee
tegemoet aan de toenemende vraag naar integratie
van gehandicapte kinderen. School onderschrijft deze
integratie.
Verder wordt via de wet de positie van ouders versterkt
door hun recht van vrije onderwijskeuze vast te leggen.

Toelatingsprocedure
Op het moment dat de ouders de inschrijfformulieren van
IKC Het Simmelink hebben afgegeven aan school, breekt
er een periode aan van 10 weken waarin de basisschool
kan onderzoeken of het kind extra ondersteuning nodig
heeft en of we die zorg kunnen bieden. Na die tien weken
moet school het kind ingeschreven hebben of een andere
school voor dit kind hebben gevonden.
Als uitgangspunt voor de basisschool geldt:
Op grond van wetgeving hebben basisscholen een
wettelijke opdracht om gedifferentieerd onderwijs te
geven en in te spelen op de behoeften van zorgleerlingen.
De aard en zwaarte van de handicap en feitelijke
mogelijkheden en onmogelijkheden kunnen aanleiding
zijn dat we als school wel of niet kunnen voldoen aan een
plaatsingsverzoek van ouders.
Op grond van bovengenoemd uitgangspunt zal over
elke leerling die aangemeld wordt op school en waar, bij
aanmelding, duidelijk is dat er van de school veel extra
zorginvestering gevraagd wordt, een individueel besluit
genomen worden.
Het wettelijke recht op keuzevrijheid betekent niet dat
de kinderen automatisch toegang krijgen tot iedere
school. De basisschool mag een kind weigeren als daar
goede redenen voor zijn aan te geven. De aanmelding bij
een speciale school voor basisonderwijs verloopt via de
toelatingsprocedure die binnen het samenwerkingsverband
is vastgelegd.
Hiervoor heeft iedere basisschool een procedure die uit de
volgende hoofdlijnen bestaat:
• Een oriënterend gesprek met de ouders door de directeur.
• Een gesprek van directeur en intern begeleider met de
ouders.
• Het formuleren van een voorstel door directeur en intern
begeleider en de ambulante begeleider.

• Overleg met het team.
• Het nemen van een besluit door directeur, intern
begeleider en bestuur.
• Het formeel schriftelijk melden van het besluit aan de
ouders.
Uiteraard kunnen ouders nadat het besluit in een gesprek
is toegelicht bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag.

4.5 Het samenwerkingsverband IJssel-Berkel
Alle basisscholen in de gemeente Berkelland zijn
aangesloten bij Samenwerkingsverband IJssel-Berkel. De
taak van dit verband is het gezamenlijk ontwikkelen van
een zo goed mogelijk zorgsysteem voor leerlingen. Rond
het thema: ‘leerlingen die meer vragen, moeten een op
hun vraagstelling passend onderwijsaanbod krijgen’
wordt er binnen het SWV een heel scala aan activiteiten
georganiseerd. Het aanbod naar de basisscholen
loopt van gezamenlijk overleg, gezamenlijke scholing,
ondersteuning/ advisering van leerkrachten, tot hulp voor
de individuele leerling en de toelating tot de speciale
school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband,
‘de Diekmaat’ in Neede. De activiteiten in het
samenwerkingsverband zijn vastgelegd in een document:
‘Zorgplan van het samenwerkingsverband’.
Deze informatie en meer is te vinden op de site van het
SWV www.ijsselberkel.nl

4.6 De begeleiding van de kinderen naar het
voortgezet onderwijs
Aan het eind van de basisschool gaan de kinderen naar
het voortgezet onderwijs. Wij begeleiden de kinderen
en de ouders bij het maken van een goede keuze d.m.v.
ouder – kind gesprekken gedurende de basisschooltijd.
Naar welke school en op welk niveau een kind verder gaat,
wordt bepaald door de volgende factoren:
• De ouders van de kinderen en de kinderen zelf hebben
een bepaalde voorkeur.
• De leerkracht en het ZT beoordelen die voorkeur naar
schoolprestaties, LOVS en karakter van het kind. School
geeft dan haar advies. Deze is bindend.
• De schoolprestaties worden getoetst door een eindtoets
basisonderwijs.
• Het voortgezet onderwijs bespreekt samen met de
groepsleerkracht de aangemelde kinderen.
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Huiswerk
Alle kinderen oefenen Bloon thuis(spelling) en het
Supersnelleesspel (woorden lezen). Toetsen leren gebeurt
op school en thuis. School vindt ontspanning voor kinderen
erg belangrijk. De schooldag vergt de nodige energie en
ontladen moet om de volgende dag weer gemotiveerd te
zijn om alle instructies goed te kunnen volgen. Kinderen
krijgen tot en met jaargroep 7 geen huiswerk mee, op
Bloon en Supersnelleesspel na. In bepaalde situaties
wijken we hier van af. In overleg met kind en ouders wordt
dan wel huiswerk meegegeven.
In groep 8 wordt er structureel huiswerk meegegeven naar
huis en leren de kinderen om te gaan met een agenda. De
agenda gaat op een afgesproken dag mee naar huis en
weer naar school. Ieder kind krijgt huiswerk op maat.

4.7 Toets- en uitstroomgegevens
Elk jaar nemen wij in deze Schoolgids de gemiddelde
score van een eindtoets van het voorgaande jaar op.
Deze score zetten wij af tegen onze eigen ambitie en de
ondergrens die de inspectie van het onderwijs hanteert bij
de beoordeling van leerresultaten. Vervolgens verbinden
wij hier onze conclusies aan en plannen wij activiteiten
om de kwaliteit van ons onderwijs te behouden, dan wel
te verbeteren.
In het schooljaar 2019-2020 is er geen centrale
eindtoets afgenomen vanwege de situatie rondom het
coronavirus. Ondanks dat we niet beschikken over een
gemiddelde eindtoetsscore, kunnen we wel, aan de hand
van uitstroomgegevens, concluderen dat de leerlingen
zijn uitgestroomd op een niveau dat past bij hun
ontwikkeling en passend bij de ontwikkelingslijnen in ons
leerlingvolgsysteem.
Toetsgegevens
De toetsgegevens van de Eindtoets van de afgelopen jaren
zijn vergeleken met de andere scholen. Hieronder kunt U
zien welke score de school heeft behaald.
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Jaar

Score

Verhouding t.o.v. landelijk gemiddelde

2018 IEP

80

Op het landelijk gemiddelde

2019 IEP

81

Boven het landelijk gemiddelde

2020

I.v.m. de coronacrisis is er door
de Inspectie van Onderwijs geen
afname van een eindtoets PO

Uitstroomgegevens
Aantal leerlingen naar Voortgezet Onderwijs
Jaar

Pro VMBO VMBO VMBO T VMBO HAVO HAVO/ VWO/
B/K
B/K
T met
VWO Gymnamet
LWOO
sium
LWOO
2018
3
1
6
2
4
2019

6

2

7

11

2020

2

2

6

4

5
5

3

5

De leraren

5.1 Formatie schooljaar 2020-2021
Zie hierna.
Groep 1 en 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

ma.mo

Marloes

Ellen

Marleen

Marit

Milou

Dorien

Ilse

ma. mi

Marloes

Sabine

Marleen

Marit

Milou

Dorien

Ilse

di.mo

Marycke

Ellen

Marleen

Milou

Maaike

Dorien

Ilse

di. mi

Marycke

Sabine

Marleen

Milou

Maaike

Dorien

Ilse

wo

Marycke

Ellen

Nicole

Marit

Maaike

Gemma

Milou

do.mo

Marloes

Ellen

Nicole

Marit

Maaike

Gemma

Milou

do. mi

Marloes

Sabine

Nicole

Marit

Maaike

Gemma

Milou

vrij.mo

Marloes

Gemma

Nicole

Marit

Milou

Dorien

Ilse

Nicole

Marit

Milou

Dorien

Ilse

vrij. mi

5.2 Vervanging van leraren
Het is op dit moment niet langer vanzelfsprekend, dat bij
ziekte een invaller gevonden kan worden. Wanneer dit
niet mocht lukken, zijn onderstaande afspraken gemaakt
binnen het directeurenoverleg van ons bestuur.
Uitgangspunten:
• De school zal er zo veel mogelijk aan doen om te
voorkomen, dat de kinderen naar huis moeten worden
gestuurd. Pas als dit niet meer haalbaar is, zal worden
overgegaan tot het naar huis sturen van een of meerdere
groepen.
• De eerste ziektedag blijven de kinderen op school;
• De kinderen worden niet zonder voorafgaande
schriftelijke of telefonische mededeling aan de ouders /
verzorgers naar huis gestuurd. De ouders krijgen eerst
bericht wanneer het kind thuis moet blijven omdat er geen
invaller is.
• Mocht er opvang door niet-leerkrachten beschikbaar
zijn, zoals onderwijsassistenten, groepsassistenten
of pabo studenten, waarvan duidelijk is, dat zij deze
verantwoordelijkheid aankunnen, dan kan dit op basis

van vrijwilligheid en onder toezicht van een bevoegde
leerkracht.
• Mocht er gedurende langere tijd geen vervanging
gevonden kunnen worden, dan worden de groepen
beurtelings naar huis gestuurd.
• Mochten kinderen thuis absoluut niet opgevangen
kunnen worden, dan zal de school zorgen voor
noodopvang. Noodopvang en het naar huis moeten sturen
van een groep kinderen is noch voor de school, noch voor
de kinderen prettig. Daarom moet dit zoveel mogelijk
beperkt worden.

5.3 Begeleiding en inzet van stagiaires
Onze school is een opleidingsschool van Pabo Iselinge.
Regelmatig zijn er op onze school PABO- studenten
aanwezig. Wij hebben als taak stagiaires in de gelegenheid
te stellen ervaring op te doen i.v.m. hun opleiding tot
leerkracht. Door het begeleiden van stagiaires blijven
we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, hebben
we extra mankracht in de groepen en stimuleert het ons
kritisch te blijven.
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Ook kunnen LIO-stagiaires (Leerkracht In opleiding)
werkzaam zijn op school. Zij zitten in het laatste jaar van
hun opleiding en draaien een half jaar zo veel mogelijk
zelfstandig een groep. De leerkracht van die groep
begeleidt hem/haar hierbij.
De werkplekstudent is het gehele jaar op dinsdag en
woensdag op school. Hij geeft op deze dagen les. Daarnaast
doet de student onderzoek. Dit gaat over een onderwerp,
dat zij in overleg met de basisschool gekozen heeft.
Als studenten les geven, gebeurt dat onder begeleiding van
de groepsleerkracht. De taken die een stagiaire opgedragen
krijgt, zijn afkomstig van het opleidingsinstituut. De
stagiaire wordt, naast de groepsleerkracht/mentor,
begeleid door de schoolopleider.
Op onze school hebben we meestal studenten afkomstig
van Iselinge Hogeschool te Doetinchem en het
Graafschapcollege in Groenlo.
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5.4 Scholing van leerkrachten
Onderwijs is voortdurend in beweging. Om op de hoogte
te blijven van nieuwe ontwikkelingen en voor het opdoen
van nieuwe vaardigheden volgen leerkrachten cursussen.
Het is de gewoonte dat we als team enkele onderwerpen
kiezen voor scholing. Ook kunnen individuele leerkrachten
zelf cursussen of bijeenkomsten kiezen, die aansluiten
bij de schoolontwikkeling. Meestal vinden cursussen
na schooltijd plaats. Het is echter ook mogelijk dat een
cursus onder schooltijd valt. In dat geval wordt voor
vervanging gezorgd. In een enkel geval wordt vrij gegeven:
bijvoorbeeld een studiedag voor het hele team (echter
altijd binnen de wettelijke normen).

6

De kwaliteit van ons onderwijs
6.1 Kwaliteitszorg

Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na
te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs:

Doen wij de goede dingen en doen we ze
goed zoals we ze doen…
Op basis van onze missie bepalen we wat we willen
houden/koesteren, waar we afstand van nemen en wat
we willen verbeteren. Vervolgens bepalen we hoe we
dat willen doen/realiseren, om het te kunnen borgen/
verankeren in de school.
Kwaliteitszorg is een voortdurend cyclisch proces.

Doelen
Kwaliteitszorg kent drie doelen:
1.	
Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van alle
componenten binnen een school wat betreft personeel,
de proceskant(organisatie gebieden zoals leiderschap,
personeelsmanagement en beleid/strategie) en de
productkant (resultaatgebieden als uitstroomcijfers en
waardering door de doelgroepen).
2.	
Ervoor zorgen dat goede kwaliteit behouden blijft
(borgen).
3.	Kwaliteit die niet goed genoeg is, planmatig verbeteren
volgens een cyclisch proces. Ons streven is dat 65%
van de leerlingen een 1, 11 of 111 score behalen op
de CITO toetsen en methodegebonden toetsen.

6.2 Kwaliteitszorg op Stichtingsniveau
Voor Delta staat kwaliteitszorg centraal. Zo zijn
er initiatieven op het gebied van personeelszorg,
ARBO - zaken, verbetering zorgsysteem, beter leren
omgaan met verschillen in de klas, initiatieven ICT,
verbetering van communicatielijnen in de organisatie,
gefundeerde investeringen, verbetering van management,
professionalisering van het personeel ,een nascholingsbeleid
en actief mobiliteitsbeleid. De verschillende initiatieven
zijn deels beschreven in beleidsontwikkelingsplannen en
deels nog in voorbereiding. De initiatieven zijn ingegeven
door signalen vanuit overheid, inspectie, vanuit de

scholen zelf middels een kwaliteitsinstrument en de
laatste ontwikkeling rondom het IPB (Integraal Personeel
Beleidsplan).

6.3 Wat meten we?
De scholen bekijken jaarlijks hoe ze op de verschillende
gebieden er voor staan. Bijvoorbeeld:
• Hoe is het met de leerlingenzorg gesteld?
• Hoe gaan we om met verschillen?
• Wat doen we om de zelfstandigheid en zelfsturing van
leerlingen te ontwikkelen?
• Hoe zetten we het personeel in?
• Hoe is de nascholing?
• Hoe tevreden zijn de kinderen?
• Hoe tevreden zijn de ouders?
• Hoe tevreden zijn de leerkrachten?

6.4 Kwaliteitszorg op schoolniveau:
Hoe meten we?
Op schoolniveau werken we voortdurend aan kwaliteit
en het verbeteren daarvan. De volgende activiteiten zijn
daarop gericht:
• Methodegebonden toetsen
• Invoeren van nieuwe methodes
• Leerlingonderwijsvolgsysteem van CITO (LOVS)
• Sociaal Emotionele Ontwikkeling van de kinderen
wordt gevolgd middels het volginstrument Scol (jgr. 3 t/m
8) en KIJK (jgr. 1 en 2)
• Eindtoets in groep 8
• Groeps- , leerling- en overdrachtsbesprekingen
• Bezoek aan de groepen door de ib-er
• Bezoeken aan de groepsleerkrachten door de directeur
• Ouder-kind gesprekken met ouders en kind over de
vorderingen van de kinderen
• Informatieavonden
• Contacten OR en MR
• Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.
• Nascholingsbeleid
• Collegiale lesbezoeken
• Coachen van leerkrachten door de ib-er en /of directeur
en externe coaching
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6.5 De resultaten van het onderwijs
• De resultaten van de leerlingen worden bijgehouden in
dossiers. Elke leerkracht heeft een groepsmap met o.a. de
voorbereiding van de lessen. Tevens is er voor invalkrachten
in de groepsmap een overzicht met de belangrijkste zaken
m.b.t. de groep.
• Gegevens van de kinderen worden bijgehouden in Esis
(computerprogramma).
• De uitdraai van de resultaten LOVS worden ook digitaal
verwerkt.
• De ontwikkeling van de kinderen staat beschreven in het
portfolio van het kind, dat 2 keer per jaar, in februari en in
juni, mee naar huis gaat.
• De resultaten worden met de ouders tijdens de ouderkind gesprekken besproken. Deze vinden plaats in
september, februari en juni. Kinderen van jaargroep 1 t/m
4 kunnen bij het gesprek aanwezig zijn. Vanaf jaargroep
5 is ieder kind bij het ouder-kindgesprek aanwezig. U
hoort in welke instructiegroep uw kind zit en welke
interventies er ingezet worden zodat uw kind zich verder
kan ontwikkelen. Ook wordt overlegd wat u thuis met uw
kind kunt gaan oefenen. Vanaf jaargroep 6 bespreken de
leerkrachten het uitstroomprofiel met kind en zijn ouders.
• Eind jaargroep 8 wordt een eindtoets basisonderwijs
afgenomen en met de ouders besproken. Daarvóór geeft
school een VO schooladvies aan de leerlingen van groep
8 en hun ouders. Dit advies is bindend voor kind, ouders
en de ontvangende school van het voortgezet onderwijs.

6.6 Zorgplicht veiligheid en klachtenregeling
Het Delta Veiligheidsplan draagt o.a. bij aan het effectief
aanpakken van pestgedrag.
De groepsleerkracht (en)van het kind, de ib-er en de
directeur zijn in geval van pesten het aanspreekpunt voor
kinderen en hun ouders.
De ib-er en de directeur coördineren het beleid in het
kader van het tegengaan van pesten.
U vindt het Veiligheidsplan en het gedragsprotocol op
onze site.
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Per 1 augustus 1998 is de Klachtenregeling Onderwijs
(KRO) binnen DELTA van kracht. De regeling voorziet in
een laagdrempelige mogelijkheid om klachten te uiten
en in behandeling te laten nemen. Leden van alle bij de
school betrokken geledingen kunnen als klager optreden.
Voor gevallen van seksueel misbruik (seksuele intimidatie)
geldt voor personeelsleden daarnaast de wettelijke
verplichting tot meldingsplicht aan het bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag treedt in die gevallen in contact met
de vertrouwensinspecteur en zal aangifte doen.
Zie Delta Veiligheidsplan op onze site.

Klachteninstanties
De KRO kent drie niveaus van klachteninstanties:
1.
De contactpersoon op schoolniveau
2.
Een onafhankelijke vertrouwenspersoon op
stichtingsniveau
3.
Een onafhankelijke klachtencommissie op regionaal
of landelijk niveau.

Wat is een klacht?
Over het algemeen is er bij klachten sprake van
ongenoegen over gedragingen of besluiten (of het nalaten
daarvan) door leden van de schoolgemeenschap. In het
kader van de KRO is er formeel (pas) sprake van een
klacht, op het moment dat de klachtencommissie wordt of
is ingeschakeld. Vóór de stap naar de klachtencommissie
heeft het woord klacht dus geen formele (juridische)
betekenis. Dat betekent natuurlijk niet, dat klachten die
op een andere manier in behandeling zijn genomen niet
serieus genomen worden.

Behandeling van klachten
De KRO geeft in de behandeling van klachten (voordat
de klachtencommissie in beeld komt) een duidelijke
gefaseerde lijn aan die gericht is op het oplossen van
problemen in de sfeer van goed overleg. De volgorde
is daarbij: in eerste instantie overleg tussen de direct
betrokkenen (de klager en degene waarop de klacht

zich richt). Komen betrokkenen er niet uit, dan volgt
overleg met de directeur of (naar keus door de klager) de
interne contactpersoon. De interne contactpersoon kan
vervolgens doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon.
Deze contactpersoon en de vertrouwenspersoon vervullen
een bemiddelende rol en handelen dus zelf geen klachten
af. Ze behartigen de belangen van de klager in het overleg
met de beklaagde en kunnen de klager begeleiden en
adviseren in te nemen vervolgstappen.
Een klacht op schoolniveau - dus bij betrokkene of de
intern vertrouwenspersoon - wordt binnen vier weken
afgehandeld. Binnen de klachtenregeling geldt dat
de klacht binnen vier weken na het incident moet zijn
ingediend bij de klachtencommissie wanneer de klager en
beklaagde hierbij geen oplossing hebben gevonden.
Pas als het traject van overleg tussen betrokkenen,
eventueel na inschakeling van de interne contactpersoon
en vervolgens de vertrouwenspersoon (nog) niet datgene
oplevert, wat de klager in het licht van de klacht zou mogen
verwachten, kan de klachtencommissie of (naar keus van
de klager) de stichtingsdirectie (bestuur) ingeschakeld
worden. Ten aanzien van het indienen van een klacht bij
de klachtencommissie gelden vormeisen en een formele
procedure. Deze zijn verwoord in de artikelen 7-9 van de
KRO.
De vertrouwenspersoon kan bij het indienen van een
klacht bij de klachtencommissie behulpzaam zijn. De
klachtencommissie geeft een oordeel over de
gegrondheid van de klacht en adviseert de stichtingsdirectie
(bestuur) over te treffen maatregelen en te nemen
besluiten.
Hoewel de KRO bedoeld is, om de klachtenbehandeling te
stroomlijnen en de zorgvuldigheid daarbij te waarborgen,
kan uiteraard niemand verplicht worden om klachten
uitsluitend conform de procedure in de KRO aanhangig
te maken. In alle gevallen geldt hierbij dat artikel 14
van de Wet op het Primair Onderwijs leidend is voor de
afhandeling.

Bij ernstig en ongewenst gedrag van een leerling kan voor
een bepaalde tijd besloten worden tot een time-out, een
schorsing of verwijdering van die leerling. Dat geschiedt
pas na overleg met de ouders, school en bestuur.
Van de maatregel (reden, aanvang en duur) worden
bevoegd gezag, ouders en inspectie schriftelijk op de
hoogte gesteld. De directeur draagt er zorg voor, dat de
leerling door de maatregel geen achterstand oploopt.
Definitieve verwijdering kan slechts plaatsvinden bij
ernstige, onherstelbare verstoring van de relatie tussen de
school en de leerling. Hierbij zoekt de school gedurende
minimaal zes weken voor een andere plaats in het regulier
onderwijs in de omgeving. Indien dit geen resultaat
oplevert volgt de uitschrijving van de leerling. Op school
is een uitgewerkt protocol aanwezig inzake schorsing en
verwijdering van leerlingen.

Contactpersoon bij pesten
De groepsleerkracht(en) van het kind, Gina ten Vergert en
Linette Klein Holkenborg- Gebbinck.

Contactpersoon bij klachten
Op onze school is Mevr. L. Klein Holkenborg-Gebbinck de
contactpersoon.

Vertrouwenspersoon
Op onze school is dat Gina ten Vergert.
Voor DELTA is 1 vertrouwenspersoon aangewezen.
Maandag t/m donderdag (tussen 18.00 uur en 19.00 uur)
Mw. P. van Hemel		
06 - 46 08 21 44
Dhr. A. van den Broek
06 - 22 46 74 32

Klachtencommissie
DELTA is aangesloten bij de Klachtencommissie Onderwijs,
Stichting Onderwijsgeschillen, te bereiken via:
Mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Telefoon: 030-2809590
Schriftelijk via: Onderwijsgeschillen, Postbus 85191,
3508 AD Utrecht
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7

DE OUDERS

7.1 De betrokkenheid van de ouders

De hulp en inzet van ouders op onze school is
onmisbaar geworden. De betrokkenheid van ouders wordt
dan ook ten zeerste gewaardeerd. Veel zaken worden in
samenwerking met de ouderraad georganiseerd.
Er is aan het begin van het schooljaar een informatieavond
voor de ouders. Elke leerkracht vertelt over het onderwijs
en de dagelijkse gang van zaken in het leerteam en/of
groep.
Het eerste ouder- kind gesprek in september is een
kennismakingsgesprek waarbij ook de ouders vragen
over hun kind beantwoorden die ze thuis hebben kunnen
voorbereiden.
Bij de kleuters lopen de ouders bij het brengen, ’s morgens,
even mee naar binnen. Er is dan geen tijd om een gesprek
met de leerkracht te voeren. Ouders kunnen altijd een
afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht. In
principe kan dat elke dag na schooltijd. De leerkrachten
zijn in ieder geval tot een uur na het uitgaan van school
aanwezig.
Er zijn twee kijkmomenten voor alle ouders tijdens de
lesuren op de ochtend. Ouders kunnen dan in een groep
de instructie ervaren en leerstof met het kind verwerken.
Tevens zijn er kijkmomenten gepland waarbij ouders
welkom zijn om de werkstukken van cultuurtijd en
VierxWijzer te komen bekijken. Daarnaast twee keer per
jaar ‘t “Koffie-uurtje”. Ouders kunnen dan in gesprek gaan
met de directeur over allerlei onderwerpen.

In september is de Jaarvergadering van OR en MR, de
zogenaamde “Simmelinkavond”.Alle ouders worden
uitgenodigd. De tweede helft van de avond wordt een
thema aan de orde gesteld door een gastspreker. Daarna
een gezellig samenzijn met een drankje en hapje.
De actuele informatie krijgt u via de nieuwsbrief van
onze school, via MijnSchoolinfo en via de site www.
hetsimmelinkl.nl aangeboden.
Aan het einde van het schooljaar is er een feestelijke
afsluiting met de ouders en/of kinderen.

7.2 Privacy
Op IKC Het Simmelink wordt zorgvuldig omgegaan met de
privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens
nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en
te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor
de goede administratieve organisatie van de school. De
meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de
inschrijving op school); ook leraren en ondersteunend
personeel leggen gegevens vast over de leerlingen. Soms
worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische
informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig
is voor de juiste begeleiding van een leerling.
Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van een aantal
digitale leermiddelen. Hiervoor is een beperkte set met
persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te
identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen
zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van
de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier
mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school
daar toestemming voor geeft.
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het
digitale administratiesysteem Esis en leerlingvolgsysteem
van Cito. Ouders kunnen dit inzien. Het programma is
beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is
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beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat IKC
Het Simmelink onderdeel uitmaakt van SKPCPO Delta,
worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens
mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke
administratie.
In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere
organisaties, blijven wij daar vooraf toestemming voor
vragen aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is
op grond van de wet.

7.3 Inspraak

De ouderraad (OR)
De ouderraad is het bestuur van onze oudervereniging.
Alle ouders die een kind op IKC Het Simmelink hebben,
kunnen lid worden van deze vereniging.
De ouderraad bestaat uit ongeveer 8 personen,
voorgedragen en gekozen door de ouders.
Aan het begin van het schooljaar is er een algemene
ledenvergadering. Tijdens deze vergadering worden
de leden van de OR gekozen en wordt de jaarlijkse
vrijwillige bijdrage van €20 vastgesteld. Deze bijdrage
wordt automatisch (via een machtiging) van uw rekening
afgeschreven. Indien de kosten te hoog zijn i.v.m.
uw financiële situatie kunt u contact opnemen met
de directeur van de school en wordt er een passende
oplossing gezocht. De ouderbijdrage wordt meestal in
midden van het schooljaar van uw rekening afgeschreven.
Voor instromende kinderen zal dit aan het eind van het
schooljaar gebeuren. De ouderbijdrage wordt berekend
vanaf de maand dat uw zoon/dochter op school begint.
Een schooljaar bestaat uit tien maanden. De machtiging
blijft geldig totdat uw kind(eren) van school gaat/gaan.

U kunt zich voor de OR kandidaat stellen door u voor de
jaarvergadering bij de OR aan te melden of op uitnodiging
van de ouderraad. De OR neemt altijd met elk nieuw gezin
contact op. Wilt u daarna nog meer weten van de OR dan
kunt u gerust een van de leden benaderen.
Op de vergaderingen van de ouderraad worden een
heleboel zaken geregeld. Samen met de leerkrachten
wil de OR een gezellige sfeer op school creëren door
het organiseren van veel activiteiten. Op onze school
gebeurt dat door commissies, bestaande uit ouders uit
de ouderraad en leerkrachten. Zij overleggen, maken een
plan en bespreken dit plan in OR en team. Ouders kunnen
op deze manier ook echt meepraten en meebeslissen over
deze activiteiten. De notulen kunt u vinden op de website
van onze school.
Enkele belangrijke commissies en werkgroepen zijn:
De Simmelinkdag, Sinterklaas, kerstviering, carnaval,
de paasmaaltijd, het schoolreisje, het schoolfeest, de
avondvierdaagse en de commissie hoofdluis.

Schoolreisje
Jaarlijks wordt er een schoolreisje gepland voor alle
groepen. De ouderraad verzorgt de reis. Het bedrag voor
het schoolreisje bedraagt momenteel € 25,00 en wordt
net voor het schoolreisje geïncasseerd. Deze bijdrage is
niet vrijwillig. Wanneer er niet de mogelijkheid is om mee
te gaan, zal uw kind op school een aangepast programma
krijgen. Indien de kosten te hoog zijn i.v.m. uw financiële
situatie kunt u contact opnemen met de directeur van de
school en wordt er een passende oplossing gezocht.
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De Medezeggenschapsraad (MR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Medezeggenschap betekent voor ouders en personeelsleden:
praten en meedenken over het schoolbeleid.
De MR bestaat uit twee geledingen:
• Vertegenwoordigers van de ouders (op onze school twee)
• Vertegenwoordigers van het personeel (op onze school
twee)

Voor de scholen onder het
ingesteld. De GMR voert
over schooloverstijgende
vertegenwoordigd door een
MR van iedere Deltaschool.

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de MR als er een oproep
komt voor verkiezingen.

Ouders kunnen zich voor allerlei taken en (buiten)schoolse activiteiten opgeven door aan het begin van het
schooljaar een activiteitenlijst voor ouderhulp in te vullen.
Zo ontstaan diverse groepen, die assistentie verlenen bij
bv. begeleiding bij sport en vervoer bij excursies.
		
Vele handen maken licht werk!

De MR heeft twee soorten rechten n.l. het instemmingsrecht
en het adviesrecht. Voorbeelden van adviesbevoegdheid:
• Vakantieregeling
• Toelating van leerlingen
• Wijzigingen in de schoolorganisatie
• Vaststellen van het schoolwerkplan en vaststellen
van het schoolreglement.
Voorbeelden van instemmingbevoegdheid:
• Instemmen met de veranderingen in het schoolplan
• Verandering van grondslag of doelstelling van de
werkzaamheden van de school
De MR vergadert ongeveer 5 á 6 keer per jaar op school.
Deze vergaderingen zijn openbaar.

bestuur Delta is een GMR
overleg met het bestuur
zaken. De GMR wordt
ouder of leerkracht van de

7.4 Ouderactiviteiten

7.5 Schoolverzekering
Het bestuur heeft een ongevallenverzekering voor
scholieren afgesloten bij Verus, Raetsheren. Verzekerd
tegen ongevallen zijn alle kinderen, leerkrachten, overig
personeel en ouders die aan schoolse activiteiten
deelnemen. Deze verzekering geeft dekking tegen
ongevallen welke uw kind kunnen overkomen zolang
uw kind onder toezicht staat van de leerkrachten zoals
schoolreisjes, schoolkamp, uitstapjes en sportdagen en
ongevallen, die op weg van en naar school, gedurende een
kwartier voor en na schooltijd gebeuren.

7.6 Beleidsstukken
Op onze school is een Delta veiligheidsplan, een
beleidsstuk over hoe school handelt wanneer er sprake is
van pestgedrag, over time-out en schorsing.
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7.7 Sponsoring
Sponsoring is een zakelijke transactie, waarbij geld of
goederen beschikbaar worden gesteld
in ruil voor een bepaalde tegenprestatie. De tegenprestatie
impliceert een materieel belang voor de persoon of
instantie die de sponsorgelden verstrekt. In die zin
onderscheidt sponsoring zich van schenking.
Van de kant van de overheid is er op aangedrongen
om zorgvuldig met sponsoring om te gaan. Die
zorgvuldigheid wordt in acht genomen, door beleid
op dit gebied te formuleren. In februari 1997 is er met
een groot aantal instanties een convenant gesloten. De
scholen onder het bestuur van Delta voeren ten aanzien
van sponsoring geen actief beleid; ze onderschrijven de
uitgangspunten van het convenant. Zowel het aanvaarden
van schenkingen, sponsorgelden als het aangaan
van sponsorovereenkomsten vallen formeel onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur en kunnen daarom
alleen plaatsvinden in overleg met bestuur.
Bestuur en scholen hebben m.b.t. sponsoring
gedragsregels opgesteld die op school ter inzage liggen.
Enkele uitgangspunten zijn:
• Er mag geen concurrentie tussen de scholen zijn.
• Bij twijfel is er onderling contact tussen de scholen.

7.8 Hoofdluisbeleid
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op
plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan deze
besmetting van de een naar de ander overgebracht
worden. De school is, ongewild, zo’n plaats.
Wij zijn van mening dat zowel school als ouders een stuk
verantwoordelijkheid dragen voor wat betreft de bestrijding
van hoofdluis. Om het hoofdluis-probleem onder controle
te houden, is op onze school, in samenwerking met de
ouderraad, gekozen voor een systematische aanpak. Dit
houdt in dat de school op het moment dat er weer hoofdluis
gesignaleerd wordt een aantal voorzorgsmaatregelen
neemt die verdere verspreiding van hoofdluis beperkt.
Er is een commissie die de eerste woensdag na elke

vakantie alle leerlingen op school controleert op hoofdluis.
Wanneer hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal
dit niet aan het kind zelf meegedeeld worden; school
neemt telefonisch contact op met de ouders van het
kind. De ouders die in deze werkgroep zitten, kunnen
ondersteuning krijgen vanuit de GGD. Mocht u zelf
hoofdluis ontdekken bij uw kind, dan stellen wij het zeer
op prijs dat u dit bij juf Joyce meldt. Ook is er een site
www.luisweg.nl

7.9 Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij vragen over de
gezondheid, ontwikkeling en opvoeden van kinderen.
Vierjarigen Tot 4 jaar kon u terecht bij het
consultatiebureau. Vanaf 4 jaar zijn wij er voor u. Het
digitale dossier van uw kind gaat mee naar de GGD.
Vier/vijfjarigen U krijgt een vragenlijst over de spraak- en
taalontwikkeling van uw kind. De leerkracht vult ook een
vragenlijst in. Een logopedist beoordeelt de vragenlijsten
en onderzoekt uw kind als dat nodig is. Er is aandacht
voor spraak, taal, stem, luistervaardigheid en mondgedrag.
Als er een behandeling nodig is, verwijst de logopedist uw
kind door.
Vijfjarigen De jeugdverpleegkundige voert een
gezondheidsonderzoek uit bij uw kind. We voeren een
gesprek over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind.
U kunt daarvoor zelf onderwerpen inbrengen. Ook meten
wij lengte en gewicht en doen wij een gehoor- en oogtest.
Als het nodig is verwijst de jeugdverpleegkundige uw kind
door naar de jeugdarts.
Negenjarigen Uw kind krijgt een uitnodiging voor: - de
BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond - de
DTP-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio.
Groep 7 De kinderen krijgen een groepsles over
Gezonde Leefstijl. Onderwerpen zijn voeding, bewegen,
mediawijsheid, genotmiddelen en puberteit.
Inloopspreekuren Een aantal keren per jaar houdt
de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur. Ouders,
leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De
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jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere:
opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, overgewicht,
voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de
jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij
chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei,
ontwikkeling en gedrag. U kunt op school vragen wanneer
er spreekuren zijn.
Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het
inloopspreekuur om? Belt of mailt u gerust!
T: 088 – 443 31 00, maandag tot en met vrijdag tussen
8.00 en 12.00 uur.
E: jgz@ggdnog.nl
Wilt u meer weten over de GGD? Kijkt u op www.ggdnog.nl
GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner van het
Centrum voor Jeugd en Gezin. Kijk op www.opvoeden.nl
voor meer informatie over opvoeden en gezondheid.

8

School en vakantietijden
8.1 Schooltijden

Alle groepen hebben een continu rooster van
8.30u. – 14.30u.
Uitzonderingen: 		
• Woensdagmiddag hebben alle groepen les tot 12.15 uur
en ’s middags vrij
• Vrijdagmiddag heeft de jaargroep instroom t/ m 4 vrij.

De kinderen mogen om 8.15 uur op de speelplaats zijn.
Vanaf die tijd is er namelijk toezicht. Laat u de kinderen
daarom s.v.p. niet te vroeg van huis weggaan.

8.2 Benutting van de verplichte onderwijstijd
Groep instroom t/m 4
Verplicht: 3520 uur
			
Verbruik: 3657 uur
Groep 5 t/m 8		
Verplicht: 4000 uur
				Verbruik: 4017 uur
Bij de schoolgids en aan het begin van ieder schooljaar
ontvangen alle ouders een jaarplanning waarop de
schoolweken vermeld staan. Hierin staan de vrije dagen,
de schoolvakanties, onderbouwvrije dagen en activiteiten
vermeld.

8.3 Vakantietijden
Herfstvakantie

ma19 oktober t/m vr 23 oktober 2020

Kerstvakantie

ma 21 december 2020 t/m vr 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie ma 22 februari t/m vr 26 februari 2021
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Pasen

ma 5 april 2021

Meivakantie

ma 26 april t/m vr 7 mei 2021

Hemelvaart

do 13 en vr 14 mei 2021

Pinksteren

ma 24 mei 2021

Zomervakantie

ma 10 juli t/m vr 20 augustus 2021

8.4 Jaarplanning IKC Het Simmelink 2020-2021
Aug 24 augustus
26 augustus
Sep 2 september
16 september

21 september

23 september
Okt 30 september t/m 11 oktober
9 oktober
17 oktober t/m 25 oktober
28 oktober
Nov 2 november t/m 13 november
13 november
25 november
Dec 30 november t/m 11 december
4 december
9 december
16 december
18 december
19 december t/m 3 januari 2021
Jan 4 januari
6 januari
16 januari
20 januari
20 januari t/m 29 januari
29 januari
Feb
12 februari
20 februari t/m 28 februari
Maa 1 t/m 12 maart
3 maart
17 maart
22 maart t/m 2 april
26 maart
31 maart

Eerste schooldag
Luizencontrole
Techniekshow voor groep 4 t/m groep 8
Simmelinkdag
Simmelinkavond
19.30 uur – 20.30 uur informatieavond
20.30 uur – 21.30 uur formeel gedeelte OR/MR, gastspreker en informeel samenzijn
met ouders
Korfbaltoernooi
Kinderpostzegelactie
Kinderboekenweek
Terugkomavond groep 8 2019-2020
16.30 uur – 17.30 uur
Herfstvakantie
Luizencontrole
Ouder kind gesprekken
Vrije dag voor de groepen 1 t/m 4
Koffieuurtje 11.45 uur – 12.15 uur
Kijkmoment 8.30 uur – 9.00 uur
Sinterklaas op school: reguliere schooltijden
Basketbaltoernooi
Kerstviering 18.30 uur – 20.00 uur
Start kerstvakantie: alle kinderen vrij om 12.00 uur
Kerstvakantie
Eerste schooldag nieuwe jaar
Luizencontrole
Volleybaltoernooi in Borculo
Nationaal Schoolontbijt
Nationale Voorleesdagen
Vrije dag voor de groepen 1 t/m 4
Volleybaltoernooi in Eibergen
Carnaval: reguliere schooltijden
Voorjaarsvakantie
Ouder kind gesprekken
Luizencontrole
Delta studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Kijkmoment 8.30 uur – 9.00 uur
Vrije dag voor de groepen 1 t/m 4
Voetbaltoernooi groep 6 t/m groep 8
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Apr 1 april
2 april
5 april
14 april
20, 21, (22) april
23 april
24 april t/m 9 mei
Mei 12 mei
13 mei en 14 mei

24 mei
Jun

Jul

14, 15 en 16 juni
24 juni
25 juni
29 juni
21 juni t/m 2 juli
7 juli
9 juli
10 juli t/m 22 augustus
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Witte donderdag: reguliere schooltijden
Goede vrijdag: reguliere schooltijden
Tweede Paasdag
Koffieuurtje 11.45 uur – 12.15 uur
Eindtoets jaargroep 8
Koningsspelen: reguliere schooltijden
Meivakantie
Schoolfotograaf
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Hemelvaart
Luizencontrole
Touwtrektoernooi groep 5 t/m groep 8
Sportdag groep 6, groep 7 en groep 8
Tweede Pinksterdag
Avondvierdaagse
Kamp groep 8
Schoolreisje
Vrije dag voor de groepen 1 t/m 4
Feestelijke afsluiting schooljaar
Ouder kind gesprekken
Musical en afscheidsavond groep 8 19.30 uur
Laatste schooldag 11.45 uur koffie voor alle ouders/verzorgers. Om 12.00 uur start de
zomervakantie voor alle leerlingen
Zomervakantie

9

Delta

9.1 Het bestuur

Het bestuur werkt onder de naam: ‘Delta’.
Delta begeleidt 25 scholen, 20 uit Arnhem en omstreken
en 5 scholen in Groenlo – Eibergen. Op alle Deltascholen
is een computernetwerk aanwezig.
Meer informatie over ‘Delta’ vindt u op de onderstaande
website. Op deze site vindt u alle scholen. Klik de naam van
de school aan en u vindt alle nodige informatie.
www.deltascholen.org
Het bestuur krijgt steeds meer ruimte voor het
maken van eigen beleid. Daardoor worden ook de
verantwoordelijkheden en risico’s op de terreinen van
financiën, huisvesting en personeel groter. Zorgverbreding
en regionale samenwerking vragen om een duidelijke
toekomstvisie en deskundige bestuurlijke inzet. In deze
structuur is een bestuurscollege dat gevormd wordt door
dhr. P. Dooijeweerd en mevr. A-M. Woltjer. Zij zijn belast met
de dagelijkse gang van zaken en het maken en uitvoeren
van beleid samen met een aantal gespecialiseerde
stafmedewerkers en de directeuren. De ‘Raad van Toezicht
Delta’ wordt aangevuld met 1 á 2 personen vanuit ons
werkgebied.
Meer informatie, zie bovenstaande website van de
stichting Delta.

9.2 Delta – kwaliteit
De directeuren van de Deltascholen komen 9 keer per jaar
met het bestuur bij elkaar om beleid uit te zetten en de
samenwerking onderling te stimuleren. Agendapunten zijn
o.a. :
• Stimuleren en ontwikkelen van het schoolplanbeleid en
de schoolontwikkeling.
• Actieve rol in het scholingsplan van Delta.
• Inzet van personeel en mobiliteit van het personeel.
• Meerjarenplanning en beleid maken.

• Passend onderwijs en samenwerkingsverband.
• Ontwikkelen van een Integraal Personeel Beleid.
• Arbo – beleid.
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ICT centrum GroenloEibergen

Joost Adema, onderwijsbegeleider, coördineert
alle activiteiten op ICT gebied binnen Groenlo en Eibergen.

Computers
Iedere leerling krijgt bij het begin van jaargroep 4 een
Chromebook tablet. Kinderen kunnen gebruik maken van
de programma’s horend bij hun groep. Via internet kan
gebruik gemaakt worden van Kennisnet van het ministerie
van onderwijs, Klassetv en Teleblik.
De leerlingenadministratie (web-based) en het volgen van
de ontwikkeling van de leerlingen wordt op de computer
gedaan. Door middel van een code zijn de vertrouwelijke
gegevens van de leerlingen beschermd tegen onbevoegd
gebruik.

Digitale borden en Snappets
Voor een leerkracht is het schoolbord een van zijn
belangrijkste gereedschappen. De jaargroepen 1 t/m 8
maken gebruik van een digitaal schoolbord. School heeft
een tablet aangeschaft voor iedere leerling van jaargroep
4 t/m 8. Dit zijn de zgn. Chromebooks. Dit tablet is een
hulpmiddel. De leerkracht geeft de instructie waarna de
kinderen niet in een werkboek gaan werken maar de
oefenstof digitaal verwerken. De kinderen kunnen meteen
verder oefenen of schrift omdat ze niet hoeven te wachten
tot de volgende dag wanneer hun werk is nagekeken. Het
computerprogramma kijkt het gemaakte werk direct na en
geeft hierover meteen feedback aan het kind. Daardoor
oefent en leert een kind met een tablet veel meer in
dezelfde tijd dan voorheen. Ook aan zijn/haar persoonlijke
leerdoelen. Effectievere leertijd en onderwijs op maat
wordt m.b.v. de techniek gerealiseerd.
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Activiteiten na schooltijd
1. Typecursus
De mogelijkheid wordt geboden aan de leerlingen van
de jaargroepen 7 en 8 om het typediploma te halen. Het
tienvingersysteem blindschrijven wordt aangeleerd en
de lessen kunnen worden afgesloten met een officieel
landelijk examen, dat wordt afgenomen door een
gecommitteerde van het VSLM.
ICT Groenlo-Eibergen
Beethovenstraat 5a
7141 CJ Groenlo
0544 465414
info@ictgroenlo-eibergen.nl
De aanmeldingsformulieren voor de typecursus kunt
u via de website van de school downloaden en daarna
afdrukken om op te sturen. (hetsimmelink-eibergen.nl)

11

Wetenswaardigheden
11.1 Verzuimpreventie

De leerkrachten houden dagelijks op een
digitale absentielijst bij welke kinderen niet aanwezig zijn.

11.2 Ziekmelding
Als uw kind niet op school kan zijn vanwege ziekte,
artsenbezoek of een andere reden, dan kunt u dit telefonisch
doorgeven, het liefst tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Een
briefje meegeven aan een broer of zus kan natuurlijk ook.
Wanneer uw kind om 8.45u. nog niet op school is en we
geen bericht van u hebben ontvangen, nemen wij contact
met u op.
Ouders halen hun kind op van school wanneer het kind
onder schooltijd naar een arts e.a. moet. Graag van tevoren
de leerkracht hiervan op de hoogte brengen. Wanneer u
van mening bent dat uw kind dan zelfstandig naar huis kan
gaan, willen we graag een briefje met uw handtekening
ontvangen waarop u aangeeft dat u school hiervoor
toestemming geeft. Daarmee ligt de verantwoordelijkheid
niet langer bij school maar bij de ouders. U hebt dit ook al
aangegeven op de calamiteitenlijst.
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11.3 Richtlijnen voor verlof buiten de
schoolvakanties
Een kind heeft, naast de geplande vakanties en vrije
dagen, recht op tenminste 4 x 880 uur onderwijs in de
jaargroepen 1 t/m 4 en 4 x 1000 uur in de jaargroepen 5
t/m 8. We hechten veel waarde aan dit wettelijke recht van
elke leerling en daarom willen we lichtvaardig vrijaf geven
vermijden. Toch kan de directeur in de volgende gevallen
toestemming geven tot wettig verzuim.

Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a
van de leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden
van te voren schriftelijk aan de directeur van de school te
worden voorgelegd. U kunt hiervoor een formulier vragen
aan de leerkracht. Verlof wordt gegeven indien:
•	Wegens de specifieke aard van het beroep van een
van de ouders het slechts mogelijk is buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan.
•	
Een werkgeversverklaring wordt overgelegd,
waaruit blijkt, dat geen verlof binnen de officiële
schoolvakantie mogelijk is. Het bovenstaande kan:
- Eenmaal per schooljaar worden verleend.
- Niet langer dan 10 schooldagen duren.
-	Niet plaats vinden in de eerste twee lesweken
van het schooljaar.
Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een
leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde
onderwijsactiviteiten met uitzondering van de eindtoets .
Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het
bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag
bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor
de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling
is verleend.

Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per jaar
of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige
omstandigheden op grond van artikel 14, lid 1 van de
Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar

of minder, dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van
de verhindering aan de directeur van de school te worden
voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende omstandigheden:
• Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor
zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
• Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag.
• Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of
aanverwanten tot en met de derde graad voor 1 dag of ten
hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten
in of buiten de woonplaats van de belanghebbende.
• Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten
tot en met de derde graad, duur in overleg met de directeur.
• Bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad
voor ten hoogste 4 dagen, in de 2e graad voor ten hoogste
2 dagen en in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag.
• Voor andere, naar het oordeel van de directeur
belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen
per jaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige
omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de
Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per
schooljaar dient minimaal 1 maand van te voren via de
directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van
de woongemeente te worden voorgelegd. Verlof wordt
gegeven indien:
• De ouders een verklaring van een arts of een
maatschappelijk werker kunnen overleggen van medische
of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.
Van de ouders wordt verwacht, dat zij, indien ze voor hun
kind(eren) een of meerdere dagen vrijaf willen hebben
buiten de reguliere vakanties en vrije dagen om, contact
opnemen met de directeur door schriftelijk toestemming
te vragen. Hiervoor is een formulier op school aanwezig.
De schoolleider toetst de aanvraag van de ouders aan de
wettelijke regels en de onderwijskundige omstandigheden.
Als de wettelijke regels verlof toestaan, kan het toch
voorkomen, dat het uit onderwijskundig oogpunt
onverstandig is verlof te nemen. De directeur zal de ouders

hierop wijzen. De ouders zijn in dat geval verantwoordelijk
voor de gevolgen van de uiteindelijke beslissing.
Indien de wettelijke regels verzuim van een leerling niet
toestaan, maakt de directeur dit aan de ouders bekend.
Laten de ouders het kind toch verzuimen dan zal de
directeur de ouders waarschuwen en het onwettig verzuim
melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

11.4 Overige wetenswaardigheden
Verjaardagen van de leerkrachten

Het is voor de kinderen altijd een groot feest als hun
juf of meester de verjaardag viert. Dat vieren we op een
juffendag of in de eigen groep. Veel kinderen maken
een tekening of een plakwerkje. Er zijn ook kinderen die
graag een kleinigheidje willen kopen. Wij verzoeken u dan
vriendelijk om de uitgave te beperken tot € 0,50 Veelal
regelt de klassenouder dit met de groep.
De klassenouder is beslist geen aanspreekpunt/
doorgeefluik voor de ouders van die groep. Het zal u
inmiddels duidelijk zijn dat wij het op prijs stellen dat u
met uw vragen, opmerkingen en suggesties bij ons komt.

Traktaties
Probeert u zo verstandig mogelijk een kleinigheidje
uit te delen als uw kind jarig is. Het liefst iets gezonds.
Uitnodigingen voor een verjaardag worden
vaak met een kaartje gedaan. Wij verzoeken u
vriendelijk deze kaartjes niet op school te laten
uitdelen.

Fietsen
Over het algemeen lopen de kinderen naar school. Op de
stoep en op het speelplein mag niet gefietst worden. Wilt
u s. v. p. het goede voorbeeld geven?

Ouderhulplijst
Aan het begin van elk schooljaar ontvangen de ouders een
formulier waarop men kan aangeven bij welke activiteit men
behulpzaam wil zijn. Enkele belangrijke activiteiten zijn:
•
De schoolwas
•
Hulp in de tuin
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•
•
•

Hoofdluis
Begeleiden bij activiteiten
Het wassen van sportshirts

Het team en de ouderraad kunnen bij de organisatie van
activiteiten gebruik maken van de hulp van ouders, die zich
daarvoor hebben opgegeven.

Schoolfotograaf

Ieder jaar worden er groepsfoto’s gemaakt en om het jaar
portretfoto’s. U krijgt hier tijdig bericht over op welke dag
de schoolfotograaf komt.

Gym
Leerteam 1 krijgt ook dit jaar gymles van een vakdocent
beweging op dinsdag- en donderdagmorgen.
Leerteam 2 gymt op dinsdag en op donderdag.
Voor de gymlessen moeten de kinderen gymschoenen en
sportkleding meenemen.
De kleuters hebben gymschoenen aan met een elastieken
band en een stroeve zool mee te brengen. Deze schoenen
kunnen op school blijven.
Wij adviseren plastic slippers voor het douchen
in verband met het oplopen van voetwratten. De
kinderen van de jaargroepen 4 t/m 8 douchen zich
na afloop van de gymles.

11.5 Buitenschoolse activiteiten voor de
kinderen
Naast het dagelijkse schoolprogramma vinden er
regelmatig andere activiteiten plaats. Hier vallen o.a.
onder:

Sporttoernooien
De plaatselijke verenigingen organiseren door het
schooljaar heen diverse toernooien, waaraan de school met
een of meerdere teams kan deelnemen. De teams worden
begeleid door ouders. De kinderen vertrekken gezamenlijk
onder begeleiding van school naar het sportveld en terug.
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Sportdag voor jaargroep 6, 7 en 8
In mei of juni wordt er door de Eibergse sportcommissie
een sportdag op sportcomplex “De Bijenkamp” of op het
terrein van zwembad “Het Vinkennest” georganiseerd voor
alle basisschoolleerlingen van die groepen van Eibergen
en Rekken . Het evenement bestaat uit atletiekonderdelen,
minikamp en kennis maken met sport.

Schoolreisjes
Samen met de leden van de ouderraad organiseren de
leerkrachten voor alle groepen jaarlijks een passend
schoolreisje. Dit reisje vindt plaats in de maand mei of juni.

Schoolverlaterdagen
De leerlingen van jaargroep 8 gaan aan het eind van hun
basisschooltijd drie dagen met enkele leerkrachten op
schoolkamp.

Excursies
Door het jaar heen organiseren de verschillende groepen
excursies, meestal naar aanleiding van de lessen. Er
worden dan bezoekjes gebracht aan bv. een bibliotheek,
een landschap, een boerderij, een bedrijf of een museum.
De kinderen lopen of fietsen er naar toe. Wanneer het
verder weg is vragen we ouders om te rijden. Meestal
lukt dit. Een enkele keer lukt dat niet; dan kan de excursie
helaas niet doorgaan.

Schoolfeest
Ieder jaar wordt er voor de kinderen De Simmelinkdag
georganiseerd door het team en met hulp van heel veel
ouders.

Avondvierdaagse
In juni organiseert de ijsvereniging een wandelvierdaagse.
De OR organiseert dit voor onze school. Aan deze
wandeltochten kunnen de kinderen onder begeleiding van
ouders deelnemen.

Nawoord

Beste ouders,
Met deze schoolgids hebben we getracht u een goed beeld van onze school te geven. Wij stellen het op prijs
dat u bij ons komt met uw vragen en opmerkingen en aanvullingen. Ook vinden wij het prettig van om van
u te horen wanneer u tevreden bent.
Linette Klein Holkenborg-Gebbinck,
Directeur Kindcentrum Het Simmelink te Eibergen
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