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1 Voorwoord 

 
Wanneer u uw kind wilt aanmelden op een basisschool is het belangrijk dat u op de hoogte bent van 
hetgeen een school te bieden heeft. U kiest tenslotte een school waar uw kind in ongeveer acht jaar die 
basis zal leggen waarmee het in zijn latere leven een gelukkig en tevreden mens kan zijn. 
 
Met deze schoolgids willen we u graag informeren over de manier waarop Katholieke basisschool de 
Toekomst het onderwijs aan de kinderen vorm geeft.  
In deze schoolgids kunt u lezen wat de opzet van ons onderwijs is, hoe wij zorg voor kinderen hebben 
ingericht, wat van ouders wordt verwacht en wat ouders van de school kunnen verwachten, wat wij 
willen met onze school en wat wij doen op school. Ook staan wij stil bij de achterliggende visie 
betreffende onze school. 
 
Bij deze schoolgids hoort ook de jaarlijkse schoolkalender met alle informatie voor het lopende 
schooljaar: de indeling van de groepen, namen en adressen, roosters van gym en zwemmen, belangrijke 
data en vakanties enz. 
 
Wij hopen dat u door het lezen van de schoolgids een duidelijk beeld krijgt van kbs de Toekomst. Als u 
nieuwsgierig bent geworden en u wilt de daadwerkelijke sfeer in de school proeven kunt u altijd een 
afspraak maken met de schoolleiding voor een rondleiding en een gesprek.  
 
 
In de loop der jaren heeft de school een goede naam opgebouwd; een naam die staat voor goed 
onderwijs, aandacht voor kind en ouders, openheid en betrokkenheid.  
 
 
 
Lia Rosa Gastaldo -  directeur 
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1.1 Korte geschiedenis van de school 

Kbs de Toekomst werd, ruim 50 jaar geleden, geopend op 3 september 1963 onder de naam Sint 
Gregorius. Op school ligt nog een notulenboek van De stichting Rooms Katholiek Onderwijs in Oostelijk 
Flevoland. Daarin staat in prachtig handschrift de voorbereidingen voor de bouw van de school, de 
opening en de beginjaren  opgetekend. Het initiatief voor een school werd genomen door pastoor Eijsink 
van de Ludgerusparochie.  
De school is net zo oud als de gemeente Dronten. 
Voor Dronten begonnen de eerste concrete 
plannen in 1958. De bouw startte in 1960 en op 
26 april 1962 kwamen de eerste bewoners in 
Dronten. 
Sindsdien is er veel veranderd. Deze 
veranderingen liggen op zowel het kwantitatieve 
vlak, het kinderaantal, als het kwalitatieve vlak, 
de onderwijsinhoud. In de achterliggende jaren   

hebben de leerkrachten van de school ernaar gestreefd onderwijskundige ontwikkelingen te volgen.  
De laatste jaren  vonden we de naam van de school echter niet meer passend bij onze visie en deze tijd.  
In het schooljaar 2014-2015 is daarom een nieuwe naam voor de school gekozen. Quint Verhoeve uit 
groep 8 bedacht de naam de Toekomst. Samen met de nieuwe naam wil de school de komende jaren het 
zogenaamd ontdekkend leren verder ontwikkelen en daarmee een moderne koers inslaan. Deze naam 
past bij de school en geeft de dynamiek goed weer. 
 

1.2 Scholengroep katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe. 

Kbs de Toekomst maakt deel uit van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe. 
Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO) Flevoland en Veluwe vormt het bevoegd gezag over 28 
katholieke basisscholen in het primair onderwijs. Scholengroep SKO wordt bestuurd door een College van 
Bestuur (CvB). De omvang van het CvB is bepaald op twee leden: voorzitter van het CvB (dhr. Koen 
Oosterbaan) en lid van het CvB Maaike Huisman. Het CvB en de directies van de scholen kunnen 
beschikken over de expertise van een stafdienst.  
Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het strategisch 
en operationeel beleid en met het beleid voor de normen en waarden en de levensbeschouwelijke 
identiteit van de stichting. Het CvB heeft tevens tot taak om nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, 
projecten en activiteiten te initiëren en aan te sturen om hiermee de directeuren te ondersteunen bij het 
realiseren van pluriform en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod. 
Het CvB legt vervolgens aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders, de inspectie en de 
samenleving verantwoording af over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn gehaald en over 
de besteding van de middelen. In dit alles is het de taak van het CvB om de RvT en overige 
belanghebbenden goed en volledig te informeren. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden, te weten: 
Dhr. B. Brouwer (voorzitter), Dhr. J. Janssens, Dhr. R.E.F.M. Nijhof, Mw. M.B. Visser, Dhr. E. Bosschaart 
Dhr. H.A. Voortman. 
De directeur geeft leiding aan de school en het team. De directeur is primair verantwoordelijk voor het 
onderwijskundig beleid en de kwaliteitszorg op school. Daarnaast is de directeur integraal 
verantwoordelijk voor het personeels,- financieel,- en materieel beleid op school. Onder leiding van de 
directeur wordt vorm gegeven aan de levensbeschouwelijke identiteit. 
  
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe 
Postbus 608 
8200 AP  Lelystad 
0320 213460 
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2 Visie en beleid 

 

2.1 Waar de school voor staat 

Als baby zijn we geboren en aan ons leven begonnen. We krijgen kansen om te groeien. Iedere nieuwe 
dag biedt mogelijkheden om te groeien en nieuwe stappen te zetten. Het zou geweldig zijn als we, in ons 
leven, kunnen worden wie we in aanleg zijn.  
 
“It takes a village to raise a child” luidt een oud Afrikaans gezegde. Een kind opvoeden tot een goede en 
gelukkige volwassene is een heel zware taak voor één persoon. 
Ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, vrienden, clubs, buren etc. werken allemaal mee aan de 
ontwikkeling van een kind. De school heeft hierin, van oudsher, ook een belangrijke functie; voor 
kinderen maar ook voor ouders. Ouders verwachten van een school bijvoorbeeld niet alleen goed 
onderwijs, maar ook een bijdrage in de opvoeding van waarden en normen.  
Bij de keuze voor een school is het daarom belangrijk te weten of de visie van een school overeenkomt 
met de opvoedingsidealen van de ouders. 
 
Leren is de kerntaak van een school. Maar een goed pedagogisch concept geeft ook antwoorden op 
belangrijke vragen zoals: “Wat beweegt ons? Wat willen we realiseren?” 
We leven in een tijd waarin prestaties belangrijker worden geacht dan relaties, en leerstof belangrijker 
dan kinderen. Alles moet gemonitord, vastgelegd en getoetst worden; meetbaar gemaakt worden. 
Kinderen moeten goed voorbereid aan onze complexe maatschappij deel kunnen nemen. Het goed 
kunnen lezen, spellen, rekenen zijn hiervoor voorwaarden. Maar een kind is nog zoveel meer dan een vat 
waarin men kennis kan gieten. Wij geloven dat veel niet meetbaar is, dat wezenlijke zaken niet zomaar te 
wegen zijn.  
Een kind, een mens leert met zijn hoofd, zijn hart en zijn handen.  
 
 
 
 

 

 

                                                                     "Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig:  

                                                              alleen met het hart kun je goed zien. 

                                                              Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar."   

                                                                    

                                                      Uit: de kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

  

http://nl.wikiquote.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
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2.2 Identiteit    

De Toekomst is een Katholieke basisschool. Dat betekent dat onderwijs en opvoeding op onze school zijn 
gebaseerd op het Evangelie, waarin we kunnen lezen hoe Jezus met de medemens omging: meelevend, 
invoelend, belangstellend en positief stimulerend. Vanuit het Evangelie leren we aandacht te hebben voor 
onze naasten en solidair te zijn met de kansarmen. Jezus sloot niemand uit, voor iedereen was plaats. De 
katholieke levensovertuiging is voelbaar en herkenbaar in de gemeenschapsvorming, het leren, het 
dienen en het vieren. Geloven is meer dan woorden; geloven is doen. 

 

Kinderen uit verschillende etnisch-culturele groepen leren op school met elkaar 
omgaan. Wij vinden het juist van belang dat de culturele achtergrond van 
leerlingen niet wordt verloochend. We zien onszelf als een Nederlandse school 
met Nederlandse normen en waarden. Maar er is ook veel aandacht voor diverse 
levensovertuigingen, zonder één daarvan tot uitgangspunt van de visie te maken. 
De pluriformiteit (en waarde) van geloofsbeleving en cultuur wordt erkend en  

benoemd. We willen andere godsdiensten en levensbeschouwingen benaderen vanuit onze eigen 
identiteit. We leren de kinderen dat ook in een andere godsdienst of levensbeschouwing elementen 
zitten die overeenkomen met de eigen levensbeschouwing of godsdienst. Levensbeschouwing en religie 
worden als bindmiddel gezien. 

 

2.3 Ontwikkeling van kinderen  

2.3.1 Vaardigheden  

De kinderen in het  onderwijs van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vorm geven. Hoe de 
samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan niemand voorspellen. Wel weten we dat de huidige 
trends zullen leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij. De school van nu bereidt kinderen 
hierop voor. 
Het is helaas niet mogelijk om in de toekomst te kunnen kijken en daarom is het ook niet eenvoudig vast 
te stellen welke vaardigheden kinderen in de 21ste eeuw nodig zullen hebben. Samen met het team, 
kinderen en ouders hebben we de volgende vaardigheden geformuleerd. 
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2.3.2 Leerbehoeften  

De manier waarop kinderen leren, is de laatste decennia ook sterk veranderd. Lag de nadruk vroeger 
meer op het ‘stampen’ van parate kennis, tegenwoordig is alle kennis direct toegankelijk en is parate 
kennis steeds minder belangrijk.  
Bij het nieuwe leren gaat het niet alleen om het leren van de kinderen, maar ook om het leren van de 
leerkrachten, het leren van de school en het leren van en in netwerken. En dat alles, onder andere met 
behulp van ict, ingebed in een lerende samenleving. 
Het gebruik van nieuwe media is een integraal deel van het dagelijks leven geworden en heeft een 
fundamentele verandering teweeg gebracht in sociale contacten, communicatiepatronen en de manier 
waarop we informatie verwerven en verwerken. Jonge mensen zijn op een steeds jongere leeftijd 
geïnformeerd en zij ontwikkelen opvattingen die gebaseerd zijn op hun interacties. Kinderen uit deze 
internet-generatie zijn gewend om zelfstandig te leren. Met de diverse devices die zij gebruiken, houden 
zij actief controle over hun eigen informatiestromen.   
 

 
Kinderen, ouders en team hebben de volgende leerbehoeften op de Toekomst geïnventariseerd: 
 

- Zelf kiezen 
- Samen 
- Structuur 
- Aantrekkelijke materialen 
- Gaming 
- Verschillende media 
- Zelfontdekkend leren 
- Afwisseling in activiteiten / fysiek-mentaal 
- Leren door doen 

- Clusteren van leerstof / werken met 
projecten 

- Groepsdoorbroken 
- Gebruik van verschillende ruimten 
- Buiten / spelenderwijs 
- In een betekenisvolle context 
- Met eigen creativiteit 
- Prettig leerklimaat 
- Goede uitleg en begeleiding 
- Humor 

 

2.3.3 Talentontwikkeling  

Talenten zijn mogelijkheden, die kinderen hebben om zich in een samenleving te kunnen ontwikkelen en 
zich als individu te onderscheiden in muzikaliteit, artistieke, theatrale, sportieve of beeldende vermogens. 
Of deze en andere talenten in en buiten het onderwijs 
ook altijd ‘gezien’ worden, op hun juiste waarde 
worden geschat en tot ontplooiing kunnen komen, is 
helaas niet zo vanzelfsprekend. Het is in het belang van 
elk kind en van de maatschappij om de aanwezige 
talenten aan te spreken en optimaal te benutten. Het 
zelfbeeld van de kinderen wordt hierdoor versterkt en 
hun horizon verbreed. 
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2.3.4 Pedagogische huisstijl:   competentie - relatie– autonomie 

Op de Toekomst zijn drie basisbehoeften van kinderen uitgangspunt van het onderwijs: 
 

- Relatie 
- Competentie  
- Autonomie 

 
 
 

2.3.4.1 Relatie 

Kinderen hebben het aangeboren verlangen om 'er bij te willen horen'. Hoe klein kinderen ook zijn, zelfs 
de pasgeborenen, zij zoeken contact met hun opvoeders. Al heel jong reageren ze op de stemming van de 
opvoeders, die ze aflezen van hun gezicht. Ze worden onrustig als de opvoeder onrustig is. Zelfs kinderen 
van anderhalf jaar voelen niet alleen de stemming aan waarin hun opvoeder verkeert, maar proberen 
deze al 'ten goede te wenden', als die stemming bijvoorbeeld boos of verdrietig is. Dat doen zij door zich 
sociaal wenselijk te gedragen (stil zijn, lachen). Zij zoeken ook contact met leeftijdgenootjes en houden 
dat in stand. Als er conflicten zijn, zijn die meestal maar van korte duur. Zij zoeken daarna weer snel 
contact en zijn dan alles weer vergeten. Het spel gaat gewoon verder! En ze genieten daarvan. Die 
behoefte aan relatie krijgen kinderen uit zichzelf. Ze leren van hun opvoeders en andere kinderen sociaal 
gedrag, en ze ontwikkelen gevoelens van saamhorigheid. 
 

Onze vertaling naar de dagelijkse schoolpraktijk: 

 

 

We willen dat kinderen, leerkrachten en  ouders zich op school veilig, 
gerespecteerd,  vertrouwd en gewaardeerd voelen. De relatie tussen kind, 
leerkracht en ouders  vormt hiervoor de basis. Daar werken we  actief aan door:  

 interesse te tonen voor de belevenissen van de kinderen  

 aan te sluiten bij hun belevingswereld   

 aandacht te geven tijdens uitleg, ook individueel 

 spelletjes te doen met de groep om samenwerking te oefenen  

 spelletjes te doen om vertrouwen in elkaar te oefenen 

2.3.4.2 Competentie 

Kinderen willen hun omgeving leren kennen om grip te krijgen op de situatie om hen heen. Oftewel: om 
betekenis te geven aan hun wereld. Dat uit zich (en een heel leven lang!) in grote nieuwsgierigheid en 
veel activiteit. In die interactie tussen hun omgeving en zichzelf vormen zij begrippen en ontwikkelen ze 
inzicht in de samenhang van wat ze zien en meemaken.  
Al gaande de ontwikkeling gaan kinderen steeds meer van de wereld om hen heen begrijpen. Het kind 
begrijpt steeds meer wat er om hem heen gebeurt en handelt daar dan ook naar. Door deze behoefte aan 
'begrip' zal een kind steeds verder ingroeien in de wereld waarin het leeft en daaraan, op zijn eigen 
manier, een steentje bij kunnen dragen. 
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Onze vertaling naar de dagelijkse schoolpraktijk: 
Kinderen moeten zelfvertrouwen ontwikkelen 

doordat ze ervaren dat ze dingen kunnen. Daar 

houden we rekening mee door hen passende 

leeractiviteiten aan te bieden. Dat doen wij door: 

 - onderwerpen en activiteiten te kiezen die 
kinderen inbrengen. 

 - onderwerpen en activiteiten te kiezen die zij 
belangrijk vinden.  

-  opdrachten te geven die ze aankunnen
 

 - complimenten te geven als een kind een goede prestatie levert. 
-  complimenten te geven als een kind goed gedrag vertoont.

2.3.4.3 Autonomie 

Kinderen hebben een aangeboren verlangen naar en mogelijkheid tot autonomie. Autonomie is een 
moeilijk begrip. Het betekent zoveel als in staat zijn - en bereid zijn - om als zelfstandig individu 
beslissingen te nemen, daarnaar te handelen, en daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen,  in 
relatie tot de omgeving waarin de persoon is. Een opvallend aspect van autonoom zijn, is de zelfsturing. In 
interactie met de opvoeders ontwikkelt de behoefte aan autonomie zich tot een wezenlijke kracht om 
sturing te geven aan het ontwikkelproces.  
De behoefte aan relatie en de behoefte aan betekenisverlening komt pas echt tot ontplooiing als een kind 
vanuit zichzelf de kansen kan grijpen die daartoe door anderen geboden worden. Dat is het uitgangspunt 
van autonomie. We zeggen ook wel: kinderen zijn de eigenaars van hun eigen ontwikkel- en 
leerprocessen. Kinderen laten zich geen relaties en betekenissen 'aanpraten'. Ze leren pas echt wat in 
relaties en betekenissen als ze daar zelf actief aan deel kunnen nemen. Kinderen kunnen overdonderd 
worden door goedbedoelende volwassenen, die hen bij de hand nemen en dingen voor ze doen.  
 
Ontwikkeling vindt pas plaats als het initiatief om de volgende stap te zetten bij het kind zelf ligt. Deze 
behoefte aan autonomie, met daarin de behoefte aan zelfsturing, is van groot belang voor de motivatie 
om te leren. Pedagogisch is het een kostbaar aangrijpingspunt om gevoelens van verantwoordelijkheid te 
ontwikkelen. Als je als kind mag leren je eigen keuzes te maken, daarbij rekening houdend met anderen, 
dan is dat een belangrijke bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Om tot ontwikkeling te komen heeft een kind opvoeders nodig, met wie het een veilige relatie heeft. 
Veiligheid wordt bereikt als de opvoeder aanvoelt en begrijpt (sensitiviteit) wat een kind op een bepaald 
moment nodig heeft en daar dan ook in voorziet (responsiviteit). 
Daarnaast heeft een kind een rijke omgeving nodig waarin het naar hartenlust kan experimenteren en zijn 
ervaringen kan delen met belangrijke anderen, zoals de leerkracht en kinderen uit de groep. 
Het is verder van belang dat kinderen een bepaalde mate van continuïteit ervaren in de mogelijkheid om 
relaties aan te gaan, de omgeving te ontdekken en initiatieven te ontplooien. Dit betekent ook dat hun 
(verschillende) opvoeders het met elkaar eens zijn over belangrijke zaken in de opvoeding en educatie. 

 

Onze vertaling naar de dagelijkse schoolpraktijk: 
Op basis van de ervaringen van waardering en het opbouwen van zelfvertrouwen, zal 
elk kind de eigen sterkte en zwaktes ontdekken en zo eigen keuzes leren maken. Het 
kind wordt in feite zijn of haar eigen leermeester. Dit kunnen wij bevorderen door:  
* samen met de kinderen regels te bedenken 
* gebruik te maken van zelf instruerend en zelfcorrigerend materiaal 
* de kinderen de cyclus van werk plannen, uitvoeren, controleren  aan te leren. 
Het mensbeeld, dat wij nastreven, is dat van een persoon die aangesproken wordt 
op alle talenten en ook alle talenten zal moeten benutten (in de vorm van competenties) om in de snel 
veranderende samenleving te kunnen functioneren. Alle ontwikkelingsdomeinen zijn belangrijk: sociaal, 
ruimtelijk, cognitief, motorisch etc. Een zelfstandige, ondernemende, ontdekkende houding wordt 
gestimuleerd, omdat vernieuwing en creativiteit belangrijke waarden zijn in de nieuwe economie.                
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2.3.5 Didactisch concept, Ontdekkend en Onderzoekend leren 

Het nieuwe leren leent zich niet meer voor klassikaal onderwijs, maar vraagt naast andere vaardigheden 
ook een andere didactiek. Het  traditionele didactische concept ging uit van klassikaal onderwijs, waarbij 
de rol van de leerkracht leidend was.  Vandaag de dag hebben kinderen andere leerbehoeften en 
gebruiken ze liever actieve leervormen.   
Ontdekkend en onderzoekend leren is een werkvorm die kinderen aanspoort de wereld om zich heen op 
een actieve manier te onderzoeken en ontdekken. Er wordt hierbij uitgegaan van de natuurlijke 
nieuwsgierigheid van kinderen. Kinderen worden aangemoedigd om de wereld onderzoekend tegemoet 
te treden en antwoorden te vinden op hun vragen. 
Binnen O&O-leren zijn kinderen, buiten de klassieke leermomenten om, actief bezig met hun leerproces. 
Ze leren ervaren wat voor hen belangrijk is, ontdekken en ontwikkelen hun talenten en leren deze 
benutten. O&O-leren vergroot de kwaliteit van leren, doordat kinderen van en met elkaar leren en de zin 
van het leren ontdekken. 
De wereldoriënterende vakken worden nu nog 
volgens verschillende methoden gegeven. In het 
kader van het nieuwe leren willen we voor deze 
vakken gaan werken met leerarrangementen. Een 
leerarrangement bevat een open opdracht waarbij 
naar een oplossing gezocht wordt d.m.v. 
analyseren, evalueren en creëren. Om tot een 
einduitkomst te komen worden alle negen 21ste 
eeuwse vaardigheden ingezet. Ieder  neemt op zijn eigen niveau deel. Het proces is hierbij belangrijker is 
dan het eindproduct.  

2.4 Voorschools en Vroegschoolse Educatief aanbod 

Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gevormd voor 
een succesvolle schoolcarrière.  
Het belang van de vroege kinderjaren voor ontwikkelingskansen en maatschappelijke participatie kan 
moeilijk worden overschat. In die jaren vindt de snelste ontwikkeling (motorisch, cognitief, sociaal- 
emotioneel) plaats, en blijken in de praktijk ook aanzienlijke verschillen te ontstaan. 
Verder is onomstotelijk aangetoond dat de kwaliteit van de opvoedingsomgeving en de interactie met 
kinderen hierop van grote invloed is. “Inhalen in een later stadium” is een veel grotere opgave dan 
“meteen ingrijpen in een vroeg stadium”. 
Achterstanden die bij binnenkomst in groep 1 al bestaan, blijken tijdens de basisschoolperiode moeilijk 
weg te werken. Kern van het onderwijs-achterstandenbeleid is daarom om met risicoleerlingen al op de 
peuterspeelzaal of in het kinderdagverblijf te starten met educatieve programma’s. 
Een doorgaande lijn in de vorm van een doorlopend VVE-programma van voorschoolse voorzieningen 
naar de groep 1 en 2 levert een betere ‘startpositie’ op voor groep 3.  
 
Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) is een verzamelnaam voor de 
programmatische ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen in de 
leeftijd van twee tot zes jaar. Dat betekent dat de Toekomst werkt met 
een goed VVE-programma; Piramide. VVE is een van de belangrijkste 
instrumenten in het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). 
Dit beleid is gericht op het voorkomen en bestrijden van achterstanden 
bij jonge kinderen. De school  werkt hierbij samen met de Peuterspeelzaal 
Janneke van de Kinderopvang Dronten. 
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2.5  Zorg en begeleiding   -  passend onderwijs 
Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014  de plicht om een passende onderwijsplek en passend onderwijs 
voor elke kind te bieden, aansluitend bij zijn talenten en beperkingen. Passend onderwijs betreft het 
geheel van maatregelen dat betrekking heeft op de onderwijsondersteuning van alle leerlingen, zittende 
en nieuwe kinderen van de school. 
De school heeft in het nieuwe stelsel een zorgplicht. Dit betekent dat wanneer ouders hun kind op een 
bepaalde school aanmelden, deze school de taak heeft dit kind een zo goed mogelijke plek in het 
onderwijs te bieden, tenzij dit een onevenredige belasting vormt voor de school. Als de school het kind 
zelf geen passend onderwijs kan bieden, heeft het schoolbestuur de taak binnen het 
samenwerkingsverband het kind een zo goed mogelijke plek op een andere school aan te bieden. Daarbij 
wordt rekening gehouden met afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt over 
specifieke zorg-of ondersteuningsprofielen van afzonderlijke scholen. Bij de vervulling van de zorgplicht 
moet zowel rekening worden gehouden met de onderwijsbehoefte van het kind, met de voorkeuren van 
ouders, maar ook met de mogelijkheden die een school heeft het kind passend onderwijs te bieden. 
De invoering van passend onderwijs zal het nodige van de leerkracht en van de schoolorganisatie vragen.  
Omdat verwijzing naar het speciaal onderwijs zal afnemen zal voor veel leerkrachten de groep leerlingen 
gevarieerder en complexer worden. Het is voor alle kinderen en zeker voor kwetsbare leerlingen van 
cruciaal belang dat ze in de school de juiste zorg, aandacht en begeleiding krijgen van competente 
leerkrachten, zodat ze optimaal kunnen leren en zich ontwikkelen.  
In het Ondersteuningprofiel van de school geven wij aan in hoeverre onze school op dit moment al 
passend onderwijs biedt, d.w.z. rekening houdt met (verschillen in) onderwijsbehoeften, en waar wij 
momenteel handelingsverlegen zijn in het realiseren van een passend aanbod. We geven aan wat onze 
visie en ambities aangaande passend onderwijs zijn en wat wij nodig hebben om dit te realiseren. Het 
Ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school. 
 

2.5 Ouderbetrokkenheid 

Wat een kind op school doet en leert, begint thuis. Voor de ontwikkeling van kinderen is goed 
partnerschap tussen de school en de ouders  belangrijk. Zo kunnen ze samen zorgen voor een veilige sfeer 
en stimulerende leeromgeving voor het kind, zowel thuis als op school.  
School en thuis zijn geen gescheiden werelden, maar vullen elkaar aan. De verantwoordelijkheid voor de 
leerprestaties en de sociale ontwikkeling van kinderen, ligt zowel bij de school als bij de ouders. Ouders 
hebben een belangrijke invloed op de houding van het kind ten opzichte van leren. Niet alleen in de 
voorschoolse periode maar gedurende de hele schooltijd. 
De school mag ouders aanspreken op hun betrokkenheid. Andersom mogen ouders verwachten dat de 
school ouders actief betrekt bij de ontwikkeling van hun kinderen. 
 
Ouders nemen een speciale plek in op onze school. Samen met de ouders willen we werken aan de 
ontwikkeling van onze kinderen. De school heeft een grote groep betrokken ouders. Er is een zeer 
betrokken oudercommissie en medezeggenschapsraad die de leerkrachten ondersteunen op diverse 
gebieden. Zij organiseren feesten en denken mee over de toekomst van de school en de wijk. De school 
vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn, omdat zij essentieel zijn bij de ontwikkeling van hun kind. 
Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich 
(mede)verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kind(eren). Ouderbetrokkenheid 
gebeurt vooral thuis en heeft een positief effect op de onderwijsresultaten van het kind en op zijn succes 
in het leven.  
Op de Toekomst wordt planmatig  gewerkt aan Ouderbetrokkenheid. Door dit planmatig werken kreeg de 
school op 13 juni 2014 het ISOP-label toegekend. Het ISOP label (Innovatie, School, Ouders, Partnerschap) 
is een label waarmee scholen blijk geven dat zij op innovatieve wijze werk maken van partnerschap met 
ouders. Elk jaar  worden, in samenwerking met ouders, weer drie nieuwe speerpunten gekozen. Het 
ouderbeleidsplan is op de website geplaatst. 
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Samenvattend: 
Kbs De Toekomst biedt onderwijs van nu. Dat betekent: 

- het onderwijsaanbod sluit aan op wat kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling.  
- het onderwijs is gericht op leerbehoeften van kinderen en de 21st  century skills.  
- elke leerkracht is vakman/vakvrouw en kan aansluiten bij leerbehoefte van kinderen.  
- kinderen leren in een uitdagende leeromgeving.  
- kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen en kunnen boven zichzelf uitstijgen 
- er is een sterke en positieve verhouding met ouders. 
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3 Personeel 

3.1 Personeel 

Op kbs de Toekomst werken betrokken en enthousiaste mensen. Wij werken vanuit een gedeelde visie.  
De Toekomst wil een lerende organisatie zijn. Net als bij de kinderen, willen we van, met en aan elkaar 
leren; ieder vanuit zijn eigen talent en kwaliteit. Daarom krijgt ieder teamlid de ruimte zich constant te 
ontwikkelen en hun kwaliteiten optimaal in te zetten. Scholing en/of coaching worden dan ook door de 
school gefaciliteerd. Jaarlijks wordt hiervoor een scholingsplan opgesteld.  
 
Wij geloven in een kennisdeling als het gaat om innovatie en groei. Leerkrachten die cursussen of 
opleidingen volgen koppelen hun nieuw verworven kennis terug naar collega’s. Waar betrokken 
leerkrachten werkervaringen uitwisselen, komen mooie dingen tot stand. 
Naast individuele scholing wordt op o.a. studiedagen ook gewerkt aan teamscholing en teambuilding. We 
vinden het belangrijk om als team ergens voor te staan en te gaan. 
Alle medewerkers van de school stellen jaarlijks een Persoonlijk Ontwikkelings- Plan (POP) op. Hierover 
wordt jaarlijks een gesprek gevoerd met de directie. Aan het eind van een schooljaar is hierover een 
evaluatiegesprek.  
Daarnaast wordt eenmaal per jaar met alle medewerkers een gesprek gevoerd over 
het functioneren en de persoonlijke ontwikkeling.                                                                                                        
Eenmaal per drie jaar vindt een beoordelingsgesprek plaats.  
Iedere medewerker heeft een persoonlijk bekwaamheidsdossier  
opgesteld en houdt dat zelf up-to-date. 
Ons team is het belangrijkste instrument voor onze organisatie, daarom gaan wij 
zorgvuldig met onze mensen om.  

3.2 Expertiseteam SKO 

SKO heeft een eigen expertiseteam. Leden van het Expertiseteam ondersteunen leerkrachten om hun 
werk beter te doen. Deze collega's zijn experts wiens hulp ingeroepen kan worden om ondersteuning tot 
in de klas te geven. Tevens worden er diverse workshops gegeven om de kennis met elkaar te delen.  
In het team zitten medewerkers met expertise op het gebied van onder meer  beeldcoaching, 
orthopedagogiek, Interim-ib,  gedragswetenschap, taal, wetenschap- en technologie, cultuur, coaching, 
training en advies, (psycho)motorische remedial teaching, leerling-coaching, ouderbetrokkenheid, 
onderwijsadvies, hoogbegaafdenspecialist. 
Medewerkers van het expertiseteam worden ingezet op verzoek van de directeur. Het mag duidelijk zijn 
dat, voordat de extra expertise van het team wordt ingeschakeld specifiek voor uw kind, u als ouders(s) 
hiervan op de hoogte wordt gesteld.  

3.3 Leiderschap en management. 

Een schoolleider kan niet zonder een team, maar een team ook niet zonder schoolleider. Als schoolleider 
ben je voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt veel flexibiliteit en het stellen van gerichte doelen.  
De schoolleider moet medewerkers kunnen binden aan een gemeenschappelijke visie op onderwijs en 
opvoeding. Dat betekent dat de uitgangspunten levend gehouden moeten worden. De schoolleider dient 
daarin de inspirator te zijn.  
Vanuit de samenleving komt er van alles op ons onderwijs af. Als schoolleider moet je daarop anticiperen 
en antwoord kunnen geven op al deze kansen maar ook mogelijke bedreigingen.  
Goed onderwijs staat of valt vooral met de man of vrouw voor de klas. Maar naast competente 
leerkrachten moet ook de omgeving goed zijn. De schoolleider moet zorgen voor optimale 
randvoorwaarden; een gezond en veilig lokaal, actuele leerinhouden en een uitdagende leeromgeving.  
Kwaliteit binnen de school moet blijken uit het welbevinden en de leerresultaten van de kinderen. 
Belangrijk daarbij is de wijze waarop leerkrachten samenwerken, een team, vormen. Maar ook hoe ze aan 
doorgaande leerlijnen, vernieuwingen en kwaliteitsplanning werken.  
Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan de kwaliteit van de school 
noodzakelijk. In samenspraak met het team worden ontwikkelactiviteiten omgezet in actieplannen en 
deze worden jaarlijks geëvalueerd.   
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4 Cultuur en klimaat 

4.1 Professionele cultuur 

Op de Kbs de Toekomst heerst een professionele cultuur. Op onze school zijn teamleden sterk 
gemotiveerd. Zij voelen zich uitgedaagd om zich te ontwikkelen en resultaten te boeken. Men is duidelijk 
trots op het team en de school.  
Iedereen kent zijn verantwoordelijkheden én wordt daar op aangesproken. De teamleden voelen zich in 
sterke mate zelfverantwoordelijk zowel voor de resultaten van de kinderen als voor hun eigen 
(individuele) ontwikkeling. Om te komen tot een professionele cultuur zijn twee pijlers essentieel: 

-    er is in het team energie en gerichtheid op het bereiken van de beoogde prestaties 
-       er is in het team een klimaat waarin men wat voor elkaar over heeft en wil samenwerken. 
 
In ons team mag je ‘jezelf’ zijn. Individuele kwaliteiten worden erkend en 
benut. Ieder is als mens gelijk, maar individuele kwaliteiten kunnen sterk 
verschillen. Het is binnen het team gewoon dat medewerkers worden 
aangesproken op wat ze wel en niet kunnen. Dat betekent ook dat niet 
iedereen over alles hoeft mee te praten en mee te beslissen. Teamleden die 
verstand hebben van een bepaald onderwerp of er affiniteit mee hebben, 
zetten de lijnen uit. Collega’s erkennen de deskundigheid van de ander.  

 

 
Wij leggen de lat hoog, en stellen onszelf verantwoordelijk voor het bereiken van de beoogde resultaten 
en formuleren een gemeenschappelijke aanpak.  
Dit vereist wel dat men elkaar wil en mag aanspreken op ieders bijdrage. In een professioneel 
werkklimaat wordt initiatief getoond en streeft men ernaar om een verschil van mening te gebruiken als 
een aansporing tot nog creatiever of juist praktischer denken. In de dynamiek ontstaan vaak de mooiste 
dingen! 
 
Wat voor de leerkrachten geldt, geldt ook voor de kinderen. Op de  Kbs de Toekomst mag je ‘jezelf’ zijn 
De Kbs de Toekomst gaat er vanuit dat mensen verschillend zijn. Dat wordt niet gezien als hinderlijk, 
integendeel. Omdat kinderen zo veel van elkaar verschillen kunnen ze veel van elkaar leren.  
We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen op school. We hechten aan hun 
meningen en ideeën. Maandelijks wordt er een groepsvergadering gehouden in groep 5 t/m 8. 
 
Kbs de Toekomst wil transparant zijn. De vergader- en communicatielijnen zijn helder. In het jaarverslag 
wordt gerapporteerd over opbrengsten en schoolontwikkeling.  
 
Ouders worden structureel betrokken bij activiteiten van de school. Dat gebeurt via de MR, ouderraad, 
plein- en luizenouders, maar ook ouders die hand‐ en spandiensten verrichten en gevraagd worden 
allerlei festiviteiten te (helpen) organiseren.  
De website, de wekelijkse nieuwsbrief, schoolgids en het rapport vormen belangrijke informatiebronnen 
naar ouders toe. Tevens worden ouders zo nodig via de mail extra geïnformeerd. 
Driemaal per jaar is er een schriftelijke rapportage naar de ouders. Aan de hand van de rapporten worden 
tien-minutengesprekken ingepland. Daarnaast kan iedere ouder altijd een afspraak maken met leerkracht 
of directie. 
 
Voordat ouders besluiten hun kind bij ons op school in te schrijven, vindt er een gesprek met de directie 
plaats. Hierin wordt informatie verstrekt over de visie en de doelstellingen van de school. Tevens wordt 
verteld wat de school verwacht van de ouders bij de begeleiding van hun kind. 
 
In de onderbouw wordt gewerkt met een registratiesysteem, waarbij alle aspecten van de ontwikkeling in 
kaart worden gebracht. De leerkracht houdt de voortgang in de gaten door te observeren.  
De kinderen werken in diverse hoeken, waardoor er ook ontwikkelingsgericht gewerkt kan worden. 
Daarnaast wordt er gewerkt met de methode Piramide. 
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4.2 Informatie aan ouders 

Nieuwsbrief 
Elke vrijdag wordt de Nieuwsbrief verzonden via de mail. Ouders die de Nieuwsbrief in papieren versie 
willen ontvangen, kunnen dat bij de leerkracht aangeven. Eventuele kopij dient uiterlijk donderdag te 
worden ingeleverd op school of per e-mail. 
Kinderen, ouders en belangstellenden kunnen de website van de school bezoeken. Hierop worden ook 
regelmatig foto’s van en over de kinderen geplaatst. www.kbsdetoekomst.nl 
 

Kennismakingsgesprek kleuters 
Drie weken nadat hun kind op school begonnen is, is er een kennismakingsgesprek tussen de ouders en 
de leerkracht. Dit kan op school worden gevoerd of tijdens een huisbezoek.  
 

Rapport 
Voor elk kind wordt twee maal per jaar een rapport ingevuld. Dit wordt met het kind besproken. In dat 
verslag tekent en schrijft het kind zelf ook. 
In het verslag wordt aangegeven hoe kinderen functioneren op school zowel wat betreft onderwijs als 
opvoeding. Deze verslagen worden besproken met de ouders in de zgn. 10-minuten gesprekken. 
De rapporten verschijnen in november, februari en juni.  
 

Ouderportaal 
Alle ouders krijgen een inlogcode van het administratiesysteem van de school. Daarin kunnen ze de 
gegevens en toetsresultaten van hun kind(eren) bekijken.  
 
 Parro-app 
Korte berichtjes en foto’s per groep worden gedeeld met behulp van de Parro-app. Deze app kunnen 
ouders downloaden op hun telefoon of tablet. 
 

Inloopavonden 
In het na- en voorjaar zijn er de zogenaamde Inloopavonden. Op deze avonden kunnen ouders  tussen 
18.00 en 19.00 uur – samen met het kind – vrij binnenlopen en het werk van het kind bekijken, eventueel 
kort contact hebben met de leerkracht en contact onderhouden met andere ouders.  

 
Groepsavond 

Op deze avond aan het begin van het schooljaar wordt per klas informatie gegeven. De leerkracht vertelt 
u over de gang van zaken in de klas van uw kind: de gebruikte methoden, de materialen, welke doelen zijn 
er dit jaar gesteld, hoe kunt u uw kind begeleiding bieden etc. Kortom, de praktijk van elke dag. 

 
Informatieavond voor ouders van oudste kleuters 

Voor de ouders van kinderen die naar groep 3 gaan. Deze vindt plaats in het voorjaar. 
 
Huisbezoek 

Eenmaal per twee jaar bezoekt de leerkracht het kind thuis. 
 
Omgekeerde oudergesprekken 

Wanneer het kind in een nieuwe groep komt, worden de ouders uitgenodigd voor een zogenaamd 
omgekeerd oudergesprek. Van tevoren vullen de ouders een vragenlijst in. De ouders vertellen de 
leerkracht over de bijzonderheden, talenten en interesses van hun kind.  
 

Schoolkalender 
Elk jaar komt een nieuwe schoolkalender uit. Hierin vindt u achtergrond- en actuele informatie van de 
school. 
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Jaarverslag 
Voor de eerste algemene ouderavond ontvangen de ouders het jaarverslag van het voorgaande 
schooljaar.  
  

Ouderavond 
De oudervereniging organiseert een maal per jaar, aan het begin van het schooljaar, een algehele 
ouderavond. Tijdens deze avond brengen de oudervereniging en de medezeggenschapsraad een 
jaarverslag uit en komen algemene schoolzaken aan de orde o.a. de financiële verantwoording, evenals 
de begroting van het komende jaar.  

 
VVE 

Op school besteden we veel tijd en energie in de onderbouw aan VVE. Voorafgaand aan ieder 
Piramideproject krijgen de ouders informatie over dat project dat in de komende periode wordt 
behandeld. Deze informatie, in samenwerking met de onderbouwjuffen, verstrekt door Jacqueline 
Scherpenisse, ouderconsulent van de gemeente Dronten. Ouders kijken dan ook een uurtje mee in de 
klas. 

 
Koffie uurtje  

Tijdens deze koffiemomenten geeft de directie of een teamlid informatie over schoolontwikkelingen. 
Indien van toepassing geven de ouders advies of komen met verbeterpunten. De koffie-uurtjes worden 
drie keer per jaar georganiseerd. 
 
 Facebook 
Als u ons wilt volgen kunt u zich als vriend aanmelden bij ons Facebook adres. 

              Twitter  
Ook daar kunt u zich voor aanmelden. 

   

Schoolplan en jaarlijks activiteitenplan.  
Elke vier jaar wordt een schoolplan opgesteld,  waarin de visie, werkwijze en koers voor de komende vier 
jaar wordt beschreven.  Vanuit dit schoolplan wordt jaarlijks een activiteitenplan opgesteld. Deze 
activiteiten  worden jaarlijks in het jaarverslag geëvalueerd  

 
Schoolgids 

In de schoolgids staat wat de opzet van ons onderwijs is, hoe wij zorg voor kinderen hebben ingericht, wat 
van ouders wordt verwacht en wat ouders van de school kunnen verwachten, wat wij willen met onze 
school en wat wij doen op school. Ook staan wij stil bij de achterliggende visie betreffende onze school. 
 
 Informatieboekje onderbouw 
Wanneer een kleuter op school komt, ontvangen de ouders naast de schoolgids en schoolkalender het 
informatieboekje  onderbouw. Hierin staan alle schoolse zaken met betrekking tot het eerste kleuterjaar 
in vermeld. 
 
De Nieuwsbrief, de schoolgids, schoolkalender, het jaarverslag en het schoolplan zijn te downloaden via 
de website. 
 

Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders en derden 
Ouders die beiden het ouderlijke gezag hebben, hebben allebei recht op alle informatie over het kind. Er is 
automatisch sprake van gezag wanneer ouders getrouwd zijn, samenwonen, een geregistreerd 
partnerschap hebben of als het door de rechter bepaald is. Wanneer ouders gescheiden zijn of bij een 
ontbinding van een geregistreerd partnerschap, behouden zij allebei het ouderlijk gezag, tenzij door de 
rechter anders is bepaald.  
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We gaan er van uit dat ouders elkaar op de hoogte houden. Dit is zelfs een verplichting voor de ouder die 
belast is met het ouderlijk gezag. Hij of zij moet de andere ouder op de hoogte houden van gewichtige 
aangelegenheden die het kind betreffen ( artikel 1: 377 b Burgerlijk Wetboek). Gegevens over de 
schoolloopbaan van het kind moeten dus door de met het gezag belaste ouder doorgegeven worden. 
Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van 
informatie over hun kind bestaat de mogelijkheid voor extra informatievoorziening. In een dergelijk geval 
kan de betreffende ouder het beste aan het begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk na een 
scheidingsuitspraak, contact opnemen met de school om afspraken te maken over de 
informatieverstrekking. De schriftelijke informatie kan dan toegestuurd worden. Ook op de website van 
onze school is natuurlijk veel informatie te vinden (schoolgids, nieuwsbrieven e.d.)  
 
Daar waar het gaat om rapportgesprekken of gesprekken die voortvloeien uit speciale zorg voor het kind, 
gaan we er van uit dat er één gesprek plaats vindt met de beide ouders samen: het gaat om het kind. Op 
deze manier is er een waarborg dat dezelfde informatie op dezelfde manier gegeven wordt. Zo 
voorkomen we misverstanden. Hiervan kan alleen incidenteel, bij zwaarwegende omstandigheden van 
worden afgeweken om objectiviteit van informatie te kunnen waarborgen.  
In uitzonderlijke gevallen, denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheid, kan een school besluiten de 
gesprekken in aanwezigheid van de directeur te laten plaatsvinden of geen gesprekken te voeren met 
(één van de) ouder(s).  
 
Als een ouder geen ouderlijk gezag heeft, moet de school die ouder, als hij daarom verzoekt, informeren 
over belangrijke feiten en omstandigheden die betrekking hebben op het kind of zijn verzorging en 
opvoeding. (artikel 1:377c BW). Het gaat dan om (schriftelijke) informatie over schoolvorderingen en 
eventueel sociaalpedagogische ontwikkelingen op school. Hieronder vallen niet een uitnodiging voor een 
ouderavond of andere activiteiten op school. 
Alleen als de vader het kind niet heeft erkend, heeft hij geen enkel recht op wat voor informatie dan ook 
(wel staat dan de weg van artikel 8 Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) open).  
Een verzoek om informatie kan ook geweigerd worden. Bijvoorbeeld als de rechter dit heeft gezegd. En 
ook als de informatie in het belang van het kind ook niet aan de ouder die met het gezag is belast, 
gegeven zou worden.  
 
Daar waar de school gegevens over het kind door moet geven aan derden, voor bijvoorbeeld het 
aanvragen van nader onderzoek in het belang van de schoolloopbaan van het kind, wordt aan beide 
ouders toestemming gevraagd (indien er gezag is en de vader het kind heeft erkend). De verzorgende 
ouder wordt belast met het verkrijgen van toestemming van de niet-verzorgende ouder voor de 
bemoeienis van een derde.  
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan school, als er bijvoorbeeld 
sprake is van wijzingen betreffende gezag, omgangsregeling, informatieverstrekking of adresgegevens. Zij 
moeten de school hiervan uit zichzelf op de hoogte stellen.  
Verlofaanvragen kunnen worden gedaan door de ouder bij wie het kind in huis woont. Ouders bij wie het 
kind niet in huis woont, kunnen alleen een verlofaanvraag indienen met schriftelijke toestemming van de 
andere ouder. In geval van co-ouderschap houdt dit in dat de ouders alleen verlof kunnen aanvragen voor 
de dagen dat het kind bij de betreffende ouder in huis woont. Voor de andere dagen kan alleen verlof 
aangevraagd worden met schriftelijke toestemming van de andere ouder. Ouders die geen ouderlijk gezag 
hebben kunnen geen verlof aanvragen.  
Aan opa’s, oma’s, tantes, ooms, broers, zussen en buren die de kinderen komen ophalen, zal geen 
inhoudelijke informatie verstrekt worden, behalve wanneer het voor het kind noodzakelijk is dat de 
informatie verstrekt wordt. (Bijvoorbeeld als het kind pijn heeft gehad, of als het kind verdrietig is 
geweest). 
 
NB.:  
De beleidsnotitie “Informatieverstrekking aan ouders” ligt ter inzage op de school of bij SKO. In 
uitzonderlijke gevallen kan van het beleid worden afgeweken.  
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5 Middelen en voorzieningen 

 

5.1 Bekostiging primair onderwijs/lumpsum 

In het primair onderwijs is de lumpsumfinanciering van toepassing.  
Dit houdt in dat scholen een totaalbedrag ontvangen voor al hun onkosten.  Besturen en scholen hebben 
daarmee meer ruimte gekregen om eigen beleidskeuzes te maken en de onderwijskwaliteit te verbeteren. 
De hoogte van het budget dat een school krijgt, hangt onder andere af van het aantal kinderen, hun 
leeftijd en hun afkomst.  
Jaarlijks wordt een jaarverslag opgesteld met daarin de jaarrekening. Zo leggen bestuur en scholen 
verantwoording af over hun financieel beleid aan bijvoorbeeld leden van de Raad van Toezicht, de 
overheid, de medezeggenschapsraad, het personeel en de ouders. Voor het financieel beleid van de 
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe verwijzen wij naar het financieel beleidsplan. 

5.2 Sponsoring 

Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren die 
zowel ten goede komt aan het onderwijs als allerlei nevenactiviteiten. Met dat geld kunnen allerlei 
activiteiten worden gedaan. Onze school staat hier positief tegenover.  
Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring willen omgaan, moet deze aan 
een aantal voorwaarden voldoen.  

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling 
van  
de school.  

 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de  
onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.  

 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan 
wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het 
onderwijs stelt.  

 Speciale aandacht richten wij op sponsoruitingen in gesponsord lesmateriaal.  
 
Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring dat de staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, 
leerlingen en ouders en een aantal andere organisaties waaronder de consumentenbond hebben 
ondertekend. Dit convenant ligt op school ter inzage.  
Om de sponsoring op onze school in goede banen te leiden beschikt de school over een 
sponsorbeleidsplan. Ook dit plan ligt ter inzage op school.  
De voorwaarden waaraan alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt voldoen, behoeven de 
goedkeuring van het bestuur en de instemming van onze medezeggenschapsraad.  
De activiteiten als zodanig worden door de directie vastgesteld na overleg met het leerkrachtenteam en 
onze oudervereniging.  
Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en niet akkoord gaan met de 
wederprestatie die aan de sponsoring verbonden is, bespreken dit met de directeur. De directeur kan 
indien hij niet tot overeenstemming komt met de ouders hen verwijzen naar het bevoegd gezag.  
Sponsoractiviteiten op onze school worden gecoördineerd door een commissie die bestaat uit:  
• de directeur van de school  
• bestuursleden van de oudervereniging  
 
  



21 
Schoolgids   kbs de Toekomst 2018-2019 

5.3 Voorzieningen 

Goed onderwijs staat of valt vooral met de man of vrouw voor de klas. Maar naast competente 
leerkrachten moet ook de omgeving goed zijn. De school moet zorgen voor optimale randvoorwaarden; 
een gezond en veilig lokaal, actuele leerinhouden en een uitdagende leeromgeving. Onze 
schoolgebouwen zijn zodanig aangepast dat bovenstaande organisatie mogelijk is. 
 
Onze school is gebouwd in 1962 en uitgebreid in de jaren ’80. Het schoolgebouw is ruim van opzet. Er zijn 
zeven leslokalen van gemiddeld 56m². Vier lokalen worden gebruikt voor het basisonderwijs en 
beschikken over digitale schoolborden. In elk lokaal staan computers, laptops en I-pads en we gebruiken 
diverse multimedia-programma’s. Eén lokaal is ingericht als overblijflokaal. 
 
Er is ook een apart speellokaal. In dit speellokaal zijn gymmaterialen voor de kinderen van de onderbouw. 
Ook de andere groepen kunnen van dit speellokaal gebruik maken voor bijvoorbeeld dramalessen of 
dansen. 
 
Multifunctionele ruimtes 
In de school zijn verschillende ruimtes waarin 
individueel en in kleine groepjes gewerkt kan 
worden. Dit is prettig, omdat dit actief adaptief 
onderwijs (met optimaal differentiëren en 
individuele aandacht) mogelijk maakt.   
 
Centrale hal en bibliotheek 
Er is een centrale hal, voorzien van een podium. 
Die centrale ruimte gebruiken we voor 
gemeenschappelijke bijeenkomsten. Er is 
toneelverlichting, een audio- installatie, een  
beamer en projectiescherm aanwezig. 

 

Hier komt de wereld de school binnen en treedt de school de wereld tegemoet. 
In de centrale hal is ook de bibliotheek. Op deze manier zijn alle boeken toegankelijk voor alle kinderen en 
wordt het belang van boeken ook onder de aandacht gebracht van ouders die de school bezoeken.  
 
Ouderkamer 
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is er een ouderkamer op school ingericht. Het doel van de 
ouderkamer is een ontmoetingsplaats voor ouders te creëren van waaruit ouderbetrokkenheid kan 
worden opgezet. In een ouderkamer kunnen ouders elkaar ontmoeten om te praten over allerlei zaken 
die betrekking hebben op de ontwikkeling van hun kind(eren) op school. Een ouderkamer is een goede 
mogelijkheid om contact te leggen met andere ouders, vertrouwen te winnen en ouderbetrokkenheid en 
ouderparticipatie uit te bouwen 
 
Ruimte voor het personeel 
We hebben ook een aparte lerarenkamer, directiekamer en een ruimte voor de IB-er. Dit maakt dat onze 
leerkrachten ook ruimte voor zichzelf ervaren – letterlijk en figuurlijk.  
 
Buitenruimte 
Niet alleen het schoolgebouw is van belang. Zeker zo essentieel is de inrichting van de buitenruimten. De 
buitenruimte heeft een duidelijke functie in het onderwijs; er moeten mogelijkheden zijn voor ontdekking 
en exploratie. De buitenruimte is als het ware een verlengstuk van binnen, waarbij het speciale van buiten 
is dat kinderen er andere uitdagingen vinden, meer vrijheid ervaren of andere kinderen ontmoeten om 
mee te spelen en te sporten. 
Wij vinden natuurbeleving van belang. Zo’n visie kiest voor een buitenspeelruimte waar kinderen in 
aanraking komen met veel natuurlijke materialen (planten, beestjes, takken, aarde, bomen, water). Er 
moet dus aandacht zijn voor een gevarieerde beplanting, mogelijkheden voor zaaien en oogsten etc.  



22 
Schoolgids   kbs de Toekomst 2018-2019 

De speelruimtes buiten zijn zo ingericht dat zowel jonge als oudere kinderen zich ruim kunnen 
ontwikkelen op motorisch terrein: klimmen, klauteren, schommelen, zwaaien, springen, hinkelen, 
duikelen enz. 
 

 

Er is een schoolpleinwerkgroep die het schoolplein 
uitdagender en vrolijker wil maken. De 
gemetselde schooltuintjes, het nieuwe klimrek en 
schommels en de verschillende geschilderde 
spelen zijn daar een voorbeeld van. 
 

 

 
Praktische ruimtes 
Buiten bevinden zich een buitenspel/materiaalhok en een overdekte fietsenstalling met een 
buitenberging. Binnen beschikken we over een keuken, een kopieersteeg, twee magazijnen, vier 
toiletgroepen, een kelder, een schoonmaakhok en een washok.   
 

5.4 Plannen Nieuwbouw 

De Toekomst staat in het oudste deel van Dronten en is ruim 54 jaar oud. De laatste jaren schommelt het 
leerlingaantal tussen de 85 en 100 kinderen. In de directe omgeving staan nog drie kleine basisscholen en 
een SBO-school.  
 
De huisvestingssituatie qua ouderdom gebouwen en leegstand vraagt om een visie en lijn die de 
schoolbesturen voldoende basis moet kunnen geven voor het verlenen van minimaal de activiteit 
onderwijs en die voor de gemeente zijn beslag moet krijgen in het accommodatiebeleid en de reservering 
van de noodzakelijke financiële middelen.  
Om de overheadkosten in bedwang te kunnen houden, vindt er overleg plaats tussen de gemeente en de 
verschillende besturen. De komende jaren zal er concrete invulling aan de plannen moeten worden 
gegeven. 
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6. De primaire processen 

6.1 Visie op ontwikkeling en onderwijs 

Wij gaan er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn. Verschillend in leeftijd en levenservaring, in ras en 
cultuur, in levensbeschouwelijke achtergrond, in capaciteiten en talenten, als man of vrouw enz. Dit 
wordt niet gezien als hinderlijk, integendeel. Dit veronderstelt adaptief onderwijs, dat wil zeggen 
onderwijs toegesneden op de mogelijkheden van het kind. Dit is niet hetzelfde als ‘individueel onderwijs’. 
Op school vindt onderwijs altijd plaats in een sociale context. Omdat kinderen zo veel van elkaar 
verschillen, kunnen ze veel van elkaar leren. Leren van en met elkaar vraagt om respect voor elkaar en om 
de vaardigheid om te kunnen samenwerken. We kiezen ervoor om kinderen op verschillende manieren 
met elkaar en met de leerstof in contact te laten komen. We scheppen heel bewust situaties waarbij het 
kind niet alleen feitelijke kennis, maar ook sociale kennis kan opdoen.  

6.1.1 Talentontwikkeling 
De afgelopen jaren wordt in onderwijsland geleidelijk 
aan genuanceerder tegen het begrip IQ aangekeken. 
Die omslag in de IQ – benadering wordt onder meer 
veroorzaakt door het begrip Meervoudige Intelligentie.  
Howard Gardner heeft aan de hand van 
hersenonderzoek aangetoond dat ieder mens over 
minimaal acht intelligenties beschikt. 
MI rekent af met het idee dat de ene mens meer of 
minder intelligent is dan de andere. Er wordt 
uitgegaan van acht intelligenties die zich grotendeels 
zelfstandig ontwikkelen. Ieder mens, iedere leerling 
heeft een uniek intelligentieprofiel dat bestaat uit 
sterker en minder sterk ontwikkelde intelligenties. 
Leerlingen zijn dus knap op verschillende manieren. 

 

6.1.2 Ontdekkend en Onderzoekend leren 

Het nieuwe gevleugelde woord in het onderwijs is: ‘21st century skills’. Onderwijs moet leerlingen de 
kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om in de 21ste eeuw mee te doen en zich te ontplooien 
tot autonome deelnemers aan een toekomstige samenleving. In de uitleg van wat die ‘skills’ inhouden, 
zien we onder andere probleemoplossend vermogen, samenwerken en kritisch denken prominent naar 
voren komen.  
 
Gelukkig is er in het onderwijs al heel wat gaande op dit gebied. Samen problemen oplossen in het kader 
van projecten is al vrij gebruikelijk in het onderwijs. Er is ook al ondersteunend leermateriaal beschikbaar 
in de vorm van leskisten voor bijvoorbeeld techniek of natuuronderwijs. Voorzichtig hebben we ook al 
wat pogingen gewaagd tot probleemgericht onderwijs in zaakvakken als geschiedenis en aardrijkskunde. 
De eerste stappen naar een brede inzet van onderzoekend leren zijn gezet.  
 
Bij onderzoekend leren zijn leerlingen bezig met projecten waarin ze op een systematische manier data 
verzamelen. De onderzoeksprojecten van de leerlingen zijn doelgericht, waardoor ze kennis opbouwen en 
oplossingen zoeken voor echte vragen. Het onderzoek kan gericht zijn op het maken van een ontwerp, 
het nemen van een beslissing of het oplossen van een probleem. Het leerproces wordt vormgegeven op 
een manier die vergelijkbaar is met die van een onderzoekscyclus. 
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6.2 Uitgangspunten voor het leren  - Leren is reizen naar je toekomst 

- Leren doe je zelf 
Je kunt iemand niet 'laten leren', wel iemand uitdagen tot leren en ondersteunen bij het leren. Dat  
betekent een grote nadruk op 'intrinsieke motivatie' en aandacht voor leerprocessen bij kinderen.  
 

- Verschillen tussen kinderen zijn groot 
Kinderen leren op zeer verschillende manieren. Door de toegenomen individualisering en grotere 
maatschappelijke pluriformiteit nemen ook de verschillen tussen kinderen toe.  
 

- Leren hoe te leren: strategisch handelen en zelfsturing 
In een complexe en dynamische samenleving als de onze is het belangrijk dat je leert hoe je moet leren.  
De manier waarop je een probleem aanpakt is even belangrijk als de oplossing/het resultaat. 
 

- Begripsvorming 
Behalve het ‘leren leren’ is de begripsvorming belangrijk: het via ervaringen en nadenken over die  
ervaringen en die 'vullen' met betekenis van een aantal sleutelbegrippen.  
 

- Voelen, denken, willen en kunnen staan niet los van elkaar: integraal leren 
'Leren denken', oftewel 'cognitieve ontwikkeling', wordt steeds meer gezien in samenhang met de 
ontwikkeling van de totale persoonlijkheid. Denken omvat een heel complex aan handelingen: 
observeren, classificeren, interpreteren, onderscheiden van feiten en meningen, logisch redeneren, 
zoeken naar vooronderstellingen, verzamelen en ordenen van feitelijke gegevens, verbeelden, 
hypothesen formuleren, toepassen van kennis op nieuwe zaken, kritiseren, ontwerpen, toetsen. 
Al deze verschillende deelprocessen zijn wel te onderscheiden, maar vaak moeilijk van elkaar te 
scheiden.  
Leren denken vereist ook een zekere mate aan durf: onbetreden paden durven gaan, er op af gaan. 
Kinderen die er rigide (denk)gewoonten op na houden zullen daar grote moeite mee hebben, evenals 
kinderen die zich onveilig voelen. Cognitie heeft een gevoelsmatige basis, zeker als je ook nadenkt over je 
denken: zelfreflectie. Je moet durven en willen denken. Voor kinderen is denken ook en vooral 'denken 
met je handen': uitproberen. Denken is niet los te zien van voelen, willen en doen. 
 

- Intrinsieke motivatie en ervaringsstroom 
Intrinsieke motivatie ontstaat vooral aan de rand van de mogelijkheden: niet te gemakkelijk, niet te 
moeilijk (zone van de naaste ontwikkeling).  Een dergelijke intensieve en intrinsieke motivatie heeft een 
positieve invloed op het verwerven en vasthouden van het geleerde. 
 

- Je leert het beste in een zo 'echt' mogelijke situatie 
Het schoolse leren is vaak levensvreemd leren, los van situaties waarin het er echt toe doet wat je leert. 
Leren moet contextueel zijn. Het gaat daarbij om een sociaal proces, met gebruik van authentieke 
bronnen en hulpmiddelen. 
 

- Leren doe je samen met anderen – coöperatief leren 
Kennis is iets dat mensen samen construeren, waar ze samen 
naar zoeken. De individuele ervaringen van kinderen, de 
begrippen die ze gebruiken en waarden die ze hanteren worden 
geconfronteerd met de ervaringen en gezichtspunten van 
anderen, in de stamgroep en daarbuiten, in de school en 
daarbuiten. Het eigen denken wordt gescherpt door het samen 
met anderen zoeken naar oplossingen en door een ander iets 
uit te leggen. Dat is de basis voor 'interactief leren'.  
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6.3Handelingsgericht werken 

Niet ieder kind ontwikkelt zich in hetzelfde tempo en op dezelfde wijze. Dat vraagt van de leerkracht 
handelingsgerichte vaardigheden. Hoe ontdekt hij wat de onderwijsbehoeften van een kind zijn? Welke 
ondersteuning heeft hij nodig om zijn onderwijs daarop af te stemmen? 
 
Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken. Hierbij wordt het 
onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze 
behoeften formuleer je door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen 
bereiken.  

- De centrale vraag is: Wat vraagt het kind aan ons?   
- Welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig?   
- Kindkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften.   

 
Handelingsgericht werken gaat uit van 7 principes: 

1. De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal. Denk aan de instructie, de leertijd en 
uitdaging. 

2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en 
de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft. 

3. De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het 
onderwijs passend maken. 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het 
kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Als een leerkracht een 
negatief beeld heeft van de leerling, dan zie hij vaak alleen nog maar het negatieve gedrag. Het is 
belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag, dan zijn er meer mogelijkheden om 
het probleem op te lossen. 

5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt 
bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van 
ouders duidelijk aan. 

6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en 
sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. De 
doelen worden geëvalueerd volgens de HGW-cyclus (zie hieronder). Ze worden SMARTI 
geformuleerd. 

7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie wat 
doet en wanneer. 

 
 

 

 
 

6.4 Pedagogisch klimaat 

Een goed pedagogisch klimaat is voorwaarde tot leren. Motivatie en zelfvertrouwen gaan hand in hand en 
hebben grote invloed op leeropbrengsten! Daarom volgen we niet alleen de cognitieve ontwikkeling, 
maar leggen we ook de sociaal emotionele ontwikkeling vast in een kindvolgsysteem. 
Een goed pedagogisch klimaat is voorwaarde tot leren. Alle teamleden van de school hebben het 
certificaat Kanjertrainer behaald. Jaarlijks wordt met het hele team de nascholing gevolgd. 
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De Kanjertraining is geïntegreerd in het totale onderwijs op de school. Het belangrijkste doel van deze 
Kanjermethode is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Kinderen zijn nieuwsgierig. 
Ze willen ontdekken, leren. Dit gaat spelenderwijs, alleen, met andere kinderen of met de leerkracht. 
Binnen een goed pedagogisch klimaat krijgt het kind alle kans zich optimaal te ontwikkelen. Een goed 
pedagogisch klimaat is van positieve invloed op het gedrag van het kind en is ook van invloed op het 
behalen van goede leerresultaten.  Door het strikt hanteren van de Kanjerregels is een apart pestprotocol 
overbodig. 
 
De Kanjertraining heeft als doel dat het individuele kind zich gesterkt voelt, meer zelfvertrouwen heeft, 
beter grip heeft op sociale situaties en zijn/haar gevoelens beter kan uiten. Het werken in groepen heeft 
hierbij een gezonde wisselwerking. In de training leren de kinderen onderscheid te maken in manieren 
van reageren. De wijze waarop kinderen reageren heeft te maken met hun zelfbeeld en hun opvattingen 
over de buitenwereld.  
Op school gelden de volgende Kanjerafspraken:  

 
We vertrouwen elkaar 

Niemand speelt de baas 
Niemand lacht uit 
Niemand is zielig 
We helpen elkaar 

 
Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende dierfiguren. De dierfiguren zijn 
vergelijkingen van gedrag. Zo kan men zich gedragen als: 
 
 

 

Het aapje. Deze probeert contact te krijgen door met de 

pestvogel mee te doen en overal een grapje van te 

maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus. 

 

 
De pestvogel. Deze vindt zichzelf geweldig; alle anderen 

deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet. 

  

  

Het konijn. Deze denkt dat hij minder waard is dan 

anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst.  

 

 De tijger. Dit is een Kanjer. Een kind dat assertief maar 

niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te 

handhaven, is een tijger. 

 

 
De Kanjerlessen zijn duidelijk, verhelderend en helpen de kinderen een keuze te maken in hun gedrag. Ze 
gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en probleemoplossend gericht.  
In de training wordt het Kanjergevoel ontwikkeld:  
 

“Hier ben ik en het is goed dat ik er ben, er zijn mensen die van mij houden” 
 

http://www.kanjertrainingoverijssel.nl/aapje.htm
http://www.kanjertrainingoverijssel.nl/pestvogel.htm
http://www.kanjertrainingoverijssel.nl/konijn.htm
http://www.kanjertrainingoverijssel.nl/tijger.htm
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6.4.1 Moeilijk en grensoverschrijdend gedrag 

Op school gelden voor team, kinderen en ouders de volgende afspraken:  
 
 

We vertrouwen elkaar 
Niemand speelt de baas 

Niemand lacht uit  
Niemand is zielig 
We helpen elkaar 

 

 
 

Verder houden we ons aan de Gedragscode zoals die door de SKO is vastgesteld.  
Ondanks deze afspraken komt probleemgedrag ook bij ons op school regelmatig voor. Probleemgedrag,  
er zijn al vele definities voor bedacht. Eigenlijk komt het er op neer dat een kind of een aantal kinderen 
niet doen wat jij als leerkracht graag wilt. De verschijningsvormen van gedragsproblemen zijn even divers 
als er kinderen zijn. Iedere leerkracht kent zijn eigen voorbeelden. Gedragsproblemen oplossen is altijd 
maatwerk en vergt een lange adem.  
Een belangrijk onderdeel van voorkomen of oplossen van gedragsproblemen is reflectie op het 
leerkrachtgedrag. Als leerkracht ben jij diegene die in staat is gedrag te veranderen, een andere rol aan te 
nemen. Van kinderen van de basisschoolleeftijd kun je dit nog niet vragen. 
 
Soms gaat probleemgedrag over in grensoverschrijdend gedrag . Dit is objectief vaak moeilijk vast te 
stellen. Gedrag kan door elk persoon anders ervaren worden. Daarbij is het voor jonge kinderen moeilijk 
onder woorden te brengen dat zij iets ervaren als grensoverschrijdend gedrag. Of grensoverschrijdend 
gedrag regelmatig of incidenteel plaatsvindt, het is in alle gevallen ontoelaatbaar. 
 
Al school hebben we de verplichting de kinderen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenste 
gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt hoe de school hier op 
reageert; hoe kan het worden voorkomen en wat te doen als er zich een situatie voordoet. Er ligt hiervoor 
een duidelijk schorsings- en verwijderingsbeleid.  
Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteedt, neemt het bestuur een abonnement af van 
de Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF), bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) voor het 
inzetten van externe vertrouwenspersonen en ondersteuning van het team in voorkomende situaties. 
Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan; seksuele intimidatie, pesten, discriminatie agressie 
en geweld tussen kinderen onderling en kinderen en leerkrachten of andere medewerkers binnen de 
school, zoals stagiaires, hulpouders etc. 
 

6.5 Het weekplan 

In het lesrooster proberen we ritmische  afwisseling van spanning en 
ontspanning binnen de week en gedurende de dag aan te brengen. Dit bevordert 
de concentratie van de kinderen. Het gaat er vooral om recht te doen aan zowel 
de behoefte aan structuur bij kinderen als aan de behoefte zelf te beschikken 
over de tijd. Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk samenhang tussen de 
activiteiten.  
Naast de ‘leervakken' besteden we ook veel aandacht aan allerlei andere 
belangrijke onderdelen. Zo hopen we dat het kind zowel hoofd, hart als handen leert gebruiken. 
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6.6 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

Voor adaptief onderwijs is samenwerken van grote waarde. Kinderen leren door structureel samen te 
werken dat er verschillen bestaan tussen mensen, tussen kinderen. Ieder kind heeft kwaliteiten, op 
verschillende gebieden en van verschillend niveau. Door kwaliteiten van verschillende kinderen te 
bundelen kunnen kinderen elkaar echter aanvullen en verrijken. Doordat niemand perfect is en bijna geen 
enkel kind uitblinkt op alle ontwikkelingsgebieden ervaren kinderen dat samenwerking hen toch verder 
brengt, ongeacht het eigen niveau en dat van hun samenwerkingspartner(s). Zó is er ruimte voor 
niveauverschillen in een klas en hoeven kinderen niet allemaal dezelfde eindstreep te behalen. 
 
Wanneer we in de groep rekening willen houden met het eigen niveau en tempo van de individuele 
kinderen, betekent dat, dat de groep zelfstandig moet kunnen werken. De kinderen moeten inventiviteit 
krijgen in het oplossen van probleempjes die zich tijdens hun bezigheden voordoen. Dit alles betekent 
niet dat zij aan hun lot worden overgelaten.  
Het kind wordt stap voor stap wegwijs gemaakt in alle materialen en er wordt geleerd hoe zij ook elkaar 
kunnen helpen. Enige verantwoordelijkheid t.o.v. eigen werk is noodzakelijk. Dit alles is niet van de ene 
op de andere dag te realiseren. 
 
Vanaf de onderbouw is een duidelijke lijn opgezet waarbij de kinderen geleerd wordt zo zelfstandig 
mogelijk bezig te zijn. Zo werken de kleuters regelmatig zelfstandig aan werkjes waarbij ze de hulp van de 
juf niet mogen inroepen. In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met weektaken. De kinderen zijn op die 
manier mede-eigenaar van hun eigen leerproces.  
 
Niet alle kinderen hebben dezelfde instructie nodig, veel klassikale instructies zijn niet effectief. Sommige 
kinderen hebben nauwelijks uitleg nodig, terwijl andere kinderen baat hebben bij intensieve, 
gestructureerde instructie. 
Een leerkracht die rekening houdt met de verschillende mogelijkheden en behoeften van kinderen moet 
kunnen differentiëren in tijd, aanpak, lesstof. Om afstemming een kans van slagen te geven, worden hoge 
eisen gesteld aan de wijze waarop de instructies inhoudelijk en organisatorisch verlopen en lesstof wordt 
geselecteerd. Bij instructielessen volgen de leerkrachten de stappen van het Actieve Directe-Instructie-
model. 
 
Om de bestaande taalachterstanden bij jonge kinderen binnen onze schoolpopulatie weg te werken, 
bieden we voor- en vroegschoolse educatie aan. Hiervoor werken we al sinds jaren volgens de inmiddels 
beproefde ontwikkelings-methode Piramide waarmee we jonge kinderen wat taalontwikkeling betreft in 
korte tijd op een goed startniveau willen brengen.   
Leerprestaties van kinderen worden vooral beïnvloed door een goede instructie van de leerkracht. Het is 
belangrijk dat de kinderen hierbij actief betrokken worden. Enerzijds biedt de leerkracht de kinderen 
structuur, anderzijds moeten de kinderen geactiveerd worden tot het nemen van eigen initiatieven. 
Naast een activerende instructie is ook een uitdagende leeromgeving van belang. Kinderen moeten 
geprikkeld worden tot nieuwsgierigheid en onderzoeken. De inrichting van de groepsruimten en het 
gebruik van aansprekende materialen spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren wat hun kwaliteiten en talenten zijn, maar ook waar hun 
beperkingen liggen. Op die manier ontwikkelt een kind een positief en reëel zelfbeeld en kan het 
verantwoordelijkheid leren nemen voor zijn eigen leerproces.  
 
Kbs de Toekomst stelt zich ten doel om kinderen te leren zelfstandig te werken. Uitgangspunten daarbij 
zijn steeds de behoefte en de mogelijkheden van ieder individueel kind. 
Het zelfstandig werken heeft niet alleen een didactisch doel om kinderen leerstof te laten verwerken. Het 
doel moet breder opgevat worden als het ontwikkelen van het totale kind, zoals het leren plannen, een 
eigen leerstijl ontwikkelen, zich verantwoordelijk voelen voor zijn eigen werk, zichzelf en een 
eindresultaat presenteren, onderzoeksvaardigheden ontwikkelen, keuzes maken enz. Kinderen worden zo 
(mede)verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. 
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6.7 Onderwijsinhoud 

6.7.1 Burgerschap en sociale integratie 

Wij willen kinderen met ons onderwijs voorbereiden op de taken en rollen die ze nu en in de toekomst in 
de maatschappij vervullen. Voorbeelden zijn de consument, de verkeersdeelnemer en de burger in een 
democratische rechtstaat. 
Om in die taken en rollen goed te kunnen functioneren en deelnemen aan de samenleving, moet aan een 
aantal voorwaarden voldaan worden. Kinderen dienen hiervoor kennis te ontwikkelen over en inzicht te 
verwerven in belangrijke algemeen aanvaarde normen en waarden en te weten hoe daarnaar te 
handelen. 
Als school richten we ons op de samenleving als geheel en op de directe leefomgeving. We vinden het 
belangrijk dat kinderen met diverse culturen en achtergronden met elkaar kennismaken en leren 
samenwerken. Met onze gemengde leerlingenpopulatie die wij hebben, krijgen ze daar veel gelegenheid 
toe.  
Als school besteden we actief aandacht aan: 

 democratie: kinderen leren denken en handelen volgens democratische principes; 

 participatie: kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen aan zowel binnen- als 
buitenschoolse activiteiten; 

 identiteit: er is aandacht voor ‘wie ben ik’ en ‘wie is die ander’. 
Kinderen leren hiermee ontdekken, dat er verschillende zienswijzen zijn op bepaalde problemen, ze leren 
kijken vanuit verschillende perspectieven en ze leren een eigen mening te formuleren en te 
onderbouwen. 
Actief burgerschap is een leerstofonderdeel van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die wij 
op school gebruiken. Het is echter ook verweven met onze hele manier van lesgeven en omgaan 
met kinderen. Steeds weer proberen we de kinderen te laten nadenken over hun eigen rol in deze 
democratische samenleving. 
 
De volgende basiswaarden van de democratische rechtsstaat liggen hieraan ten grondslag: deze zijn 
gerelateerd aan de Grondwet en aan de Universele Verklaring voor de Rechten van de mens. 
1. vrijheid van meningsuiting 
2. gelijkwaardigheid 
3. begrip voor anderen 
4. verdraagzaamheid (tolerantie) 
5. autonomie 
6. het afwijzen van onverdraagzaamheid (intolerantie) 
7. het afwijzen van discriminatie 
 
Onderwijsaanbod  
Het onderwijsaanbod op onze school voldoet aan de kerndoelen voor burgerschap en is dan ook gericht 
op: 
- de bevordering van de sociale competenties; 
- openheid naar de samenleving en de diversiteit daarin, alsmede van bevordering van deelname  
              aan en betrokkenheid bij de samenleving;  
- bevordering van basiswaarden en van de kennis, houdingen en vaardigheden voor participatie in  
              de democratische rechtsstaat; 
- een leer- en werkomgeving waarin burgerschap zichtbaar is en die de leerlingen mogelijkheden  
              biedt om daarmee zelf te oefenen. 
Concreet omschreven in de volgende “burgerschapscompetenties” 
• Reflectie op eigen handelen 
• Uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens 
• Respectvol luisteren en kritiseren van anderen 
• Ontwikkelen van zelfvertrouwen 
• Respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en waardering van de  
              leefomgeving 
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De kinderen leren een aantal vaardigheden en doen kennis op; niet als doel, maar als hulpmiddel om zich 
te oriënteren in de wereld. Onderwijs is dus altijd middel tot...  
Dat houdt in dat we er voortdurend naar streven de kinderen te laten zien dat wat ze doen en leren 
functioneel is in hun dagelijks leven. De les- en leerstof komen zoveel mogelijk uit de wereld van het kind. 
Het rekenen, het lezen, de techniek van het schrijven en de taal zijn geen doel op zich, maar juist een 
middel om zich te oriënteren in de wereld.  
Daar elk kind een uniek wezen is, betekent dit dat elk kind een eigen tempo en mogelijkheden heeft. 
Daarom moet alle leerstof zo zijn ingericht dat ook individuele leerroutes mogelijk zijn. 
Hieronder volgt systematisch een beknopt overzicht van de onderwijsinhoud gekoppeld aan de in de wet 
genoemde ontwikkelingsgebieden. 
 

6.7.2 Piramide 

In de kleutergroep wordt gewerkt met de methode Piramide.  
Piramide combineert de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, wereldoriëntatie, 
motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek en voorbereidend schrijven.  
Aan deze ontwikkelingsgebieden wordt gewerkt aan de hand van projecten. De ruimte 
is zo ingericht dat alle ontwikkelingsgebieden actief” beoefend” kunnen worden. In de 
verschillende hoeken als creatieve hoek, ontdekhoek, bouwhoek, huishoek en in kasten 
met ontwikkelingsmateriaal vindt ieder kind plaatsen waar het aan zijn eigen 
ontwikkeling kan werken. Piramide biedt daarmee een perfecte doorgaande lijn naar 
de methodes van groep 3,  zoals Veilig Leren Lezen en Pluspunt. 

 

Natuurlijk zijn er in elke kleutergroep veel leeftijds- en niveauverschillen. Ook de woordenschat en het 
taalniveau van de kinderen varieert. Daarom zijn er in Piramide veel mogelijkheden om te differentiëren. 
De leerkracht observeert dagelijks de kinderen om na te gaan hoe ze spelen, werken en leren, zodat zij 
weten hoe wij de kinderen verder moeten stimuleren en helpen. 

 
6.7.3  Wereldoriëntatie 
Voor het rekenen, het lezen, de techniek van het schrijven en de taal gebruiken we methodes die up-to-
date zijn. Deze vakken zijn geen doel op zich, maar juist een middel om zich te oriënteren in de wereld.  

 

Daarmee komen we bij wat eigenlijk het belangrijkste ontwikkelingsgebied is 
voor kinderen: wereldoriëntatie. Bij wereldoriëntatie gaat het erom dat 
kinderen processen in de grote wereld ontdekken die ooit ontstaan zijn,  
er nu zijn en er in de toekomst mogelijk anders uitzien. Hier komt een 
historisch perspectief om de hoek kijken. Ook moet bij zo’n proces of 
onderwerp het geheel bekeken worden ten opzichte van de ligging op 

de aarde. Zo worden aardrijkskundige en topografische kennis eigen gemaakt.  
Wij werken met de methodes Brandaan voor geschiedenis, Meander voor aardrijkskunde en Naut voor 
het natuuronderwijs. Ook werken we jaarlijks met vijf schoolbrede projecten aan STEAM-onderwijs. 
 

6.7.4 Taal 

Taal is een zeer belangrijk middel tot communicatie. We willen de kinderen “hun zegje” leren doen; hen 
mondig maken. Tegelijk besteden we aandacht aan een juiste luisterhouding. 
Minstens zo belangrijk is dat kinderen hun gedachten en gevoelens op papier kunnen zetten. We leren ze 
dat door gedichtjes, opstellen, verhalen, brieven, artikeltjes te laten schrijven. 
Naast een duidelijk leesbaar handschrift dat vlot is te produceren, is het goed kunnen schrijven van de 
Nederlandse taal erg belangrijk. 
We werken op een voor alle midden- en bovenbouwgroepen zelfde wijze aan de spelling van zowel de 
werkwoorden als de overige woorden. Uitgangspunten daarbij zijn telkens de spellingsregels. Naast de 
spelling wordt in de bovenbouw ruim voldoende aandacht besteed aan de grammatica: zinsdeel- en 
woordbenoeming. Voor het taal- en spellingsonderwijs werken we met de methoden Staal. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=Piramide+programma&source=images&cd=&cad=rja&docid=T2dqR3YAHkFMYM&tbnid=YJRb7c1n4iQVOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vve.webklik.nl/page/piramide&ei=c7RhUY_JJIeuObv-gbAL&bvm=bv.44770516,d.ZWU&psig=AFQjCNGWzVgJRh5JPEgKQNbczRw6bnzX8Q&ust=1365444076238826
http://www.zonnewereld.nl/jenaplan/jenaplan/jenap
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6.7.5 Lezen 

Wie wel eens in een Arabisch, Aziatisch of Grieks land op bezoek is geweest, herkent ongetwijfeld de 
volgende ervaring. Je ziet tekens staan, maar je begrijpt ze niet. Boodschappen  doen of het nemen van 
een trein is ineens een lastige onderneming. Laat staan het lezen van een gebruiksaanwijzing of de krant. 
Je bent ineens onthand. Je voelt je een analfabeet. Lezen blijkt van groot belang voor je zelfredzaamheid. 
Lezen is van maatschappelijk belang. Daarnaast is lezen een prettige bezigheid voor veel mensen. Wie zich 
door een tekst moet worstelen, kent niet het genot van een avondje vroeg in bed met een boek, of een 
ochtend heerlijk een krantje lezen bij het ontbijt. 
Kortom, kunnen lezen is essentieel voor mensen, en dus een van de prioriteiten in de ontwikkeling van 
een kind. Voor het aanvankelijk technisch lezen maken we gebruik van de methode Veilig Leren Lezen, de 
nieuwste Kim-versie. 
 

 
Begrijpend lezen is het primaire doel voor alle kinderen. Er zijn drie belangrijke onderliggende 
vaardigheden voor begrijpend lezen te onderscheiden: 
 

- vlot teksten kunnen lezen; 
- het beschikken over een goede leeswoordenschat; 
- het kunnen toepassen van leesstrategieën. 

 
Kinderen die problemen hebben met vlot lezen en/of woordenschat, zijn dikwijls niet in staat om 
leesstrategieën toe te passen. Alle leesonderwijs moet in het perspectief van begrijpend lezen staan.  
Het leesproces begint al voor groep drie. In de groepen 1 en 2 wordt de basis gelegd door activiteiten 
vanuit de beginnende geletterdheid. De leerkracht laat de kinderen met taal spelen en oefenen. Ze 
ontdekken de relatie tussen gesproken en geschreven taal. Spelenderwijs leren kinderen dat woorden 
opgebouwd zijn uit klanken en dat je van klanken woorden kunt maken. 
Een mooie ontdekking voor kleuters is het rijmen: ‘zoek’, ‘Loek’, ‘koek’. Zij beginnen enkele letters te 
herkennen, te beginnen bij de eerste letter van hun naam. Hiernaast is er gerichte aandacht voor de 
uitbreiding van hun woordenschat en het oefenen in begrijpend luisteren. Beiden zijn erg belangrijk om 
later een tekst te kunnen begrijpen. Voor het onderdeel Begrijpend lezen wordt gewerkt met de methode 
Lezen in beeld. 
 
Onze school heeft leesonderwijs als prioriteit gekenmerkt. We hebben een visie op leesonderwijs. Deze 
visie is vastgelegd in het Leesbeleidsplan. Dit leesbeleid dat bestaat uit een doorgaande lijn in het 
lesprogramma, de toetsing en eventuele kinderenzorg op het gebied van lezen. Wij hebben de 
streefdoelen voor het technisch leesniveau van de kinderen van de verschillende groepen vastgesteld. De 
ontwikkeling van het leerproces wordt vanaf groep 1 tot en met groep 8 gevolgd door toetsing en 
observatie. 
 
Wij bekijken jaarlijks de leerresultaten van de school als geheel en nemen op basis van de resultaten 
beslissingen over het leesbeleid. 
De school beschikt over een aantrekkelijke bibliotheek voor alle kinderen. Elke groep heeft daartoe een 
abonnement van de bibliotheek waarbij, minimaal eenmaal in de zes weken, boeken kunnen worden 
geleend. Wij motiveren ouders en kinderen om ook thuis aan de leesontwikkeling te werken. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=veilig+leren+lezen&source=images&cd=&cad=rja&docid=waBr9aRA7rLhpM&tbnid=OIu77zpnfdHF0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://hetzand3.blogspot.com/p/veilig-leren-lezen.html&ei=o0x-UZXBMYSeO-TNgYgI&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNHuEoIsTq_pYfH3ZlQDjdg5d8uE3g&ust=1367318042287480
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6.7.6 Rekenen  

 

Goed rekenonderwijs is, samen met goed taal- en 
leesonderwijs, van grote invloed op de kansen van de kinderen 
in de samenleving. Juist daarom is het zo belangrijk dat 
rekenen samen met lezen voortdurende aandachtspunten zijn. 
Het gaat bij deze vakken per slot van rekening heel direct om 
de toekomst van kinderen. 
Het is belangrijk dat kinderen plezier beleven aan het leren 
rekenen. Bij leermiddelenfabrikanten, maar ook bij gewone 
speelgoedwinkels zijn allerlei spelletjes te verkrijgen die een  

beroep doen op getallen, bewerkingen en logisch denken. Door rekenen te verbinden met de 
werkelijkheid van kinderen krijgt rekenen betekenis en neemt de motivatie voor rekenen en de 
nieuwsgierigheid van kinderen toe. 
 
Hoge verwachtingen ten aanzien van de mogelijkheden van kinderen en  
het stellen van hoge, realistische doelen zijn cruciaal voor het leren van kinderen. 
Door binnen de school heldere afspraken te maken over wat kinderen op welk moment dienen te 
beheersen, kan op tijd worden vastgesteld bij welke kinderen de rekenontwikkeling risicovol verloopt, en 
kan op tijd actie worden ondernomen. Dit betekent dat er concrete streefdoelen per leerjaar nodig zijn. 
Bijvoorbeeld: medio groep 2 kunnen kinderen tot 20 tellen en kennen ze de cijfersymbolen, eind groep 3 
is het optellen en aftrekken tot 10 gememoriseerd, medio groep 4 is het optellen en aftrekken 
geautomatiseerd, eind groep 4 kunnen kinderen volt rekenen tot 100, eind groep 5 zijn de tafels van 
vermenigvuldiging geautomatiseerd.  
Voor het rekenen werken wij met de derde versie van de methode Pluspunt. 
 

6.7.7 Catechese 

Catechese dient leidraad te zijn voor het leven in en rond school. Door de gehele 
school wordt gewerkt vanuit het catecheseproject “Trefwoord”, uitgegeven door het 
SGO. Men kan dat zien in de klas, want 'Trefwoord' werkt op basis van een kalender, 
die in alle groepen een vast plekje heeft. De methode geeft voor iedere dag een 
gedicht, spel, lied, verhaal of Bijbeltekst als dagopening. Gedurende enkele weken 
vormen al die onderwerpen samen één thema, dat uitgebeeld is op de kleurenposters 
bij de kalender. In een doorgaande lijn komen op die manier ieder schooljaar ongeveer 
dertien thema's aan bod. Deze thema's sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld 
van de kinderen(bijvoorbeeld: ‘Wie ben ik?’), bij actuele ontwikkelingen en  

vraagstukken in de samenleving samenhangend aanbod aan Bijbelverhalen (bijvoorbeeld: Abraham, 
Mozes, Jezus).  
 

 

De school is verbonden met de Ludgeruskerk. Eenmaal per jaar 
verzorgt de school samen met de pastoor een gezinsdienst in de 
kerk.  
De voorbereiding op het sacrament van Communie wordt  verzorgd 
door een werkgroep uit de parochie. 
Op school vieren we de belangrijke Christelijke feesten. Zo zijn er de 
Adventvieringen, de Kerstviering en de Paasviering. 

De katholieke grondslag van de SKOFV-scholen sluit niet uit dat de school ook bezocht wordt door 
kinderen die niet katholiek zijn. Kbs de Toekomst wordt bezocht door kinderen met verschillende 
nationaliteiten en religies. Dit wordt als verrijkend ervaren. Uiteraard worden de kerkelijke feestdagen 
van de andere godsdiensten ook gerespecteerd. Binnen het gebied "geestelijke stromingen" komen die 
godsdiensten expliciet aan de orde.  
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6.7.8  Expressie en culturele vorming 

In alle groepen wordt aan expressie gedaan in de vorm van muziek en dans, drama, techniek en 
beeldende vorming. 
Sinds 2017-2018 doen  we mee met de leerlijn de Culturele Haven. De Culturele Haven is de doorlopende 
cultuurleerlijn van Flevolandse bodem. In De Culturele Haven leren kinderen over de unieke geschiedenis 
van hun polderland in relatie tot zichzelf en kunst van nu. Deze multidisciplinaire leerlijn biedt 
cultuurlessen, workshops en excursies over erfgoed, theater, beeldende kunst en muziek.  
Tevens maken we gebruik van het kunstaanbod van de Meerpaal. 
 

 

6.7.9  Bewegingsonderwijs 

Kinderen bewegen nog graag en veel. Dat zien we bijvoorbeeld op het schoolplein tijdens het 
buitenspelen van de kleuters. Het behouden van die actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling van dit 
leergebied. Om dat doel te bereiken leren kinderen in het bewegingsonderwijs deelnemen aan een breed 
scala van bewegingsactiviteiten, zodat ze een ruim ‘bewegingsrepertoire’ opbouwen. Dat repertoire bevat 
motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden. 
Kinderen leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren in 
aansprekende bewegingssituaties. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, 
klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. En om spelvormen als tikspelen, 
doelspelen, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken en jongleren en stoeispelen. 
De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen en dus is het nodig om te 
leren afspreken wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij elkaar  
helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en 
eigen mogelijkheden verkennen. Het is eigen aan ‘bewegen’ dat er 
plezier aan te beleven valt. Dat plezier is van groot belang voor een 
blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten. Het speelterrein is 
zodanig ingericht dat er optimale gelegenheid is tot bewegen. 
Uiteraard heeft elke groep daarnaast, tweemaal per week, les in 
beweging in de gymzaal bij ‘Aan Boord’ of in het eigen speellokaal.                                                                                                                                                                                                

 
Pietengym 

Uit oogpunt van beweging en hygiëne is het van belang dat de kinderen in sportkleding aan gymlessen 
deelnemen. Het gebruik van gymschoenen is verplicht. Op last van de gemeente moeten de gymschoenen 
voorzien zijn van een zool die geen strepen achterlaat op de vloer van de gymzaal. Spullen, voorzien van 
een naam, s.v.p. meegeven in een gymtas. 
Als kinderen om medische redenen niet aan de gymles mogen of kunnen deelnemen, dient dit schriftelijk 
door de ouders te worden medegedeeld aan de groepsleerkracht.  
 

6.7.10 Engels 

Onderwijs in de Engelse taal vindt plaats in de groepen 7 en 8. 
De kinderen leren door eerst te luisteren, vervolgens te spreken 
en te lezen. We gebruiken de methode Groove.me.  

Groove.me is een digibord lesmethode Engels voor het basisonderwijs. De eerste complete lesmethode 
Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. De muziek die gebruikt wordt is ‘echte’ muziek: bekende 
popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering. 
In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle 
vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden 
uitgebreid met woorden passend bij het thema. 
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6.8 Activiteiten 

Op kbs de Toekomst spreken, spelen, werken én vieren we met elkaar. Een aantal activiteiten komt 
jaarlijks terug.                                         

- Aan het begin van het schooljaar organiseren alle groepen verschillenden groepsvormende 
activiteiten zoals bijvoorbeeld het slapen op school. 

- We besteden aandacht aan de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen 
- De Maandvieringen 
- Het schoolontbijt 
- De Kerstviering 
- De Paasviering 
- Carnaval 
- De Koningsspelen 
- De disco 
- Jaarlijks wordt door groep 7-8 een musical opgevoerd. 
- In de laatste schoolweek vieren we het Slotfeest. 
- Afscheidsavond groep 8 

Buitenschoolse activiteiten  
Als school nemen we deel aan verschillende sportactiviteiten zoals: 

- Het voetbaltoernooi 
- Het basketbaltoernooi 
- Het handbaltoernooi 
- Het korfbaltoernooi 
- De avondvierdaagse 

Groep 7 en 8 doen eens in de twee jaar het verkeersexamen. En jaarlijks besteden we aandacht aan de 
Nationale Boomplantdag. 

6.8.1 Schoolkamp 

Leerlingen van groep 7 en 8 gaan drie dagen op kamp. Het schoolkamp is onderdeel van het 
lesprogramma en wordt o.a. voor de leerlingen georganiseerd om te kunnen werken aan sociaal-
emotionele vaardigheden. Sport en spel, verlies en winst, 
vreugde en verdriet, omgang met elkaar en overnachten 
buitenshuis zijn belangrijke leerdoelen. 
Het kamp is een onderdeel van de schooldagen en valt 
(gedeeltelijk) onder schooltijd, maar telt niet mee als 
onderwijstijd. De school stelt kamp dan ook niet verplicht, 
maar hecht er veel waarde aan wanneer iedereen meegaat. 
Wanneer er kinderen zijn die niet meegaan op kamp, dan zal 
de school de mogelijkheid bieden om de kinderen op te 
vangen. 
Om het kamp mogelijk te maken is een bijdrage van € 60,00 
per kampgaande leerling gewenst. Omdat de kamplocatie 
ver van te voren geboekt moet worden, worden hiervoor kosten gemaakt. Daarom vindt geen restitutie 
van het betaalde kampgeld plaats bij annulering door ouders, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte. Is uw 
financiële draagkracht (tijdelijk, maar toch een aanzienlijke periode) minder groot, dan kunt u zich richten 
tot de directeur van de school. 
In samenspraak met de Oudervereniging kan besproken worden of een aangepaste regeling kan gelden. 
Mocht een leerling het schoolkamp niet bij kunnen wonen dan zal het regulier lesprogramma in een andere 
groep op school, door die betreffende leerling moeten worden gevolgd. 
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6.9 Het volgen van de ontwikkeling 

Voor ieder kind wordt een Profielkaart ingevuld. Op deze profielkaart wordt de ontwikkeling van het kind 
bijgehouden op: 

- sociaal emotioneel gebied 
- de motoriek 
- de werkhouding 
- de cognitieve gebieden technisch en begrijpend lezen taal, spelling, woordenschat en rekenen 
- de resultaten van de methode en niet-methodegebonden toetsen 

Zes keer per jaar, met tussenpozen van 6-7 weken, worden alle kinderen besproken door de leerkracht en 
intern begeleider.  
Tijdens deze kindbespreking wordt per vakgebied besloten of het kind in de komende zes weken in de 
 A-B-of C instructiegroep zit en welke specifieke interventies nodig zijn. Vervolgens worden de doelen van 
de komende periode geformuleerd. De interventies en doelen worden in de weekplanningen gezet. 
 
Instructiegroepen: 

A-groep 
Instructieonafhankelijke kinderen 
Methodetoetsen: (zeer) goed 
Citoniveau:  I - II 

Dit zijn de vlotte kinderen die zich goed ontwikkelen en op  de toetsen boven 
niveau scoren. Deze kinderen hebben vaak aan een verkorte instructie genoeg om 
zelfstandig aan het werk te kunnen gaan. Bij deze kinderen is het van belang hen 
voldoende uit te dagen en activiteiten aan te bieden op een hoger niveau. 

B-groep 
Instructiegevoelige kinderen 
Methodetoetsen: voldoende 
Citoniveau:   III 

Deze kinderen vormen meestal de grootste groep. Het zijn de kinderen die zich 
met de basisinstructie van de leerkracht, de begeleide oefening en de zelfstandige 
verwerking doorgaans goed ontwikkelen. Het zijn de kinderen die bij toetsing op 
niveau scoren. 

C-groep 
Instructieafhankelijke kinderen 
Methodetoesten: zwak / onvold. 
Citoniveau: IV-V 

Dit zijn de kinderen die op de toetsen onder niveau scoren. Zij hebben meer tijd 
nodig en zijn afhankelijk van verlengde instructie en begeleiding door de 
leerkracht om hun ontwikkeling goed te laten verlopen. In het groepsplan krijgen 
deze kinderen per week ongeveer een uur verlengde instructie en oefentijd met 
de leerkracht.  

 

6.9.1 Toetsing 

Werken aan hoge (cognitieve) leeropbrengsten is een wettelijke opdracht. Hoewel wij opbrengstgericht 
onderwijs breder willen omschrijven, streven we ernaar de cognitieve leerresultaten gemiddeld, zo niet 
bovengemiddeld te laten zijn. Goed toetsbeleid is dan ook een vanzelfsprekende zaak.  
 

 
 
Het is van belang om regelmatig de resultaten van ons onderwijs te toetsen. De beste toets voor ons is de 
mate van plezier waarmee kinderen naar school gaan. Als kinderen met tegenzin naar school gaan, zullen 
hun prestaties daar onder lijden.  
Uiteraard moeten we ook regelmatig toetsen of de ontwikkelingen van de kinderen naar wens verlopen. 
We onderscheiden een aantal verschillende toetsen. De resultaten van al deze toetsen worden verwerkt 
in het kindvolgsysteem. Voor het toetsen van de onderwijsresultaten maken we gebruik van 
methodegebonden en landelijk genormeerde toetsen. In het begin van het schooljaar wordt een 
toetskalender gemaakt, waarin alle toetsen van groep 1 t/m 8 zijn opgenomen. 
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Methodegebonden toetsen 
Deze toetsen horen bij de gebruikte methode (bijv. taal of rekenen) en toetsen of de kinderen de 
doelstellingen, die de methode gesteld heeft, behaald hebben en waar de eventuele uitval zit.  
 
Landelijk genormeerde toetsen 
Groep 
1-2 

Toets 
Toets Beginnende Geletterdheid 

1-2 
3  
3 t/m 8 
3 t/m 8 
3 t/m 8 
3 t/m 8 
3 t/m 8 
3 t/m 8 
3 t/m 8 
8 

Cito Rekenen voor kleuters 
Herfst-, Winter-, Lente- en Zomersignalering aanvankelijk lezen 
Cito Drieminutentest – woordlezen 
AVI-toetskaarten - tekstlezen 
Cito Begrijpend lezen 
Begrijpend luisteren 
Cito Spellingsvaardigheid 
Cito Rekenen en Wiskunde 
Cito Woordenschat 
IEP toets - Centrale Eindtoets 

De normering wordt uitgedrukt in de Romeinse cijfers I, II, III, IV en V. 
     I =  goed (0-20% scoort hoger) 
     II=  ruim voldoende (20-40% scoort hoger) 
     III=  voldoende (40-60% scoort hoger) 
     IV=  onvoldoende (60-80 % scoort hoger) 
     V =  zwak (80-100 % scoort hoger)  
 
De kinderen met een III-score behoeven extra alertheid van de leerkracht. Voor de kinderen die een IV of 
V score hebben, wordt altijd een handelingsplan gemaakt. Deze plannen kunnen door verschillende 
mensen worden uitgevoerd maar worden altijd met de intern begeleider geëvalueerd. De resultaten van 
de toetsen worden besproken met de i.b-er in de groepsbesprekingen. In deze besprekingen wordt ook 
de benodigde acties naar aanleiding van de toetsresultaten afgesproken. 
De leerkrachten leggen de resultaten, handelingsplannen en evaluaties vast in het kindvolgsysteem. 
Aan het eind van de basisschool geeft de leerkracht, in samenspraak met het kind en ouders, een 
schooladvies. Daarnaast wordt, in groep 8, de Centrale Eindtoets afgenomen. 
 
Alle toetsgegevens worden in het digitale kindvolgsysteem opgeslagen. Na een toets worden de toetsgegevens 
geanalyseerd. Er wordt als volgt gekeken naar resultaten van 
individuele kinderen: 
• Komen resultaten overeen met de observatie  uit de 
   groep? 
• Wat is het niveau in vergelijking met de vorige toets? 
• Wat is het niveau in vergelijking met andere  vakken? 
 
De toetsen van verschillende leerjaren worden vergeleken 
(trendanalyses). Ook wordt gekeken naar groepsresultaten. Na de 
toetsanalyse kunnen we bekijken of er hiaten in ons lesaanbod 
zitten of dat bepaalde lesstof nog een extra moet worden 
aangeboden. De gegevens worden per kind in het kinddossier. 
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6.10 Kindvolgsysteem sociaal - emotionele ontwikkeling 

We willen dat kinderen gemotiveerd blijven en zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Motivatie en 
zelfvertrouwen gaan hand in hand en hebben grote invloed op leeropbrengsten! Daarom volgen we niet 
alleen de cognitieve ontwikkeling, maar leggen we ook de sociaal emotionele ontwikkeling vast in een 
kindvolgsysteem. Tweemaal per jaar vullen de kinderen van groep 5 t/m de Kanjervragenlijst in. Deze lijst 
beoogt te meten hoe kinderen hun eigen sociaal functioneren in de klas ervaren. 
De vragenlijst meet Negatieve intenties, Ongelukkig sombere gevoelens, Onrustig verstorend gedrag en 
Hulpvaardig sociaal gedrag. De vragenlijst sluit nauw aan bij de Kanjertraining, maar is ook zonder de 
training te gebruiken. In combinatie met de leerkrachtlijst en het sociogram kunnen leerkrachten snel 
sociale problemen signaleren, hier met leerlingen en ouders over in gesprek gaan en een gezamenlijk 
handelingsplan opstellen. De Kanjervragenlijst is goedgekeurd door de COTAN. 
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7 De secundaire processen 

 
Om de kerntaak van de school – het verzorgen van onderwijs aan 4 t/m 12 jarigen – mogelijk te maken, 
moeten ook de ondersteunende processen goed geregeld zijn. 
Evenals het primaire proces, moet ook het secundaire proces gestructureerd worden. We hebben het hier 
over: 

1.  het werken aan kwaliteitszorg,  
2. de opzet en het onderhoud van de zorgstructuur 
3. het verzorgen van rapportages,  

We leggen hierover verantwoording af aan de omgeving en betrokkenen.  
 

7.1 Kwaliteitszorg 

Bij het woord kwaliteit denken we vaak aan meetbare resultaten die de mate van kwaliteit moeten 
uitdrukken. Wij geloven dat veel niet meetbaar is, dat wezenlijke zaken niet te wegen zijn. Wij denken dat 
we de kinderen verrijken, hun inzichten verbreden, hun denkwereld verdiepen als we met hen praten, 
verhalen, bidden, doen, vieren.  
Het gaat bij kwaliteit niet alleen om het efficiënt en effectief aanleren van kennis en vaardigheden. Ook 
de pedagogische kwaliteit is belangrijk: de vorming van kinderen tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke 
personen.  
Ons eerste referentiekader voor kwaliteitsbeleid is de visie van de school. Daaraan willen we al ons beleid 
ontlenen en toetsen. Daarop willen en mogen we ook door alle betrokkenen bij de school aangesproken 
worden. 
De kern van kwaliteitszorg is te vangen in vijf vragen: 
  

1. Doet de school de goede dingen?  
2. Doet de school de dingen goed?  
3. Hoe weet de school dat?  
4. Vinden anderen dat ook?  
5. Wat doet de school met die wetenschap? 

 
Kwaliteit binnen de school moet blijken uit het welbevinden en de leerresultaten van de kinderen. 
Belangrijk daarbij is de wijze waarop leerkrachten samenwerken, een team, vormen. Maar ook hoe ze aan 
doorgaande leerlijnen, vernieuwingen en kwaliteitsplanning werken. 
Weten wat kinderen en ouders belangrijk vinden, hoe de diensten van de school worden ervaren, is 
belangrijk om een goede band met elkaar op te bouwen. En een goede band zorgt over en weer voor 
motivatie, afstemming en ontwikkeling. 
 
Werken aan kwaliteitszorg is een wettelijke verplichting. Scholen moeten hun beleid met betrekking tot 
kwaliteit beschrijven. In deze beschrijving moet centraal staan wat de school onder kwaliteit verstaat en 
hoe die kwaliteit wordt gerealiseerd. Hoe wordt vastgesteld welke acties nodig zijn tot verbetering en hoe 
die verbeteringen worden vastgehouden. De school moet dit beschrijven in 
• het schoolplan; voor de inspectie 
• de schoolgids; voor ouders 
 
De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de onderwijskwaliteit op alle scholen in Nederland. De inspectie 
houdt er toezicht op dat: 

- alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit krijgen 
- scholen voldoen aan wet- en regelgeving 
- scholen hun financiën op orde hebben 

Daarvoor bezoekt de inspectie de scholen. Ze observeert de groepen, houdt gesprekken en analyseert 
schoolgegevens. Kwaliteitszorg is binnen het schoolonderzoek een centraal aandachtspunt. Bij de 
uitvoering van het schoolonderzoek maakt de inspectie gebruik van het kwaliteits-onderzoek, wat de 
school zelf afneemt. De werkpunten die de school daaruit kiest, worden door de inspectie getoetst, 
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alvorens de inspectie deze gegevens overneemt. Bij de beoordeling neemt de inspectie onder meer het 
didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en de leerresultaten mee. Het oordeel van de 
inspectie over de onderwijskwaliteit van een school wordt uitgedrukt in 'voldoende', 'zwak' en 'zeer zwak' 
en verwerkt in een rapport dat openbaar is.  
De Inspectie heeft kbs de Toekomst in september 2014 voor het laatst bezocht en toen het 
basisarrangement toegekend. Dit arrangement is op basis van de resultaten de navolgende jaren ook 
toegekend.  Meer informatie over het Toezichtkader vindt u op de website van de inspectie. 

 
Voor kwaliteitszorg zijn gegevens nodig. De school probeert zoveel mogelijk (objectieve) gegevens te 
verzamelen. Wij gebruiken de volgende specifieke instrumenten om de kwaliteitszorg uit te voeren: 
 
• Na- en bijscholing zorgen voor geschoold personeel, waarbij een regelmatige bij- en  nascholing van alle 
   personeelsleden noodzakelijk is. Daartoe wordt elk jaar een scholingsplan opgesteld. 
 
• Afstemming zoeken in de deskundigheid van het team en schoolontwikkeling. 
    
• De doelen van schoolontwikkeling koppelen aan de visie en missie van de school. 
 
• Kindvolgsysteem voor de cognitieve vakken als ook voor de sociaal–emotionele ontwikkeling. Zicht 
   hebben op de ontwikkeling, het welbevinden en de resultaten van ieder kind. Hieruit trekken we  
   conclusies voor het pedagogisch klimaat en de stimulering van de ontwikkeling van ieder kind. 
 
• Gesprekken met leraren. 
   POP-gesprekken, welbevindingsgesprekken,  functioneringsgesprekken. Die gesprekken geven   
   informatie over het functioneren van personeelsleden en over de manier waarop zij aankijken tegen de  
   school.  
 
• Groepsbezoeken.  
   Groepsbezoeken leveren  informatie op over pedagogisch klimaat en  didactisch handelen in de  
   groepen.  
 
• Schooltoezicht onderwijsinspectie. 
   Regelmatig bezoekt de inspectie de school voor een kwaliteitsonderzoek. Het rapport van de inspectie  
   geeft informatie over de kwaliteit van het onderwijs. In september 2014 heeft de inspectie de school    
   bezocht en het basisarrangement toegekend.  
 
• Tevredenheidsonderzoek 
   Eenmaal per twee jaar wordt een kind- en teamtevredenheidsonderzoek  uitgevoerd. Zo’n enquête  
   geeft de mening weer kinderen en team over de kwaliteit van de school. 
 
• (Omgekeerde) Oudergesprekken. 
   Tijdens oudergesprekken horen leerkrachten de mening van ouders over de kwaliteit van de school.  
 
• Overleg met het vervolgonderwijs.    
   Kbs de Toekomst heeft contact met scholen waar onze kinderen hun vervolgonderwijs volgen. In deze  
   contacten worden nagevraagd wat er verbeterd kan om de doorstroom naar het voortgezet onderwijs  
   soepel te laten verlopen. Ook volgen we de schoolverlaters tot aan hun eindexamen en leggen daarbij  
   het basisschooladvies naast de gevolgde schoolloopbaan.  
 
• Arbo-overleg. 
   In de gesprekken met de Arbodienst wordt gesproken over veiligheid en welzijn van de medewerkers.  
   Naar aanleiding van de Risico Inventarisatie en Evaluatie en Algemene Schoolverkenning die vierjaarlijks  
   wordt ingevuld, wordt een actieplan opgesteld om de veiligheid en welzijn van kinderen en  
   medewerkers te waarborgen.  
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• Zorgoverleg. 
   In het kader van leerlingenzorg vindt regelmatig overleg plaats in het Ondersteuningsteam team met  
   bijvoorbeeld jeugdzorg, de leerplichtambtenaar, schoolmaatschappelijke werk e.d.  
 
• Centrale eindtoets 
   Met de centrale eindtoetsleggen alle scholen in Nederland op dezelfde manier verantwoording af over 
   de leerresultaten. Op onze school wordt de IEP-toets afgenomen. 
 
• Methodegebonden toetsen en het Cito LVS voor de basisvaardigheden.  
   Naast de   toetsen die bij de methoden horen (rekenen, spelling, taal en lezen) maken we, voor  deze  
   vakgebieden, ook gebruik  van landelijk genormeerde Cito-toetsen. Daardoor krijgen we een beeld hoe  
   het kind en de school scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde.  
 
• Trendanalyses.  
   Door de toetsgegevens over een aantal jaren te  analyseren krijgen we een beeld  over de vorderingen  
   van de kinderen, maar ook over het didactisch handelen van de leerkrachten. 
 
• Schoolplan en jaarlijks activiteitenplan.  
   Elke vier aar wordt een schoolplan opgesteld,  waarin de visie, werkwijze en koers voor de komende vier  
   jaar wordt beschreven. Vanuit dit schoolplan wordt jaarlijks een activiteitenplan opgesteld. Deze  
   activiteiten worden jaarlijks in het  jaarverslag geëvalueerd  
 
• Zicht houden op maatschappelijke trends en ontwikkelingen en hierin  afwegingen voor  de school  
   maken. 
 
De relatie tussen school en ouders vinden we als kbs de Toekomst belangrijk. De school en u als ouder zijn 
elkaars partners, want beiden spelen we een rol in de opvoeding van uw kind. Samen kunnen we meer 
betekenen dan ieder voor zich. Die relatie willen we ook zichtbaar maken, wanneer we gegevens 
verzamelen over de kwaliteit van de school. 
U, als professional van uw kind thuis, let immers op andere aspecten dan de professionals in de school. 
Het is goed uw mening omtrent verschillende  schoolontwikkelingen te horen. Altijd zal, na het invullen 
van een enquête, een terugkoppeling naar u plaatsvinden over de uitslag en de vervolgstappen die de 
school daaruit gaat kiezen.  
 
Ook uw kind in de bovenbouw kan gevraagd worden een enquête in te vullen. De vraagstellingen gaan 
daarbij over de ervaringen met betrekking tot het schoolklimaat, de communicatie en omgang, het 
onderwijsleerproces en de informatie en inspraak. Wanneer uw zoon of dochter met deze informatie 
thuiskomt, bent u nu bekend met de context van deze informatie. 
 

7.2 Ondersteuning 

Onze school ziet het kind als een unieke persoonlijkheid, dat zijn eigen identiteit mag ontwikkelen.  
Wij beperken ons niet tot het kind zijn, maar zien de school als een plek waar het kind als totale persoon 
kan leren, werken en leven, samen met andere kinderen en met begeleiding van ouders en professionele 
opvoeders. 
 

 

In de uitgangspunten van de school ligt de zorg op maat besloten. Daaruit 
spreekt dat kinderen recht hebben op het ontwikkelen van een eigen 
identiteit in eigen tempo en naar eigen mogelijkheden. Dat betekent dat 
wij, gelet op het specifieke van onze school, er zorg voor dragen dat er 
binnen de formatie ruimte wordt gevonden voor de zorg. 

De extra zorg proberen we zoveel mogelijk te bieden binnen de eigen groep. De leerkracht is 
hoofdverantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van zijn kind. Ouders kunnen altijd terecht bij de 
leerkracht om geïnformeerd te worden over hun kind. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=zorg+onderwijs&source=images&cd=&cad=rja&docid=9iO285GlnxRPYM&tbnid=pUDc6EYiwuf8bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dongeradeel.nl/zorg-welzijn-onderwijs&ei=pJl_UdPZEciDOMGlgNAF&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNFfzMhGEyccImE4VFW3cxtCUEbz1Q&ust=1367403190570490
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Wij vinden het belangrijk dat er goede en open contacten zijn met de ouders. Bij ingrijpende beslissingen 
worden ouders en kinderen nauw betrokken. De zorg is uitgebreid beschreven in het Ondersteunings-
profiel van de school. Zie hiervoor onze website onder Downloads. 
 

7.2.1 De zorg voor het jonge kind 

Er zijn typerende kenmerken die horen bij de aanpak van het jonge kind. Een peuter / kleuter moet 
handelend en ontdekkend bezig zijn. Een jong kind moet vooral spelenderwijs allerlei functies oefenen. 
In toenemende mate krijgen scholen en leraren te maken met sterk uiteenlopende zorgvragen van 
kinderen in groep 1 en 2. Dit vraagt van de leraar een goed pedagogisch klimaat te kunnen bieden waarin 
verschillende kinderen zich kunnen ontwikkelen in eigen tempo, interesses en mogelijkheden. Deze 
expertise èn ervaring zijn gelukkig in onze onderbouw aanwezig. 
Gedurende de eerste vier schooljaren worden eventuele ontwikkelingsstoornissen in een vroeg stadium 
gesignaleerd. Op basis van deze signalering wordt door middel van aparte hulpprogramma’s voorkomen 
dat er in een later stadium problemen ontstaan. Eventuele individuele en langdurige 
ontwikkelingsprogramma’s worden in deze periode opgestart. De uitvoering van deze programma’s vindt 
voor 4- en 5-jarigen plaats in de kleuterbouw. 
 

7.2.2 De overgang van groep 1 naar 2 en 3    
De wet voor het Primair onderwijs gaat er van uit dat kinderen in beginsel binnen een tijdvak van acht 
aaneensluitende jaren het primair onderwijs doorlopen. 
Veranderde regelgeving zorgt er voor dat met ingang van augustus 2006 kinderen die geboren zijn tussen 
1 oktober en 31 december worden beschouwd als eerste groepers. 
Bij de overgang naar de middenbouw staan we hierdoor voor de keuze deze zogenaamde najaarskinderen 
al dan niet door te laten stromen. Het kan dan gebeuren dat kinderen een onderbouwperiode van slechts 
anderhalf jaar hebben gehad of, zoals voorheen, twee en een half jaar. 
Op zich bestond deze keuze altijd al, omdat onze school al gewend was om naar de ontwikkeling van het 
kind te kijken. In deze nieuwe situatie is het zo dat indien de school kiest voor een onderbouw periode 
van twee en een half jaar, dit door de inspectie gezien wordt als “zittenblijven”. Gevolg kan vervolgens 
zijn dat op de site van de inspectie de school meer zittenblijvers telt dan voor deze veranderde 
regelgeving, het geval was. 
Kinderen ontwikkelen zich verschillend en het tempo waarop dat gebeurt valt lang niet altijd samen met 
onze overgangen die gebaseerd zijn op kalenderleeftijd.  
Op kbs de Toekomst gaan we er niet zondermeer vanuit dat alle kinderen die voor 1 januari vijf jaar 
worden in het daaropvolgende jaar naar groep 3 gaan. We bekijken zorgvuldig waar het kind het best zal 
functioneren en waar de ontwikkeling op lange termijn het beste bij gebaat is. De keuze voor verkorting 
of verlenging heeft vooral te maken met de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind. De voortgang 
in ontwikkeling is bepalend, niet de kalenderleeftijd.  
- Om een goede beslissing te kunnen nemen kijkt de leerkracht naar de volgende aspecten: 

Taal/spraakontwikkeling 
- Ontwikkeling m.b.t. het voorbereidend lezen 
- Ontwikkeling m.b.t. voorbereidend rekenen 
- Sociaal-emotionele ontwikkeling 
- Spelontwikkeling 
- Luisterhouding 
- Werkhouding en concentratie 
- Zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
- Ontwikkeling van de motoriek. 
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Deze ontwikkeling wordt in kaart gebracht door: 
- Signalering /observatielijsten                            -   Toetspakket beginnende geletterdheid  
-  Cito Rekenen voor Kleuters                              -    Kanjerlijsten 

 
  

De keuze voor verkorting of verlenging wordt duidelijk gemotiveerd en beargumenteerd. Bij het nemen 
van een dergelijke beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider betrokken.  
Als er twijfels zijn ten aanzien van de overgang, dan geven we dit in februari bij de ouders aan. Dit  
kan zijn naar aanleiding van het rapport, de toetsen en de observaties. 
De periode tot het eind van het schooljaar geven we aan wat we gaan doen om de ontwikkeling van het 
kind te stimuleren en op welke wijze men daar thuis eventueel aan bij zou kunnen dragen. We geven 
ouders ook aan wanneer we de definitieve beslissing nemen. Nogmaals het gaat om welbevinden van de 
kinderen; het kind moet zich competent voelen in groep 3 en dat is meer dan een voldoende scoren op de 
toets.  
 
Kleuterverlenging. 
De najaarskinderen die niet in aanmerking komen voor vervroegde doorstroming en die dus langer dan 2 
½ jaar in de kleutergroepen verblijven, krijgen extra aanbod op het gebied van voorbereidend lezen en 
rekenen. (fonologisch bewustzijn, opbouw van letterkennis en gecijferdheid staan hierbij centraal. Dit 
aanbod wordt schriftelijk vastgelegd in een plan. 
Contact met ouders. 
Wanneer er sprake is van verlenging of verkorting van het kleuteronderwijs, stellen we argumenten op 
schrift. Met de ouders wordt dit duidelijk en goed verantwoord onderbouwd. De argumenten en mening 
van de ouders wordt eveneens vermeld. De uiteindelijke beslissing is een schoolbeslissing.  
 

7.3 Aannamebeleid  

In principe zijn alle kinderen, waarvan de ouders de grondslag onderschrijven, welkom op onze school. 
Scholen hebben sinds 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Aan iedere leerling die wordt aangemeld op onze 
school, moeten wij een passende onderwijsplek bieden. Dit geldt ook voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Deze onderwijsplek kan binnen onze school zijn of binnen een andere 
basisschool, regulier of speciaal. Het bieden van een passende onderwijsplek is niet altijd een makkelijke 
opgave. Scholen kunnen dit niet alleen en daarom zijn alle scholen aangesloten bij een 
samenwerkingsverband. Als gevolg van de geografische uitgestrektheid van het gebied waarover de SKO 
scholen zijn verspreid, participeert de SKO in vier samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. 
Basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs werken daarin samen. Deze 
samenwerkingsverbanden zijn: 
• Onderwijs Zorgkoepel Noord Veluwe 
• Passend Onderwijs Almere 
• Passend Onderwijs Apeldoorn 
• Passend Onderwijs Lelystad / Dronten 
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband  24-03 Dronten / Lelystad 

 

7.3.1 Toelaatbaarheid speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs 

In het Schoolondersteuningsprofiel van de school kunt u lezen welke ondersteuning wij kunnen bieden 
aan onze leerlingen. In dit profiel staat onze ‘basisondersteuning’ beschreven: welke ondersteuning 
bieden wij aan al onze leerlingen. Daarnaast beschrijven we in ons profiel ook de extra ondersteuning 
(expertise, middelen, voorzieningen) die wij kunnen bieden aan leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Ook binnen Passend Onderwijs kan de beste plek voor een kind een plaats in het 
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs zijn. Met name als de school onvoldoende kan aansluiten bij 
de specifieke onderwijsbehoeften van een kind.  
In dat geval kan de school (of het schoolbestuur) na goed overleg met de ouders een aanvraag voor 
plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs bij het samenwerkingsverband indienen. 
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Vervolgens wordt er een procedure gestart waarin wordt onderzocht of een onderwijsplek in het speciaal 
(basis)onderwijs het beste aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Is dit het geval, dan wordt de 
procedure afgesloten met een Toelaatbaarheid Verklaring (TLV) waarmee een kind geplaatst kan worden 
binnen het speciaal (basis) onderwijs. Op de website van het samenwerkingsverband vindt u meer 
informatie over deze procedure.  
 

7.3.2 Bekostiging 

De financiering van extra ondersteuning voor een leerling is na de invoering van de Wet Passend 
Onderwijs niet meer afhankelijk van een landelijke indicatie. De samenwerkingsverbanden ontvangen de 
beschikbare middelen voor extra ondersteuning. De (schoolbesturen binnen de) 
samenwerkingsverbanden verdelen vervolgens de middelen over de scholen waar de extra ondersteuning 
nodig is. Zo is er beter maatwerk mogelijk en kunnen de middelen zo veel mogelijk ten goede komen aan 
ondersteuning in de klas.  
 

7.3.3 Toelatingsdatum 

Om tot de basisschool te worden toegelaten moet volgens de wettelijke bepalingen een kind vier jaar zijn. 
Afwijking van deze regel is niet mogelijk.  
Voor kleuters die binnen niet al te lange tijd de basisschool gaan bezoeken, komt er ongeveer een maand 
voor die tijd een uitnodiging voor een kennismaking van maximaal vier dagdelen. Dit wordt door de juffen 
geregeld. Kleuters mogen op de dag na hun 4 jarige verjaardag op school starten. De kinderen die in juli  4 
jaar worden, komen na de zomer op school.  

 

7.4 De structuur van de zorg 

Op school hebben we verschillende vormen van zorg.  Kort samengevat ziet het er als volgt uit: 
 
Het reguliere programma 
Dit is het programma dat er in de eerste instantie op gericht is alle kinderen, 
zonder problemen en in een doorgaande lijn, de basisschool te laten volgen. 
Dat programma wordt regelmatig door de school verbeterd en aangepast 
op grond van evaluaties. Uiteindelijk veronderstelt dit adaptief onderwijs, 
dat wil zeggen onderwijs toegesneden op de mogelijkheden van het kind. 
Dit is niet hetzelfde als ‘individueel onderwijs’.  

Indikken of versnellen 
Voor kinderen die op meerdere toetsen een ruime I scoren, wordt een plan opgesteld voor compacting 
van de basisstof en extra aanbod door verbreding en verdieping. Aanpassing van de leerstof, gebeurt 
altijd in overleg met het kind en de ouders. 
 
Pre-teaching en re-teaching 
Bij faalangstige kinderen of kinderen die moeite hebben met nieuwe dingen kan het nodig zijn nieuwe 
leerstof voorafgaand aan de eigenlijke les te introduceren.  
Per les of doel gaat de leerkracht na of de kinderen de noodzakelijke vaardigheden beheersen. Wanneer 
dit binnen de gegeven tijd niet het geval is, vindt een snelle herhaling of aangepaste instructie plaats. Het 
model van de directe instructie biedt die mogelijkheid. 
 
Remedial teaching 
Wanneer pre- of re-teaching onvoldoende effect blijkt te hebben en een chronische achterstand dreigt, 
vindt er tijdelijk remedial teaching plaats. Het doel hiervan is om het kind in het, eventueel aangepaste, 
reguliere programma terug te brengen. In principe wordt de r.t. binnen de groep, door de eigen 
leerkracht gegeven. Remedial teaching wordt altijd vastgelegd en geëvalueerd middels het 
handelingsplanformulier.  
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Tweede leerweg/ Ontwikkelingsperspectief 
Wat in de bovenbouw van de basisschool voor een gemiddelde kind haalbaar is, is voor een aantal  
kinderen te hoog gegrepen. Kinderen voor wie duidelijk is dat ze het eindniveau van groep 8 niet kunnen 
halen, dienen een aangepaste leerlijn te krijgen.  

Zo’n aangepaste leerlijn moet wel aan een aantal eisen voldoen: 
- de keuze voor een aangepaste leerlijn dient onderbouwd te zijn door gedegen onderzoek. 
- de school moet kunnen aantonen dat ze voldoende gerichte hulp heeft geboden.  
- voor het kind moeten concrete, aangepaste minimumdoelen worden vastgelegd. 
- er moet sprake zijn van een didactische achterstand van een jaar of meerdere jaren en een V/ E-

score op de Cito toetsen. 
Bij de keuze van minimumdoelen wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de betreffende 
kinderen. Daarnaast dienen de doelen voor deze kinderen te worden afgestemd op vaardigheden die in 
het voortgezet onderwijs nodig zijn. Deze minimumdoelen zullen vooral rekening houden met zaken die 
nodig zijn om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren.  
Minimumdoelstelling van deze programma’s zijn het behalen van eindniveau groep 6. De doelen, de 
leerlijn en de evaluaties moeten worden beschreven in een zogenoemd Ontwikkelingsperspectief.  
 

De Plusgroep 
De Plusgroep bestaat uit ongeveer 12 kinderen die zodanige zorg en aandacht nodig hebben, dat ze niet 
helemaal tot hun recht zouden komen als ze de hele dag in de grote groep zouden zitten. In de Plusgroep 
wordt gewerkt aan rekenen, lezen, spelling, en grammatica maar er is ook vooral veel aandacht voor het 
ontwikkelen van een positief zelfbeeld. De kinderen werken vier ochtenden in de Plusgroep onder 
begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. ’s Middags zijn ze gewoon in de eigen groep. Voor alle 
Plusgroepkinderen wordt in principe een Ontwikkelingsperspectief opgesteld. 
 
Wij hebben er voor gekozen de R.T.-tijd niet te versnipperen in losse kwartiertjes met individuele 
kinderen, maar die in te zetten in de Plusgroep. Op deze manier krijgen de kinderen veel extra, individuele 
aandacht, maar zijn ze ook deel van een groep. 
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7.5 Dyslexie 

Onze school heeft de overtuiging dat leren lezen een van de belangrijkste pijlers is voor schoolsucces. Wij 
vinden het van wezenlijk belang dat extra faciliteiten geboden worden aan kinderen die dreigen achter te 
raken op het gebied van de geletterdheid. We willen preventief werken en leggen het accent op 
signaleren en remediëren in de onderbouw. 
  
Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen 
voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid 
als:  

“Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen 
en/of spellen op woordniveau” 

Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het 

snel en vlot kunnen lezen. 

Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben:   
- om het verschil te horen tussen klanken als m en n; p, t en k; s, f en g; eu, u, ui 
- om de klanken in volgorde te zetten, zoals bij 'dorp' en 'drop' of '12' en '21' 
- om de aandacht te houden bij ‘klankinformatie’ (gesproken woord) 
- met het inprenten van reeksen, bijvoorbeeld tafels of spellingsregels 
- met het onthouden van vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes met het onthouden van losse 

gegevens, zoals rijtjes, woordjes en jaartallen. 

                      

Problemen bij het lezen  
De leesproblemen van kinderen met dyslexie vallen het meest op bij hardop lezen. Sommige kinderen 
hebben een traag leestempo en lezen de woorden spellend. Andere kinderen hebben een hoog 
leestempo, maar maken daarbij veel fouten door te raden. Er kan ook sprake zijn van een combinatie van 
beiden. 
 
Problemen bij de spelling  
Kinderen met dyslexie maken langdurig veel spellingsfouten en hebben, om dat te voorkomen, veel steun 
nodig van spellingsregels. Het kan zijn dat ze één bepaald woord op een bladzijde op verschillende 
manieren spellen. Kinderen met dyslexie proberen vaak de spelling van specifieke woorden te onthouden. 
Dit is een enorme belasting voor het geheugen. Bovendien beklijft de kennis meestal niet, omdat ze het 
op een ongestructureerde manier in het geheugen opslaan. 
 
Problemen bij het schrijven 
Kinderen met dyslexie schrijven vaak onleesbaar en maken veel doorhalingen. Bij leerlingen die wel 
leesbaar schrijven, valt het trage schrijftempo op. 
 
De school heeft een Leesbeleidsplan opgesteld. Een onderdeel hiervan is ook het Dyslexiebeleid. Het 
Leesbeleidsplan is te vinden op de website onder Downloads. 
 
Het Protocol Leesproblemen en dyslexie geeft adviezen over hoe de school kinderen met leesproblemen 
kan begeleiden en ondersteunen. Ruim de helft van de kinderen gaat met deze hulp snel en goed vooruit. 
Is er ondanks extra hulp toch geen vooruitgang aan het eind van groep 3 dan kan er sprake zijn van 

http://www.steunpuntdyslexie.nl/dyslexie-op-school/protocollen-dyslexie/
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dyslexie en is het raadzaam een dyslexie onderzoek te laten verrichten door school of een extern 
deskundige te raadplegen. 
 
Voor vergoeding van onderzoek en behandeling van dyslexie gelden in principe de volgende voorwaarden 
(aan álle voorwaarden moet worden voldaan): 

- de leerling zit op de basisschool en is minimaal 7 en maximaal 12 jaar oud 
- de leerling heeft ernstige dyslexie 

Dit zijn de leerlingen die op de basisschool de meeste hinder ondervinden van hun problemen 
met lezen en/of spellen  

- de leerling heeft enkelvoudige dyslexie. 
Dat betekent dat er geen bijkomende stoornis is, zoals AD(H)D, een autisme spectrum stoornis of 
angststoornis. 
Deze voorwaarde geldt niet als de dyslexiedeskundige kan vaststellen dat de bijkomende stoornis 
geen belemmering (meer) is voor het onderzoek! 

De dyslexiedeskundige beoordeelt vooraf of er een vermoeden is van ernstige dyslexie. Voldoet de 
leerling ook aan de andere voorwaarden, dan geeft de deskundige een indicatie af voor verzekerde 
(=vergoede) dyslexiebehandeling.  
Als vervolgens uit het dyslexieonderzoek blijkt dat er toch geen sprake is van ernstige dyslexie, dan 
worden de onderzoekskosten wél vergoed, maar de kosten voor eventuele behandeling niet. 
In de praktijk voldoen de meeste leerlingen niet aan de voorwaarden, bijvoorbeeld omdat ze geen 
ernstige dyslexie hebben. Deze leerlingen kunnen natuurlijk wel een dyslexieonderzoek krijgen (én een 
dyslexieverklaring), maar ouders moeten de kosten van het onderzoek en eventuele behandeling zelf 
betalen.  
 

 
 

 

7.6 Vormen van zorgoverleg                                                                     

Kindbespreking – 6 maal per jaar 
Eens in de zes/zeven weken vindt een kindbespreking plaats tussen de leerkracht en de i.b.-er. Tijdens de 
kindbesprekingen worden de toetsresultaten en de ontwikkeling van elk kind besproken. Ook worden de 
interventies en de handelingsplannen geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan wordt per vak besloten in 
welke instructiegroep het kind de komende periode zit. 
 
Opbrengstenbespreking – 2 maal per jaar 
Twee maal per jaar worden de opbrengsten aan de hand van toetsgegevens en trendanalyses 
schoolbreed besproken.  
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Overdrachtsbespreking 
Aan het eind of begin van ieder schooljaar bespreken de leerkrachten de nieuwe kinderen met elkaar. 
Relevante gegevens worden besproken en de dossiers worden overgedragen. 
 
Ondersteuningsteam 
Voor kinderen waarbij het nodig is om op een breder platform te brainstormen over mogelijke hulp is er 
doorgaans vier keer per jaar een zorgteam bespreking op de basisschool met de IB-er als voorzitter.  
Bij deze zorgteam besprekingen schuiven de volgende partijen aan: 

- IB-er 
- zorgcoördinator GGD / POH-er 
- leerkracht 
- leerlingbegeleider van de IJsselgroep 
- schoolmaatschappelijk werk 

Op uitnodiging kunnen aanschuiven: 
- leerplicht 
- logopedie 
- fysiotherapie 
- wijkagent 
- etc. 

Om een kind te bespreken in het ondersteuningsteam is altijd toestemming van de ouders nodig.  
 

7.7 GGD (een gezonde jeugd, de jeugdgezondheidszorg helpt) 

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend. De een sneller dan de ander. Soms soepel, soms met vragen of 
zorgen. Ouders en school staan er tijdens deze periode niet alleen voor. U kunt terecht bij de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 
 
De JGZ volgt de groei, gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren tussen de 4 en 19 jaar. 
Samen met u en de school zorgt de JGZ er voor dat kinderen en jongeren zich zo gezond en goed mogelijk 
ontwikkelen. En als dat nodig is, de juiste zorg krijgen.  
De JGZ werkt in teams die bestaan uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente 
jeugdgezondheidszorg en een logopedist. Deze medewerkers hebben op verschillende momenten en op 
verschillende manieren contact met u of de kinderen. Bijvoorbeeld tijdens een individueel 
gezondheidsonderzoek of tijdens een inloopspreekuur. Maar ook tijdens een groepsvoorlichting of tijdens 
een gesprek ter ondersteuning of verwijzing.  
De JGZ of de GGD kan ouders en scholen adviseren over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over 
infectieziekten, hygiëne en veiligheid op school, chronisch zieke kinderen of kinderen met een handicap. 
Meer informatie hierover vindt u op de website van de GGD.  
 
Voor vragen kunt u terecht bij de GGD Flevoland; www.ggdflevoland.nl 
U kunt de Jeugdgezondheidszorg bereiken op telefoonnummer 088 – 0029920  of per e-mail: 
post@ggdflevoland.nl  Jongeren kunnen direct met alle vragen over gezondheid mailen, chatten of 
twitteren met een jeugdarts. Meer informatie hierover vindt u op de website: jouwggd.nl 
De GGD is kernpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en werkt samen met ondersteunende 
en hulpverlenende organisaties. 

7.7.1 Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) voor groep 2 en groep 7 

Alle kinderen die in groep 2 en in groep 7 zitten, krijgen een Preventief Gezondheidsonderzoek 
aangeboden. Tijdens dit onderzoek zal worden gekeken naar de lichamelijke en sociaal emotionele 
ontwikkeling van het kind. Alle kinderen ontvangen een uitnodiging via de school. De onderzoeken 
worden verricht door de jeugdverpleegkundige en vinden plaats op school. Indien er aanleiding toe is, 
wordt er, in overleg met u, extra onderzoek door de jeugdarts verricht. Deze onderzoeken vinden meestal 
plaats op de vestiging van de GGD. 
 

http://www.ggdflevoland.nl/
mailto:post@ggdflevoland.nl
http://www.jouwggd.nl/
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7.8 Centrum voor Jeugd en Gezin Dronten (CJG)  

Mijn kind is erg verlegen en heeft weinig vrienden, hoe kan ik hem helpen? 
Bijna elke ouder heeft regelmatig vragen over de opvoeding van zijn/haar kind:  

 Eet mijn kind wel genoeg? 

 Vanaf welke leeftijd geef ik zakgeld? 

 Wanneer is mijn kind toe aan een mobiele telefoon?  

 

Mijn kind heeft het erg moeilijk met het verlies van oma, hoe ga ik daarmee om?  
Alle kleine én grote vragen over opvoeden kunt u stellen aan het Centrum  voor Jeugd en Gezin (CJG). In het 
CJG werken 18 organisaties samen om uw opvoedvragen snel te kunnen beantwoorden. 
Ook kbs de Toekomst is aangesloten bij het CJG. Als de vragen groter zijn en er is echt hulp nodig, dan 
zorgen wij dat de hulp snel kan worden gestart. Samen met ouders, school en betrokken professionals 
zoeken we naar oplossingen die voor u én uw situatie werken.  
U kunt het CJG bereiken via: 

 Internet: www.cjgdronten.nl. Op deze website vind u al veel informatie en u kunt hier ook uw 
(evt. anonieme) vraag stellen 

 Tel: 0321-388910 (24 uur per dag, 7 dagen per week) 

 App voor iPhone  

 Via activiteiten op school en in de gemeente Dronten. Kijk voor de actuele activiteiten van het CJG 
op www.cjgdronten.nl onder de kop “agenda”. 

 

7.9 Fysieke veiligheid 

In de afgelopen jaren heeft ook het onderwijs te maken gekregen met Arbobeleid. De arbeids-
omstandigheden voor leerkrachten en kinderen worden hierbij onder de loep genomen. Er wordt 
gekeken of de school voldoende veilig is, of er een ARBO-plan van aanpak en een ontruimingsplan is. 
Het ontruimingsplan wordt aangekondigd en geoefend. Soms vindt er nog een onaangekondigde 
ontruimingsoefening plaats.  
Op onze school zijn voldoende BHV-ers (BedrijfsHulpVerleners). Ook heeft de school een 
preventiemedewerker (Irene Heijnen). Zij zorgt er o.a. voor dat de inzet van de BHV-ers conform de 
afspraken met de bedrijfsgezondheidszorg is. 
Op schoolniveau is een Veiligheidsbeleidsplan geschreven. Informatie hierover kunt u bij de directie 
verkrijgen. 
 

7.10 Sociale veiligheid 

De school is een plek, waar je als leerkracht en als kind heel wat tijd doorbrengt. Als kind vaak een paar 
jaar, als leerkracht soms je hele werkende leven lang. Voor beiden is het daarom de moeite waard zich in 
te zetten voor een plezierig en veilig klimaat.  
Met sociale veiligheid bedoelen we een manier van omgaan met elkaar, die gevoelens van veiligheid 
oproept. Je hoeft niet op je hoede te zijn, je kunt jezelf zijn, er zijn plezierige omgangsvormen. Je kunt als 
leerkracht rustig je werk doen en als kind zonder angst door de school lopen. Er wordt met je meegedacht 
en je wordt geholpen. Er wordt wel eens geplaagd, maar niet gepest, er zijn wel conflicten, maar die 
lopen niet uit de hand, er is wel eens iemand boos, maar er wordt niets vernield, je wordt respectvol 
behandeld, er gebeurt niets dat je bang maakt, het is er veilig, zowel voor medewerkers als voor 
deelnemers. 
Om de sociale veiligheid te waarborgen heeft de SKO  voor de gehele organisatie een Gedragscode 
vastgesteld. Deze gedragscode kunt u vinden op onze website onder Downloads. 
 

7.10.1  Internet en sociale media 

Op school heeft het kind geen mobiele telefoon nodig. Elk kind is bereikbaar via het nummer van 
school. Wanneer een kind toch een telefoon meeneemt, wordt die bij de leerkracht ingeleverd en 
kan aan het eind van de dag weer worden opgehaald.  

http://www.cjgdronten.nl/
http://www.cjgdronten.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=cjg+dronten&source=images&cd=&cad=rja&docid=1hTjaoe4LtSdEM&tbnid=WluwLR2CYr-USM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zwangerin.nl/dronten/zwangerbegeleiding&ei=n5x_UbKONYbVOZfegdgJ&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNGXvsLEGWelCk6x68huFuRj72FbNA&ust=1367404057769994
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Omdat met de huidige telefoons ook foto’s en video-opnames kunnen  worden gemaakt is het gebruik 
van mobiele telefoons op school niet toegestaan. 
Op onze school mogen kinderen gebruik maken van internet. Ze gebruiken het internet als bron en voor 
educatieve doeleinden. Misbruik wordt gestraft. Bij misbruik nemen wij contact op met ouders en dan 
zullen wij samen bespreken welke maatregelen nodig zijn. Ieder geval wordt apart bekeken.  
Sociale media, zoals Facebook, Instagram, You Tube en Twitter kunnen een nuttige en positieve rol 
hebben in en om de school. Om de scholen, leerlingen, ouders en medewerkers te beschermen tegen 
mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van sociale media, heeft SKO een gedragscode vastgesteld. 
Uitgangspunt van deze gedragscode is dat gebruikers respect voor elkaar en voor de school hebben en 
iedereen in zijn waarde laten. In de gedragscode is onder meer afgesproken dat leerlingen en 
medewerkers tijdens de les alleen actief zijn op de sociale media, als de schoolleiding daar toestemming 
voor geeft. Er wordt geen vertrouwelijke informatie van anderen gedeeld. Alleen met toestemming is het 
toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op sociale media te 
zetten. In de gedragscode staan de richtlijnen precies omschreven. De gedragscode met verwijzingen naar 
diverse protocollen is te vinden op de website www.skofv.nl 
 
Uitgangspunten 

- De school bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen door de toegang tot internet 
en videobeelden te begeleiden 

- De school stelt de kinderen niet bewust bloot aan videobeelden van geweld, seks en racisme, die 
geen opvoedkundige bedoeling hebben. 

- Bij het vertonen van videofilms en dvd’s wordt de leeftijdscategorie in acht genomen. Films voor  
12 jaar en ouder worden niet binnen de school vertoond. 

- Ook worden er geen illegale kopieën van  films vertoond die nog niet officieel zijn uitgekomen op 
video of dvd. 

- Kinderen mogen niet onbeperkt en onbelemmerd internetten;  de leerkrachten kijken als het 
ware over de schouder mee. 

- De school probeert de kinderen bij te  brengen welke zoekopdrachten wel en welke niet relevant 
zijn bij het zoeken naar informatie op het internet. 

Het kan zijn dat een bericht via gsm of e-mail aanleiding geeft tot aangifte bij de politie als de inhoud in 
ernstige mate ontoelaatbaar is: discriminerend, racistisch, intimiderend, dreigend enz. Het bericht tonen 
(op gsm-scherm/met een uitdraai) aan politie of officier van justitie maakt meteen duidelijk om welk 
gedrag het gaat. 
 
7.10.2   Privacy 
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het 
privacyreglement van onze scholengroep (na te lezen op www.skofv.nl). De gegevens die over leerlingen 
gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is 
voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het 
privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van 
persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze 
school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze 
leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens 
geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan 
dyslexie of ADHD).  
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem [naam pakket].De 
vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem [naam pakket]. Deze 
programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. 
Omdat onze school onderdeel uitmaakt van SKOFV, worden daar ook (een beperkt aantal) 
persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het 
plaatsingsbeleid.  
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set 
met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij 
hebben met al deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De 

 

http://www.skofv.nl/
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leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat 
misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.  
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet 
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant 
zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid). 
Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw 
kind, of met de schooldirecteur. 
Binnen onze scholengroep hebben we een privacyreglement (www.skofv.nl). Hierin staat beschreven hoe 
we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit 
reglement is met instemming van de (G)MR vastgesteld.   Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met 
andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet 
verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om 
informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of 
in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die 
toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft 
gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig 
is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de 
leraar/lerares van uw kind, of bij de schooldirecteur. 
gaat. 
 

7.11 Schooltijden 

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten 
in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren 
(bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en 
bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs 
(Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven. 
In de onderwijswetten is voor alle sectoren vastgelegd hoeveel uren les de leerlingen minimaal moeten 
krijgen. 
De school bepaalt zelf hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten een 
onderbreking van de dag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan één stuk bezig zijn met leren. De 
basisschool moet zorgen voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag.  
Op de Toekomst hanteren we de volgende onderwijstijden: 
 

Maandag     08.30 –  12.00 en 13.00 – 15.00 uur           
Dinsdag        08.30 – 12.00 en  13.00 – 15.00 uur 
Woensdag   08.30 – 12.30 uur 
Donderdag  08.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur           
Vrijdag         08.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur           
De kleuters zijn op woensdag vrij. 

 
Alle kinderen moeten om 8.25 uur en 12.55 uur in hun groep zijn, zodat er op tijd met onderwijs kan 
worden begonnen.  
Circa tien minuten voor de start van de school zijn de leerkrachten in de klas aanwezig. U kunt dan 
eventueel korte mededelingen doen of vragen stellen. Wij verzoeken iedereen rekening te houden met 
de begin- en eindtijden van de school.  
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7.11.1 Vakantierooster 2018 – 2019  

 
eerste dag laatste dag 

Herfstvakantie 22-10-2018 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 6-1-2019 

Voorjaarsvakantie 18-2-2019 22-2-2019 

Pasen 19-4-2019 22-4-2019 

Meivakantie 23-4-2019 3-5-2019 

Hemelvaart 30-5-2019 31-5-2019 

Pinkstervakantie 10-10-2019 
 Zomervakantie 12-7-2019 25-8-2019 

vrijdagmiddag voor de 
kerstvakantie 

 
21-12-2018 

vrijdagmiddag voor de zomervakantie 12-7-2019 

   Vrije dagen/Studiedagen eerste dag laatste dag 

studiedag 19-10-2018 
 studiedag 15-2-2019 
 studiedag 6-5-2019 
 studiedag 11-6-2019 12-6-2019 

 

De vakantieregeling wordt tevens in de Nieuwsbrief gepubliceerd en is ook te vinden op de Jaarkalender. 

 

 

7.11.2 Wie, waar, wanneer  

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
Vlinders       
groep 1-2 

juf Sandra juf Sandra  juf Carolien juf Carolien 

Tijgers          
groep 3-4 

juf Derya juf Derya juf Martine juf Martine juf Martine 

Cheeta’s      
groep 5-6 

Juf Melanie Juf Melanie Juf Melanie Juf Melanie Juf Melanie 

Leeuwen     
groep 7-8 

Juf Lotte Juf Lotte Juf Lotte Juf Lotte Juf Lotte/Andrea 

Plusgroep juf Daniëlle 
 

Juf Daniëlle Juf Daniëlle juf Daniëlle Juf Irene 

Administratie 
 

 Juf Astrea Juf Astrea Juf Astrea Juf Astrea 

I.B. 
 

 Juf Dianne 
 

 Juf Dianne Juf Irene 

Directie  Juf Lia Juf Lia  Juf Lia  
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7.11.3 Gymnastiek 

De kleuters gymmen in de speelzaal, de midden- en bovenbouw in de gymzaal bij  Aan Boord. 
Bij het gymmen zijn gymschoenen en gymkleding 
verplicht. 

  
Maandag 
Cheeta’s            08.30 – 09.30 uur                             
Leeuwen           09.30 – 10.30 uur                             
  
Woensdag 
Tijgers                 08.30 – 09.30 uur 
Leeuwen             09.30 – 10.15 uur 
  
Vrijdag 
Tijgers                 13.00 – 14.00 uur 
Cheeta´s             14.00 – 15.00 uur 
  

 

7.12 Overblijven 

Het overblijven hebben we sinds het begin van het schooljaar 2018-2019 uitbesteed aan Kinderdagverblijf 
de Guppies  Touwslagerstraat 4, 8251 GX Dronten 0321 769. Zij leveren pedagogisch medewerkers die 
met de kinderen op school overblijven. 

 Overige informatie vindt u op de jaarkalender

7.13 Rechten en plichten van ouders, kinderen en school 

Op kbs de Toekomst vinden we de rol van ouders in de school van grote waarde. School en ouders 
hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden. Daarnaast is er ook een grote gedeelde 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de kinderen. Elkaar in ruime mate voorzien van informatie is 
belangrijk voor alle kinderen, ook als het thuis en op school prima gaat. Kinderen voelen zich beter als ze 
zich van beide kanten gesteund en gewaardeerd weten.  Regelmatige contacten zorgen ervoor dat deze 
verwachtingen voor beide partijen helder zijn. Als ouders vragen of opmerkingen hebben, is het beter om 
er niet mee te blijven lopen. Het is goed om dan even een afspraak te maken met de groepsleerkracht of 
de schoolleiding. Zij zullen hen graag te woord staan. Vanuit de school worden de ouders geïnformeerd 
middels gespreksavonden, informatieavonden, huisbezoeken, de nieuwsbrief en schoolsite.  
 
De school draagt de pedagogische verantwoording voor de kinderen: 
*  het bepalen van de inhoud van het onderwijs 
*  het aanbieden van het onderwijs 
*  het volgen van de ontwikkeling van het kind en de rapportage naar de ouders, 
*  het bieden van een veilig ‘tweede milieu’ (school) 
*  het geven van een (moreel) voorbeeld, 
*  voorwaarden scheppen (in materiële en personele zin) voor goed onderwijs. 
 
Ouders dragen de verantwoording voor: 
*  opvoeding en verzorging  
*  het bieden van een veilig ‘eerste milieu’ (thuis), 
*  geregeld schoolbezoek  
*  het informeren van de school over zaken die het welbevinden en functioneren van het  kind kunnen 
    beïnvloeden, 
*  het stimuleren van zaken die het welbevinden en functioneren op school positief kunnen beïnvloeden 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=LK5-pDGXOJJaDM&tbnid=dQE0BYQNZdyh1M&ved=0CAgQjRw&url=http://www.svhsport.nl/Lesaanbod/Kleutergym/Waarom kleuter- en peutergym...htm&ei=4iWpU5CgKIip7AbnyoDICA&psi
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=W5x2Oo4bmqk4FM&tbnid=uaA7GvU4Ja5TLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.merijntje.nl/pages/bs-m-2/overblijven.php&ei=gyapU7e7IMPxOqbSgZgO&bvm=bv.69620078,d.ZG


53 
Schoolgids   kbs de Toekomst 2018-2019 

7.14 Huiswerk 

Op onze school krijgen kinderen soms huiswerk mee. We kennen twee soorten huiswerk.  
De eerste soort is bedoeld om kinderen in de bovenbouw te laten wennen aan het ritme van huiswerk 
maken en aan het maken van een planning. De kinderen wordt gevraagd om bijv. hun boekenkring en 
spreekbeurt thuis voor te bereiden of te leren voor een toets van wereldoriëntatie. 
De tweede soort is bedoeld om kinderen thuis extra te laten oefenen. Dit gebeurt na overleg met de 
leerkracht. Voorbeelden hiervan zijn: lezen, tafels oefenen, woordrijtjes oefenen e.d. Voor alle kinderen 
hebben  we een account aangekocht voor de computerprogramma’s Rekentuin en Taalzee. Hiermee 
kunnen dekinderen thuis oefenen met rekenen, spelling, woordenschat en taal. Het is de bedoeling dat 
ieder kind zo’n 20 minuten per week aan beide programma’s werken. 
Kinderen vinden het fijn en presteren beter als hun ouders hen helpen met het huiswerk (samen oefenen, 
overhoren, plannen). Daarnaast bemerkt het kind dat school een belangrijk deel van het opgroeien is. 
 

7.15 Leerplicht 

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. In een aantal gevallen kunnen kinderen 
worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor 
een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar school. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend dit verlof aan te 
vragen. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk is. In het algemeen is het niet in het belang van 
het kind school te moeten missen!  
Een kind is leerplichtig vanaf zijn vijfde jaar. De volgende vrijstellingen zijn mogelijk: 
• In geval van ziekte (u moet de school zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen).  Het verzoek is om  
   bezoek aan artsen, tandartsen of specialisten zo veel mogelijk buiten de schooltijden te laten  
   plaatsvinden; 
• Wegens verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (schriftelijk aan te vragen); 
• Vanwege vakantie van ouders en/of verzorgers. Dit geldt alleen voor ouders die door hun beroep  
   onmogelijk binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie kunnen gaan. Dit moet middels een  
   werkgeversverklaring worden aangetoond; 
• Wegens gewichtige omstandigheden (verhuizing, huwelijk, overlijden,  jubilea  van bloedverwanten, dit  
   ter beoordeling van de directeur). 
U kunt een verzoek voor extra verlof indienen bij juf Irene. 
 
Extra verlof mag niet worden verleend voor:    
*    activiteiten van verenigingen, zoals scouting of voetbalkamp,  
*    vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale  aanbiedingen in het  
      laagseizoen)  
*   eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte  
*    familiebezoek in het buitenland 
*    verjaardagen van opa, oma, vader, moeder of andere familieleden. 
*    het argument ‘mijn kind is nog jong’  
*    een lang familieweekend,  
*    een vliegtuig dat een dag eerder vertrekt/terugkomt,  
*    wij hebben nog nooit vrij gevraagd,  
*    het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’  
 
De school registreert elke dag het verzuim; als er geen melding is geweest van ziekte, registreert de 
school het als ongeoorloofd. Ook het te laat komen valt daaronder! Wat niet bij iedereen bekend is, is het 
feit dat regelmatig te laat komen ook aangemerkt wordt als ongeoorloofd schoolverzuim. Wanneer een 
kind, in één schooljaar, vijf keer te laat op school is, wordt de melding doorgeschakeld naar de 
leerplichtambtenaar. Deze zal vervolgens de ouders oproepen voor een gesprek met mogelijk een proces-
verbaal tot gevolg. 
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De directie van de school is verplicht om de leerplichtwet toe te passen. Elk ongeoorloofd verzuim moet 
gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan 
worden bestraft met een gevangenisstraf en/of een geldboete van maximaal  € 2500,- (€ 250,- per dag). 
Dit geldt voor de ouders die de wet overtreden, maar ook voor de schoolleider die de wet overtreedt. 
Op de websites van het ministerie en inspectie kunt u informatie vinden over de handhavingsplicht van de 
leerplichtwet. 
 
Schorsing en verwijdering 
Binnen de SKO, en zo ook op school, is een helder schorsing- en verwijderingsbeleid. Uitvoering van 
schorsing en verwijdering van kinderen gebeurt pas na een formele, schriftelijke  waarschuwing en valt 
onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. De directeur van kbs de Toekomst is via het 
directiestatuut gemandateerd de uitvoering te verzorgen. In voorkomende situaties worden ook de 
inspectie en leerplichtambtenaar geïnformeerd. 
 
Schorsing 
Schorsing van een kind is aan de orde wanneer de directie bij ernstig wangedrag van een kind, of diens 
ouder(s), onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig 
wangedrag van een kind, of diens ouder(s), kunnen bijvoorbeeld mishandeling, diefstal of het herhaald 
negeren van een schoolregel zijn. De directeur kan een kind schorsen voor een beperkte periode, nooit 
voor onbepaalde tijd. 
 
Verwijdering 
Bij verwijdering is onderscheid te maken tussen: 

- Een situatie waarbij de school niet kan voldoen aan de zorgbehoefte van de kind; de verwijdering 
is onderwijskundig en organisatorisch ingegeven; 

- Een verwijdering op andere gronden, zoals ernstig wangedrag van de kind en/of de ouders; de 
verwijdering is een sanctie; 

7.16 Ziekmelding  

Indien een kind ziek is en derhalve niet naar school kan, verzoeken wij de ouders  dit 
zo spoedig mogelijk telefonisch of mondeling te melden bij de leerkracht van hun 
kind. Als wij geen bericht hebben bellen we de ouders op, zodat we zeker weten dat 
het kind veilig thuis is. 

7.17 Ziekte en vervanging 

Indien een leerkracht ziek is, proberen wij, uiteraard vervanging te zoeken. Indien geen invallers 
beschikbaar zijn, proberen wij door verschuivingen de zaak intern op te lossen. Dit kan betekenen dat een 
groep verdeeld wordt over de andere groepen. In noodgevallen kunnen wij er ook toe besluiten om een 
groep naar huis te laten gaan. Voor ouders die hun kinderen onmogelijk thuis kunnen opvangen (bijv. 
i.v.m. werk) regelen wij opvang op school. Ouders worden dus nooit voor het blok gezet. 

7.18 Stagiaires 

Kbs de Toekomst biedt toekomstige leerkrachten en onderwijsassistenten de mogelijkheid hun 
vakbekwaamheid te ontwikkelen. De leerkracht bij wie de stagiaire les geeft, zorgt voor de begeleiding. 
De directie selecteert en plaatst de stagiaires. 

7.19 Maandvieringen 

We sluiten de maand af met een maandviering. Tijdens deze viering worden er door een groep een korte 
presentaties gedaan variërend van dans, zang, toneel, poëzie tot het vertellen wat er die maand voor 
bijzonders in de groep is gebeurd. De maandsluitingen staan op de jaarkalender vermeld en starten om 
14:15 uur. Ouders en belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. 
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7.20  Lopend of met de fiets naar school 
Kom zoveel mogelijk lopend naar school. Kom je toch op de fiets? Plaats je fiets, 
op je standaard, in het fietsenhok. Op het schoolplein wordt niet gefietst.  
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of  
 

7.20   Hoofdluiscontrole 

Na iedere vakantie controleren een aantal ouders onder de naam werkgroep “Luizenpluizers” alle 
kinderen en teamleden op hoofdluis. Deze preventieve zorg draagt bij tot de voorkoming en/of 
verspreiding van dit onschuldige maar lastige diertje. 

7.21 Regeling schoolvervoer 

Deze regeling houdt in dat ouders een financiële tegemoetkoming kunnen aanvragen bij de gemeente ter 
bestrijding van de vervoerskosten. Het gaat daarbij om kinderen die een basisschool bezoeken die meer 
dan 4 km. van het ouderlijk huis verwijderd is. Voor nadere informatie en/of aanvraagformulieren kunt u 
terecht op het gemeentehuis, afdeling Welzijn. 

7.22 Verzekering en aansprakelijkheid 

SKO heeft voor haar leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers een collectieve 
ongevallenverzekering afgesloten, die tot uitkering kan komen bij blijvend letsel of overlijden. Deze 
verzekering kent een 24-uursdekking.  
Via de SKO is er een ongevallenverzekering afgesloten, waarvan de dekking zich beperkt tot: 

- tijdens verblijf in de schoolgebouwen of op de daarbij behorende terreinen, gedurende de 
officiële schooluren, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd, gedurende ten 
hoogste één uur vóór en één uur ná schooltijd; 

- tijdens verblijf op sportvelden tijdens deelneming aan schoolsportwedstrijden, in 
gymnastieklokalen, zwembaden e.d. mits in schoolverband en onder toezicht, alsmede op 
ouderavonden en schoolfeestjes; 

- tijdens schoolreizen, in vakantieverblijven,  

- tijdens excursies en uitstapjes in schoolverband, mits en zolang de kinderen onder toezicht staan 
van de leraren of van door het hoofd der school aangewezen leiders of leidsters 

Ook het risico van vervoer per auto is gedekt, mits de regels van de verkeerswetgeving in acht zijn 
genomen. Deze verzekering is wel een zogenaamde secundaire verzekering; de particuliere verzekering 
wordt altijd eerst aangesproken. Daarnaast keert deze verzekering pas uit wanneer er sprake is van 
verwijtbaar gedrag van de leerkrachten. Een eigen WA-verzekering blijft dus altijd noodzakelijk. 
 
SKO Flevoland en Veluwe heeft via Meeus verzekeringen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten voor al haar leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Hierop kan een beroep 
worden gedaan bij schade ontstaan door verwijtbaar handelen. Dit ter beoordeling van de 
verzekeringsmaatschappij. Er geldt een eigen risico van € 50,- per schadegeval.  
Indien een leerling schade toebrengt aan een andere leerling, leerkracht, schoolgebouw of 
schoolinventaris dan zijn de ouders-verzorgers aansprakelijk. Geadviseerd wordt om een WA-verzekering 
voor de kinderen af te sluiten.  
De school aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigd raken van 
eigendommen van kinderen. Zie ook: www.onderwijsverzekeringen.nl  
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7.23  Tienuurtje en verjaardagen van de kinderen  

Rond 10 uur eten en drinken we wat samen met de kinderen. Wij adviseren uw kind iets voedzaam en 
gezonds mee te geven. Het is niet de bedoeling dat kinderen snoep, koekjes en frisdranken meenemen. 
Als een kind jarig is mag het trakteren in zijn/haar groep. Een traktatie is een extraatje. Daarom is het 
belangrijk dat een traktatie niet te groot is en niet teveel calorieën bevat. Vooral voor kinderen uit de 
onderbouw is een traktatie al snel een hele maaltijd. 
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8 Waardering 
Elke school weet dat het van belang is dat de school een veilige omgeving is. Dat geldt natuurlijk vooral 
voor de kinderen. Maar ook voor ouders, die ten slotte hun kostbaarste bezit aan de school 
toevertrouwen, als ook voor leerkrachten en andere medewerkers, die een groot deel van hun leven op 
de school doorbrengen. Het is van belang dat de school een plek is waar je met plezier naar toe gaat. 
Fluitend naar school en fluitend naar je werk, dat zou eigenlijk elke dag moeten kunnen. 
 
Als kbs de Toekomst vinden we het daarom van groot belang dat we regelmatig de tevredenheid over ‘het 
klimaat op school’ meten van kinderen, ouders, en personeel. Dit gebeurt aan de hand van de 
vragenlijsten van de KMPO. Op die manier kunnen we problemen vroegtijdig aan het licht brengen en dan 
kan de school actie ondernemen.  

 

8.1 Kinderen 

Het kind staat voorop en de school moet zich daarom richten naar het kind. De school moet inspelen op 
de eigen aard, de aanleg en het tempo van ieder kind afzonderlijk.  
Het is essentieel dat kinderen het prettig vinden om naar school te gaan. Welbevinden gaat vooraf aan 
prestaties. Kinderen moeten zich veilig voelen in de schoolomgeving. Zij willen een juf of meester die 
vindt dat een kind er toe doet en zich betrokken voelt bij hen. Ook vinden kinderen het belangrijk dat hun 
juf of meester goed kan ‘uitleggen.’  
Elke twee jaar vragen we de kinderen van de bovenbouw de school te waarderen. Naar aanleiding 
daarvan worden actieplannen opgesteld. 
 

8.2 Ouders 

In het schooljaar 2013-2014 is het Beleidsplan Ouderbetrokkenheid opgesteld. Dit is te vinden op de 
website onder Downloads. Hierin hebben we vastgelegd dat we structureel en doelgericht willen werken 
aan ouderbetrokkenheid. Elk jaar wordt er een nieuw speerpunt gekozen. 

 

Door dit planmatig werken aan ouderbetrokkenheid heeft de school dus 

het ISOP-label gekregen. Scholen met een ISOP label verrichten 

ontwikkelingswerk op het gebied van partnerschap, oudernetwerken, 

nieuwe communicatievormen met ouders en ouderbeleid. Dit doen zij 

omdat ze zich bewust zijn van het feit dat kinderen beter presteren en zich 

beter voelen als hun ouders betrokken zijn. 

De ISOP-scholen doen er dus alles aan om alle ouders betrokken te houden en willen de opgedane kennis 
hierover graag delen met andere scholen. 
 
Ouders beschouwen we als educatieve partner. Zij hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen 
aan de school overgedragen, maar ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. 
Zonder hun medewerking is de school tot weinig in staat. Samen kunnen we meer betekenen dan ieder 
voor zich. Die relatie willen we ook zichtbaar maken, wanneer we gegevens verzamelen over de kwaliteit 
van de school. De ouder, als professional van het kind thuis, let immers op andere aspecten dan de 
professionals in de school. Het is goed hun mening over de schoolontwikkelingen te horen. Daarom wordt 
er elke vier jaar een oudertevredenheidsonderzoek gehouden. 
Altijd zal, na het invullen van een enquête, een terugkoppeling naar de ouders plaatsvinden over de 
uitslag en de vervolgstappen die de school gaat nemen. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=teamwork&source=images&cd=&cad=rja&docid=ITV5i9uqkMQS0M&tbnid=8FYCkNmqbdRHuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_13975516_teamwork-rond-mensen-logo.html&ei=Jpd_UZmHJsK7O7OogMAN&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNGe78Mz_TzlsMx9rF0SUE1K2aJxog&ust=1367402580673332
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Ouders zijn voor de school een onmisbare schakel. Ouders zijn en worden op alle fronten bij de school 
betrokken. Het samenwerken van leerkrachten, ouders en kinderen hoort bij kbs de Toekomst. De inzet 
en betrokkenheid van ouders zijn waarborgen voor de kwaliteit van  onze school en daarnaast wordt het 
naar schoolgaan van het kind een gezamenlijk gebeuren. Hulp van ouders in de school stellen wij erg op 
prijs. Wij zien de ouderparticipatie als ondersteuning van het onderwijs. Omdat de school een instituut is 
van team, ouders en kinderen samen, is het niet alleen wenselijk maar zeker noodzakelijk dat ouders een 
taak op zich nemen om de school in stand te houden. Dat moet niet ad hoc maar op structurele basis: de 
school moet erop kunnen bouwen! 
Daarvoor is nodig dat ouders de verantwoordelijkheid op zich willen nemen voor een aantal activiteiten.  
 

8.3 Oudervereniging 

Binnen de school is de oudervereniging actief. De leden worden gekozen door en uit de ouders. Zij ziet 
zichzelf daarom ook als afvaardiging en spreekbuis van de geleding ouders.  
Voorzitter:              
Penningmeester: Astrea Verhoeve   a.verhoeve@kbsdetoekomst.nl  
 
De organisatie en werkwijze van de oudervereniging zijn vastgelegd in statuten. De oudervereniging 
vergadert tweemaandelijks en organiseert een maal per jaar een algemene oudervergadering. Iemand 
van het team is vertegenwoordigd in de maandelijkse vergadering. 
Omdat de school een werk/leefgemeenschap is van bestuur, team, kinderen en ouders samen, stelt de 
ouderraad zich  ten doel het  bevorderen van een goed leef- en werkklimaat. De oudervereniging tracht 
de bovenstaande doelstelling te bereiken door:                            
 

*   Het opzetten en ondersteunen van schoolactiviteiten 
Dit betreft de activiteiten die grotendeels gefinancierd worden uit de vrijwillige ouderbijdrage. 
Voorbeelden hiervan zijn: Sinterklaasfeest, Kerst, disco en het slotfeest.  De oudervereniging speelt hierin 
vooral een organiserende rol en kan daarbij niet zonder de medewerking van de overige ouders. Er 
worden door het gehele jaar veel ouders betrokken bij de diverse activiteiten. 
 

*   Het bevorderen van de betrokkenheid van ouders 
 Wanneer ouders zich betrokken voelen bij de school als werk- en leefgemeenschap zullen zij zich 
verantwoordelijk voelen en uitgedaagd voelen mee te denken en werken. 
 

*   Het bevorderen van informatie aan en communicatie met ouders 
Dit  betreft de uitwisseling van informatie, en de communicatie tussen, ouders, team, mr, en 
oudervereniging. 
 

*   Het ondersteunen van het team 
Dit betreft de praktische ondersteuning, bijvoorbeeld tijdens sporttoernooien en  avondvierdaagse. 
 

*   Adviseren 
De oudervereniging beschikt in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad niet over wettelijk 
vastgelegde bevoegdheden of inspraakmogelijkheden. Zij heeft een adviserende en signalerende 
bevoegdheid en mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan medezeggenschapsraad en directie 
die met name de geleding ouders aangaan. Uiteraard moet de oudervereniging hiertoe door de 
genoemde geledingen voldoende geïnformeerd worden. Bij de jaarlijkse ouderavond worden nieuwe 
leden gekozen.  
 
 
 
 

mailto:a.verhoeve@kbsdetoekomst.nl
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8.3.1 Financiën oudervereniging 

Voor allerlei activiteiten is geld nodig. Niet alle zaken kunnen door de school betaald worden.  
De oudervereniging neemt de kosten van een aantal activiteiten geheel of gedeeltelijk voor haar 
rekening. Daarom vraagt de oudervereniging jaarlijks aan de ouders om een vrijwillige bijdrage.  
Jaarlijks wordt in de algemene ledenvergadering van de oudervereniging vastgesteld over welk bedrag we 
spreken en aan welke activiteiten dit bedrag wordt besteed. De penningmeester doet hiertoe een 
voorstel dat gebaseerd is op een begroting.  
De oudervereniging beheert de gelden. Alle gelden zijn bedoeld voor activiteiten die de school niet uit de 
reguliere middelen kan bekostigen. De directeur en de oudervereniging hebben regelmatig overleg over 
de inzet van gelden. Jaarlijks zorgt de directeur voor een inhoudelijke verantwoording, en de 
penningmeester voor de financiële verantwoording. 
 

8.3.2 Vrijwillige ouderbijdrage 

Onze school mag via de ouderbijdrage een geldelijke bijdrage aan u als ouders/ verzorgers vragen, om 
extra  activiteiten als: excursies, een kerstviering of een sportdag te kunnen bekostigen.  
Soms worden naast de vrijwillige ouderbijdrage ook nog andere kosten in rekening gebracht, zoals kosten 
voor kamp of voor een schooluitje. Ook deze uitgaven vallen onder de ouderbijdrage.  
Scholen mogen zelf de hoogte van de ouderbijdrage bepalen, zolang zij daar de medezeggenschapsraad 
bij betrekken en zolang zij de wettelijke voorschriften naleven.  
 
Wanneer de ouderbijdrage een financiële drempel vormt,  kunt u de schoolleiding benaderen om samen 
naar de mogelijkheden te kijken.  
 
Voor onze school is dit bedrag voor schooljaar 2018– 2019 vastgesteld op € 30,-  
De activiteiten waar de school o.a. een bijdrage voor betaalt: 

- schooluitje   

- sinterklaasfeest      

- kerstfeest                                                        

- voorleesontbijt                                               

- paasfeest                                                         

- catering avondvierdaagse     

- discofeest                                                        

- slotfeest         
 
Voor het schoolkamp van groep 7-8 wordt een extra bijdrage van € 60,- gevraagd. Dit bedrag is voor de 
verblijfskosten, het eten en drinken en de activiteiten. 
Wanneer u er ouder/ verzorger voor kiest om de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen kan dit helaas 
betekenen dat uw kind/kinderen niet kan/kunnen deelnemen aan activiteiten of gebruik kan/kunnen 
maken van voorzieningen die uit ouderbijdragen worden betaald.  
 

8.4 Medezeggenschapsraad 

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen 
genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het 
College van Bestuur van de SKOFV. Maar omdat het beleid leraren, kinderen en hun ouders direct of 
indirect aangaat, moet het bestuur overleggen met de medezeggenschapsraad. Belangrijke beslissingen 
kunnen niet zonder instemming of advies van de medezeggenschapsraad genomen worden. Ouders en 
personeel kunnen via de medezeggenschapsraad veel invloed uitoefenen op het beleid van de school. 
Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag meepraten en meebeslissen in de raad. De samenstelling 
van de medezeggenschapsraad bestaat uit  ouders en personeelsleden. De verdeling tussen personeel en 
ouders is fifty-fifty.  
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur 
moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. Maar de medezeggenschapsraad kan ook 
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ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur.  De Medezeggenschapsraad heeft een 
belangrijke rol als bewaker van beleid en procedures in het bestuurlijk geheel. De directeur is adviserend 
lid. 
De MR bestaat uit: 
André Vrielink – ouder   Martine van Gorp - personeelslid 
Gosse-Jan Ferwerda – ouder               Sandra Stroop  -  personeelslid 
Voor de hele SKO is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR telt 12 leden met 
uit elk van de drie  regio's binnen het werkgebied van de stichting (Almere, Lelystad/Dronten en de 
Veluwe) 4 gekozen leden waarvan 2 uit de oudergeleding en 2 uit de personeelsgeleding.  Elk lid is 
verantwoordelijk  voor een portefeuille en is daarnaast contactpersoon voor maximaal drie scholen. M.n. 
de communicatie met de achterban, de MR’s van de scholen, heeft alle aandacht. Waar in de 
medezeggenschapsraad op schoolniveau schoolse zaken worden besproken, in de GMR komen 
bovenschoolse  zaken aan de orde. 
   

8.5 Leerkrachten 

Zoals al eerder is opgemerkt staat of valt goed onderwijs met de man of vrouw voor de groep. Goede 
leerkrachten wil je dan ook graag voor de school behouden. Dat hangt niet alleen af van ergonomisch 
verantwoorde werkplekken en goede arbeidsomstandigheden.  
Een gedragen visie, ruimte voor begeleiding, professionele ontwikkeling en voldoende mogelijkheden 
voor verdere loopbaanontwikkelingen en persoonlijke groei maken dat leerkrachten graag op de 
Toekomst werken. Door teamleden wordt tweejaarlijks een tevredenheidonderzoek ingevuld. 
 

8.6 Inspectie  

De Inspectie van het Onderwijs toetst de kwaliteit van de scholen. Op 1 augustus 2017 is de manier 
waarop de inspectie toezicht houdt, gewijzigd. Het uitgangspunt van het vernieuwde toezicht is dat de 
inspectie scholen die voldoende presteren meer ruimte en meer waardering geeft. Er ligt meer 
verantwoordelijkheid bij het schoolbestuur en de inspectie heeft meer aandacht voor de eigen ambities 
en ontwikkelingen van de school. Het schoolplan en andere informatie (schoolgids, website e,d.) krijgen 
hierin een centrale rol. Er is meer ruimte om scholen te waarderen die meer dan basiskwaliteit bieden. 
Naast ‘zeer zwak’, ‘onvoldoende’ en ‘voldoende’, kan een school ook ‘goed’ en ‘excellent’ zijn.      
 
De inspectie waardeert het Opbrengstgericht werken van een school als voldoende wanneer: 

a. Leerkrachten de vorderingen van kinderen systematisch volgen 
b. De school een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van 

kindprestaties gebruikt. 
c. De school de effecten van de zorg na gaat 
d. De school jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten evalueert 
e. De school regelmatig het onderwijsproces evalueert 

 
In  2014 heeft de Inspectie onze school bezocht in het kader van het vierjaarlijks schoolonderzoek op basis 
van de Wet Onderwijstoezicht (WOT). Tijdens het onderzoek heeft de Inspectie de kwaliteit van het 
onderwijs op de school beoordeeld op onderwijsproces, schoolklimaat, de resultaten en ontwikkeling van 
leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Tevens is standaard gecontroleerd of de 
school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd. 
De Inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs voor alle indicatoren op orde was. Van de 14 
indicatoren waren er 11 voldoende en 3 goed. 
Op de site van de Onderwijsinspectie kunnen ouders lezen hoe de Inspectie de kwaliteit van scholen 
beoordeelt (www.onderwijsinspectie.nl). 
 
  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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8.7 Klachten 

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op 
onze school niet anders. Ingeval van vragen, opmerkingen, klachten of problemen kan men terecht bij de 
leerkracht of, in tweede instantie bij de directeur. U kunt bellen, mailen, schrijven, een afspraak maken, 
komen praten, maar nooit tijdens de les. 
Samen streven we naar een goede oplossing. Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er 
ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te lossen.  
 

8.7.1 Klachtenregeling 

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg 
tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld.  
Wat we als schoolteam belangrijk vinden is dat, als u vindt dat er iets mis is, dat zaken verkeerd geregeld 
worden, dat we ons niet aan afspraken houden, …u deze punten met ons bespreekt.  
De juiste plek voor uw klachten is niet op het schoolplein of “ in de wandelgangen” te vinden.  
Leerlingen en ouders die op- en/of aanmerkingen hebben over wat er in de groep of in de klas gebeurt, 
gaan daarmee naar hun eigen leerkracht. Indien ze daar onvoldoende gehoor vinden en er geen goede 
oplossing komt, dan kunnen ze terecht bij de directeur. 
Voor op- en aanmerkingen over meer algemene schoolzaken kan men ook bij de directeur terecht. 
 
Door klachten kunnen problemen worden gesignaleerd en opgelost. Klachten kunnen bijvoorbeeld 
betrekking hebben op begeleiding en beoordeling van de leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend 
gedrag, geweld en pesten.  
U kunt deze klachten bespreken met de groepsleerkracht of directie van de school. Ook kunt u de 
klachten kenbaar maken bij de contactpersoon van de school. Voor onze school is dat juf Carolien. Zij zal u 
verder helpen. De contactpersonen zijn opgeleid om uw klachten op een juiste wijze te behandelen en u 
waar nodig door te verwijzen. 
 
Naast deze klachtenregeling heeft het bestuur voor alle aangesloten scholen een ondersteuningscontract 
afgesloten met het bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) bij GGD Flevoland.  Zij ondersteunen 
de school en of  klagende partij bij klachten omtrent ongewenst gedrag.  Juf Carolien zal u desgewenst in 
contact brengen met de vertrouwenspersoon van het bureau VKM. Ook kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met het bureau VKM.  
Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe heeft een interne klachtenregeling 
ingesteld. Middels de klachtenregeling kunt u als betrokkenen bezwaar aantekenen tegen gedragingen en 
beslissingen van het schoolbestuur, de directie of personeelsleden. Regelement interne klachtenregeling 
is op te vragen bij SKOFV  
 
* Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)   * GGD Flevoland  
   Postbus 82324           Centraal postadres 1120 
   2508 EH Den Haag           8200 BC Lelystad  
   070-3861697 
   e-mail: info@gcbo.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=klachten&source=images&cd=&cad=rja&docid=prtYR_fe2ivSCM&tbnid=3yQiLC7_6t84KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mamskinderopvang.nl/ouderbetrokkenheid/klachten-en-procedure/&ei=nWd-UYKbOIbVOZfegdgJ&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNFgUB6_TrkcP2eMgJM_aOd6AOW_ag&ust=1367324793564866
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8.8 Ongewenste omgangsvormen 

Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenste 
gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt hoe de school hier op 
reageert; hoe kan het worden voorkomen en wat te doen als er zich een situatie voordoet.  
Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteedt neemt het bestuur een abonnement af van de 
GGD Flevoland voor het inzetten van externe vertrouwenspersonen en ondersteuning van het team in 
voorkomende situaties. 
 
Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan; seksuele intimidatie, pesten, discriminatie agressie 
en geweld tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrachten/docenten of andere medewerkers 
binnen de school, zoals conciërges, stagiaires, klassenassistenten, hulpouders etc. 
 
Welke stappen neemt de school? 

- Op school is een contactpersoon ongewenste omgangsvormen benoemd waar leerlingen, ouders 
en medewerkers terecht kunnen indien zij te maken hebben met ongewenst 
gedrag/omgangsvormen (juf Carolien). 

- De contactpersoon zorgt voor de eerste opvang van de leerling en de ouders  

- De directeur wordt geïnformeerd en neemt zo nodig contact op met het bestuur en de 
vertrouwensinspecteur 

- De contactpersoon/directeur neemt, indien gewenst, contact op met bureau VKM 
 
Wat mag u van de vertrouwenspersoon verwachten?  

- De vertrouwenspersoon maakt een afspraak met de ouders en/of leerling  

- Ondersteuning van de leerling en ouders bij de ontstane situatie 

- Adviseren indien hulpverlening gewenst of noodzakelijk is  

- Helderheid verschaffen over de mogelijkheden en gevolgen van wel of geen aangifte doen bij de 
politie 

- Ondersteuning bieden indien de ouders/leerling een klacht wil indienen bij de klachtencommissie 

- Rapportage naar de directeur/contactpersoon en advisering ten aanzien van mogelijke 
vervolgstappen en preventieve maatregelen 

  
Wat kan de opvoeder/leerling doen? 
Het beste is dat leerling of de ouders direct naar de contactpersoon van de school gaan, maar er kunnen 
zich situaties voordoen waarbij dit niet de gewenste route is. 

 Ouders, kinderen en medewerkers kunnen ook zelf contact opnemen met een 
vertrouwenspersoon van bureau VKM, telefoonnummer 0320 276211,  

 Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan met de gegeven situatie en 
omstandigheden.  

 Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de vertrouwensinspecteur via het advies en meldpunt 
vertrouwenszaken, telefoonnummer 0900 1113111.  
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9 Resultaat en opbrengsten 

Toetsen zijn een goed hulpmiddel om het niveau van het kind te bepalen. Bij ons op school gebruiken we 
natuurlijk ook toetsen; met de nadruk op óók. Want met een niveaubepaling alleen, ben je er nog lang 
niet. De voortgang van de ontwikkeling van de kinderen wordt doorlopend en op allerlei manieren in de 
gaten gehouden. 
De belangrijkste is de observatie door de leerkracht. Deze ziet het kind praktisch de gehele dag. 
Regelmatig heeft hij gesprekjes of andere contacten met het kind. Daarin wordt het welbevinden aan de 
orde gesteld of gewoon over alledaagse dingen gepraat. Een goede relatie is noodzakelijk voor het goed 
kunnen functioneren van een kind.  
Gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind vinden zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen 
ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind. De geleverde prestaties worden vergeleken met de capaciteiten 
van het kind en wat het kind voordien presteerde. Kinderen leren reflecteren op hun ontwikkeling en 
daarover in gesprek te gaan. Prestaties van kinderen in de groep worden als regel niet onderling 
vergeleken. 
Vanaf groep 2 toetsen we tweemaal per jaar rekenen, taal en lezen volgens de landelijke genormeerde 
toetsen van het Cito. Op de grafieken is de persoonlijke ontwikkeling af te lezen, in relatie met 
leeftijdsgenootjes. 
 

9.1 Uitstroom groep 8 

Aan het eind van de basisschool is de ontwikkeling van een kind niet voltooid. Wij zien ontwikkeling en 
verbetering als een nooit eindigend proces. Het kind maakt een volgende stap naar de vervolgschool die 
bij hem past qua mogelijkheden en interesse. 
Met ingang van dit nieuwe schooljaar moeten alle basisscholen in april een eindtoets afnemen. Tot nu toe 
gebruikten we, bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs, naast de resultaten van de gewone 
Citotoetsen ook de NIO-toets. De NIO is een intelligentietest die is ontwikkeld om behulpzaam te zijn bij 
de juiste keuze voor het vervolgonderwijs. Het geeft een indicatie van het aanlegniveau van het kind. En 
biedt een extra invalshoek bij de schoolkeuze.  
Ook dit jaar zullen we in november weer de NIO-toets afnemen. Daarnaast gebruiken we de IEP als 
eindtoets in april. Het landelijk gemiddelde op de toets was dit jaar 81. Het resultaat van de Toekomst is 
 84,26. Wij zij er trots op. 
Adviezen die daaruit voorkwamen waren: 

 
In het begin van het schooljaar wordt er een 
ouderavond gehouden voor alle ouders van 
groep 8 waarin uitleg wordt gegeven over de 
verschillende niveaus van het voortgezet 
onderwijs en het afnemen van de toetsen. In 
november wordt de NIO test afgenomen bij de 
kinderen van groep 8. De uitslag van de NIO-
test wordt in een gesloten enveloppe 
meegegeven aan het kind.  
 

Kinderen die aangemeld worden voor LWOO of PrO doen niet aan deze test mee. Zij worden in oktober 
aangemeld voor een toelatingsonderzoek voor LWOO of PrO. Wanneer een kind wordt aangemeld voor 
LWOO of PrO wordt dit vooraf door de leerkracht besproken met het kind en de ouders.  
 
Begin december vinden de adviesgesprekken voor de kinderen van groep 8 plaats. Het kind wordt samen 
met de ouders uitgenodigd door de leerkracht voor een gesprek op school. Het advies dat gegeven wordt, 
is gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem en de indruk van de leerkracht. Motivatie, 
werkhouding en doorzettingsvermogen spelen naast de resultaten en de intelligentie van het kind een 
grote rol.  
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Het advies wordt vooraf door de leerkracht besproken met de intern begeleider. Wanneer ouders en kind 
het niet eens zijn met het advies kan er een vervolggesprek gepland worden waar eventueel de intern 
begeleider bij gevraagd wordt. In principe handhaaft de school het eerste advies. 
 
De school levert een lijstje aan met daarop de data van de open dagen van de scholen van voortgezet 
onderwijs in de regio. Ieder jaar wordt er een school in de regio bezocht in groepsverband.  
 
Rond de voorjaarsvakantie geven de kinderen bij de leerkracht aan voor welke school er gekozen is. De 
kinderen krijgen dan via school een inschrijfformulier mee dat ze ingevuld weer bij de leerkracht 
inleveren.  
De school verstuurt de aanmeldingen samen met een ingevuld onderwijskundig rapport, voert 
gesprekken met het voortgezet onderwijs en levert indien nodig extra gegevens aan.  
In april vindt de Centrale Eindtoets plaatst. Indien het resultaat daarvan aanleiding geeft tot 
heroverweging van het advies, vindt er nog een vervolggesprek plaats. 
 
De kinderen en ouders krijgen van de school voor voortgezet onderwijs bericht of ze wel of niet zijn 
toegelaten. 
 

 
 
Wanneer groep 8 de school verlaat, proberen we hun verdere ontwikkeling te blijven volgen. Op die 
manier krijgen we informatie over juistheid van ons advies en de aansluiting bij het voortgezet onderwijs. 
Het afgelopen jaar waren er 18 schoolverlaters. 
 

Type onderwijs                         2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Praktijkonderwijs 1     1 1 1 

VMBO- basisberoeps -lwoo   4 4 1 1   

VMBO-kaderberoeps-lwoo      1   

VMBO-basisberoeps                                              1 2 1 1 1 2 1 3 

VMBO - kaderberoeps    1  2 4 4 

V MBO-TL   5 4 7 3 2 1 6  

TL / HAVO                          2 3    1 1 4 

HAVO   3 3   1 2 1 1 

HAVO /VWO  1 2 1 4    1 

VWO 1 2 1 3 2  1 3 

VWO +     4   1 

 14 16 14 16 11 11 15 18 
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10 Tenslotte  

 
 
 

 

 
  
 
Als het goed is leiden alle componenten die we hiervoor hebben beschreven bijna automatisch naar een 
heel mooi slot: goede schoolopbrengsten.  
 
Immers:  
 een school die weet waar ze mee bezig is 
 waar zeer gemotiveerde leerkrachten werken 
 onder bezielende leiding van een goede directeur 
 waar iedereen open, vriendelijk en to-the-point communiceert 
 in een prachtige ruimte die helemaal geschikt is voor de kinderen 
 waarin de lessen moeiteloos, bevlogen en gestructureerd verlopen 
 waarin werken aan kwaliteit en zorg vooral inspirerend is 
 waarin werkelijk iedereen elke dag weer met goede zin naar school gaat 
                                                                               
………… op zo’n school halen de kinderen het beste uit zichzelf! 
 

 

  

  

  

  

 

  

    

 
 


