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Voorwoord

Deze schoolgids heeft qls doel om een beeld te schetsen von onze school. We bespreken onze visie op
onderwi[s, de zorg díe we (kunnen) bieden op school, de vokken die we geven en de methodes die doorbii
horen.

Ook stoon in deze schoolgids de nomen vqn de teomleden, hun emoÍlodres en hun folo, zodot het contoct
tussen iullie ols ouders en het teom eenvoudig geregeld kon worden.

We bespreken regels en routines in de school en de resultqten von de school

Joorliiks verqnderen er een oontql onderdelen in de schoolgÍds, het is een document dot mee verondert met
de school.

Voor dit schoolioor hebben we gekozen om de schoolgids in twee gedeeltes le moken.
Deel I bevol informotíe díe in princÍpe geliik blÍift, deel 2 bevot de proktische Ínformqlie over een
schoolioor. De hele schoolgids stoot op de site, deel 2 zol vio Sociol Schools gedeeld worden.

Deze schoolgids wordt door het teom gemookt en besproken in de medezeggenschopsrood (MR). Feedbock
op deze schoolgids stellen we erg op priis, ie kunf ie opmerkingen sturen noqr: detwîner@elonowg.nl.

Als ie het leuk vindt om mee te lezen met de conceptversies (vonof moort), kun ie ie opgeven vio
detwiner@elonowg.nl.

Als er ouders stoot bedoelen we hier olle verzorgers vqn de leerlíng mee.
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De school

Hei onÌstur:n vcln de school
De Twiner ís ontstqon ín ouguslus 201 ó uif een fus¡e tussen OBS De Opstop en CBS De Koppel. Onze school
Ís een somenwerkingsschool. Dit houdt voor ons in. dot we zorg drogen voor het openbore deel en het
christelÍike deel dot door beide scholen in is gebrocht. Dit doen we door levensbeschouweliik onderwiis te
geven. Dqornqost kon, net ols op olle qndere openbore scholen. een keuze gemookt worden voor
humonistÍsche vorming (HVO) of godsdienstige vorming (GVO). Deze keuze is voor een ioor. Op het gebied
von ídentiteit denkt de ldentiteítscommissie met het leom mee. ln hoofdstuk 4 siqot dqqr meer over.

Wii vinden het belongriik dot wi¡ ols school vqnuit de kinderen werken. Het goot tenslotte om hun
ontwíkkeling. We vinden doorbii tolenten belongriiker don onderdelen die nog niet zo goed goon. We
noemen dit'Tolenlen boven beperkingen'. Zo willen we meer inspelen op het individuele kind. De leroor
ondersleunt in de ontwikkeling, dÍt doen we door gebruik te moken vqn de dígitole leerweg, moor ook
popieren methodes. Op deze monier goot het onderwíis steeds meer possen bii wot het kind von ons nodig
heeft. Bii hef moken von hel schoolbeleid speelt het teqm vonzelfsprekend een grote rol. moor ook ouders
spelen hierbii een rol. De medezeggenschopsrood (zie hoofdstuk 4) geeft hierbíi odvies en/of instemming.

Het leren op De Twiner

Vîsie op leren en ontwikkeling
Wii willen groqg dot de hele school zo uitdogend is dot overql geleerd
kqn worden. Dít noemen we een riike leeromgevíng. We vinden olle
vokken belongrijk, we willen don ook geen nodruk leggen op de
bosisvokken fqol en rekenen. ln het progrommo is er vonzelfsprekend wel
meer tiid voor deze vqkken ingeruimd, omdot deze vokken nu eenmool
de bqsis voor het cognitieve leren vormen. We willen dot de tolenten
von de leerlingen gestímuleerd en gebruikf worden. Hiervoor gebruiken
we onder qndere de 2ls. eeuwse voordigheden (zÍe ofbeelding). Deze
voordigheden worden overkoepelend over de vokgebieden oongeleerd.

Figuur 2 visie op leren en ontwikkeling
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We willen oonsluiten bÍi de brede
ontwikkelÍng en onderwiisbehoeften
von kinderen door de driehoek school-

Figuur 1 21ste eeuwse vaardigheden (bron: ouder-kínd te versterken' Ouders ziin

Kennisnet) tenslofie de ervoríngsdeskundigen ols
hel om hun kínd goot, de leerlingen

kunnen zelf oongeven wqt ze nodig hebben en het teom ís expert op het
onderwíiskundige gebied. We goon uit vqn het unieke von elk kínd en
houden doorom nodrukkeliik rekening met de verschillen en
mogeliikheden von de kinderen. We streven noor een hormonische en
evenwichtige ontwikkeling von "hoofd, hort en honden".

De driehoek ouders-kind-school zÍen we ols bqsis voor onze school. Deze
driehoek kon olleen goed functioneren ols we betrokken zÍ[n, ons veilig
voelen, de communicolie open, eerliik en respectvol is en wonneer we
elkoor verlrouwen.

Vertrouwen
Deze kernwqqrde ís het begin von de somenwerking.We moeten vertrouwen hebben in elkoor, dot we
ollemqql hel beste met elkoor voor hebben. Doorom is het ook heel belongriik dot we noqr de kinderen
één liin trekken. We proten mef elkqqr en niet over elkoqr.

Communicotie
lnformolie is belongriik, vonuit de school sturen we moondelijks een nieuwsbrief met olgemene informqtie
vío Sociql Schools. Ook wordt er vqnuit de verschillende groepen informqtie gegeven over zoken die bii de
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groep horen. Doornqqst hebben we drie keer per ioor oudergesprekken, woorbii we elkoor informeren
over de ontwÍkkeling von uw kind. Mocht er fussendoor behoefte ziin oon een gesprek, don kunt u dit
oongeven bii de betreffende leerkrocht. Onze deuren slqon open. We gebruiken het progrommo Sociol
Schools om de informqtie digitool te verspreiden.

Veiligheid
We willen groog dot onze school een veilige hoven is voor ouders, kinderen en teomleden. Dol ie hier ziin
mog wie ie bent en dot ie ziin mog wot ie bent. Schoppen, schelden en rqqr toolgebruik horen hier niet bii.
Door spreken we elkoor op oon. En qls het nodig is volgen er ook sonct¡es. Als school prqlen we notuurli¡k
niet over wot er met specifieke kinderen en ouders besproken is. DoorÍn hopen we te kunnen rekenen op

iullie vertrouwen in ons. We hebben hier ook een plon voor geschreven, het Veiligheidsplon, dit is

somengesteld vqnuit informqtie von ouders, kinderen en teomleden. Dit plon is terug te vinden op de site en
is ook op school te lezen. We gebruiken de methode Kwink voor sociool emolioneel leren, verderop in de

is hier meer over te lezen.

Êtr|.k

medlaw[sheld
We leren de klnd¡ren velllc
onllna te z[n. Drtrnaast -
l.r.n wc zc nettlouctta
met al8 doôl beschrald
onllno g.drag, taarlljks
do.t da lchool m.. rln d.
woekvan de
m.dlrwüsheld.

Sociole veiligheid
Sinds ougustus 2015 is de nieuwe wet Socíqle Veiligheid voor scholen von krocht. Door deze wet wordt de
school verontwoordeliik voor een sociool veilige leeromgeving, wot voor ons qls school volkomen logisch ís.

Er wordt goed in de goten gehouden hoe de veiligheidsbeleving von de leerling, de lerqor en de ouder is.

Ook zol binnen elke school een vost oonspreekpunt /coördÍnotor vqn het veiligheidsbeleid worden
oongesteld. Voor onze school is dot lngeborg von Vlief.

Gouden weken
De Gouden Weken zi[n de weken vqnqf de zomervokqnt¡e tot oon de herfstvqkontie. Tiidens deze periode
wordt er dogeliiks gewerkt oon hef vormen von de nieuwe groep. We doorlopen met elkoor de stoppen
die nodig zíin om een nieuwe fiine groep fe worden. We nemen hier ruimschoots de tíid voor. Je kunt hierbii
denken oon kringgesprekken, spelleties, opdrochten etc. díe ollemool gericht ziin op hel sqmen een groep
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ziin. Afsproken moken over hoe we met elkoqr omgoon horen hier ook bÍi. We willen de schoolregels
vormgeven somen mel de kinderen. Alle regels op school gelden voor íedereen, dus ook voor leroren en
ouders. Het is doorÍn belongriik om het goede voorbeeld te loten zien. Ben ie het ergens n¡el mee eens, kom
ons dqt gerust verlellen, moor doe dit niet in biiziin von ie kind. Wii vormen noqr de kinderen toe één front.
Dit is de bosisregel von het vertrouwen kriigen/hebben ín elkoor. ln de Gouden Weken zullen de
informotíeovonden vqn de groepen plootsvinden en zullen ook de kennismokingsgesprekken ziin. No de
kerstvokqntie en de meivokontie herhqlen we deze'weken', moor don wot korter, we noemen ze don de
Zilveren en de Bronzen Weken. Zodro er iets in de dynomiek vcrn een groep verqndert (door verhuizing von
kinderen of een ondere leerkrocht) zol het proces vqn de Gouden Weken opnieuw ín gezet worden.

Schoolregels en ofsproken
Als ie somen bent met qnderen is het belongriik om te weten \Mqt
de gewoontes en ofsproken zíin. We spreken bewust over
ofsproken, omdot we deze somen moken. Als dit von bovenof
wordt bepoold, zíin het regels. Aqn het begin von het school[oor
worden in elke klos ofsproken gemookt. ln de school gebruiken we
3 kernwoorden: Neties, Aordig, Ruslig.

Doornqost worden er oon hel begín von elk ioor in elke groep
ofsproken gemookt met de kinderen. Deze ofsproken hongen
zichtboqr in elke groep en hier wordt noor gerefereerd ols het
nodig is. No elke pouze (ochlend en middog) wordt het sociol
boord gebruikt om de pouze te evqlueren. Dít doen olle groepen,
voor groep 1/2 en groep 3 is er één moment, no de middqgpquze.
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Betrokkenheid
Betrokkenheid goof bii ons verder don helpen bi[ een octiv¡teit of ri[den voor een uítie. Wii vinden het heel
belongrijk dqt iedereen een stem in de school heeft. De Ouderverenigíng, Medezeggenschopsrood en
ldentifeilscommissie ziin de officíële orgonen von de school. Doornoost vinden we het belongriik om von olle
ondere ouders te horen wot ze vinden von de school.

Aqn het begin von deze schoolgids hebben we ql benodrukt dot wii iullie ols ouders nodig hebben bii en in
de school. Dot kqn goon om hqnd- en spond¡ensten, of het zitting nemen in de officíële roden vqn de school.
Ook kon het zi[n dot [e ols klossenouder von één von de groepen ie sreentie biidroogt. Doornoost zi[n iullie,
zools ook ol eerder gezegd, de ervoringsexperts op het gebied von iullie kinderen. Om de kinderen zo
breed mogeliik te loten ontwikkelen hebben we iullie hulp doorbii nodig.

Doelen von hel onderwiis
Er ziin londeliike doelen ofgesproken die elk kînd moet hqlen ols het de bosisschool verlqof. Deze doelen
heten de kerndoelen. Voor rekenen en tool heten deze kerndoelen referentieniveous, d¡t ziin de leerliinen
von deze vokken. De kerndoelen en referentíeniveous vormen ook op De Twíner een richtlíin voor het
onderwijs. Op www.slo.nl/primoir/kerndoelen/ kun ie meer informofie vínden over de kerndoelen, op
www.toolenrekenen.nl/ref niveous rekenen/uilwerkingen/uitqeleod/ lees ie meer over de
referentieniveous. Ti[dens het school[oor wordt gekeken hoe het met de ontwikkeling von de kinderen goot.
ln groep I en 2 houden we de ontwikkeling von de kinderen bíi met observotieli[sten von het
leerlingvolgsysteem vqn Provoo. Om ook onofhonkeliik de ontwikkeling te bepolen, gebruíken we vonof
groep 2 de toetsen vqn CITO. Deze C|TO-toetsen worden twee keer per ioor ofgenomen, in ionuori en iuni.
Aqn het eind von de bosisschooltiid wordt er in groep 8 een eindtoefs ofgenomen.

De orgonisolie von het onderwíis en de dogeliikse gong vqn zqken

B estuur

Onze school volt onder het bestuur von Elon Onderwi[sgroep.
Elqn Onderwiisgroep sloqt voor bezieling, vuur, possie, geestdrifi en enthousíosme. De nqom Elon
Onderwiisgroep symboliseert zowel de bevlogenheid en qqndocht vqn de medewerkers/leerkrochten
wqormee zi[ de leerlingen begeleíden in hun ontwikkeling, ols het enthousíosme en de leergierigheid von de
leerlingen zelf, díe binnen de scholen von Elqn Onderwi[sgroep worden geìhspireerd en uitgedoogd - ieder
vonuit zi[n of hqor eigen tolent - om het beste uit zîchzeff le holen.
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f,)nclerwiis oor: het ionge kind
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Onderwiis oon hel oudere kind
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Sclrooltiidc.n
De schooltiiden vqn onze school ziin voor olle groepen, op olle dogen, geliik. We werken met een
contínurooster von 8.30 uur tot 14.15 uur. De leerlingen vqn groep 1 f 2 mogen tussen 8.20 en 8.30 uur
bÍnnengebrocht worden. De school begínt om 8.30 uur, dot betekent dot we om 8.25 uur bellen. Don goon
de kinderen meteen noor binnen en kunnen we op ti[d storten. De kinderen ziin l0 minuten voor schooltiid
welkom op het pleín, don is,er ook pleínwocht.

Biblíolheek
Onze school heeft een eigen colleclie, wooruit de kÍnderen boeken kunnen lenen. Doornoost hebben we ook
een collectie von de Lytse Bieb op school stqqn. Deze boekencollectie wordt viq de bibliotheek in Sint Anne
regelmotig vernieuwd en zo kunnen de kinderen grotis de nieuwste boeken lezen.

lPod
Sinds hel schoolioor 2018-2019 werken we met lPods. De voorgoonde ioren hebben we gewerkt op een
toblet von Snoppet. Snoppel is een overkoepelend progrommo dqt zich richt op het sneller volgen von het
onderwiiskundig proces. Door een duideliik doshboord kunnen de leerlingen en de leerkrochten de
vorderingen von de leerlingen mokkeliiker volgen. We hebben nu gekozen voor lPods, omdqt deze devices
breder íngezet kunnen worden. De kínderen werken ook hier in een veilige omgeving.

Mediowiisheid
ln het kqder vqn het gebruiken von het ¡nternet en de digitole wereld woor de kinderen in opgroeien, is het
belongriik om de kinderen te leren hoe ze zích op een veílige monier in deze nieuwe wereld kunnen
bewegen. Dit ligt notuurliik grotendeels thuÍs, moor ook op school vínden wíi het belongriik om ze te leren
hun weg in de digitole wereld te bewondelen.

Elen en drinken voor in de pouze
We verwqchten dqt de kínderen elke dog een gezonde snock mee hebben voor ¡n de pouze. Koeken,
snoep, frisdronk en energydrinks horen hier niet bii! Omdot we hel ofvol groog willen beperken, odviseren
we het gebruik von eígen drinkbekers (groog mel noom). Dit geldt nofuurliik ook voor de lunch.

Vri[ vrogen
ln sommige gevollen is het nodíg om verlof oon te vrogen. Het verlofformulier kun ie vinden op de websíte:
www.detwiner.nl. Bi¡ d¡t formulier zit ook een uítleg op welke gronden er door de school vrÍi gegeven mog
worden. W¡lt ie zorgen voor een tiidige verlofoonvrqog? ln voorkomende gevollen mog er nomeli[k geen
vrii gegeven worden. Op de site slqot ook het formulier wqqrin crongegeven wordt wqnneer er wel of geen
verlof gegeven mog worden.

Ziek melden
Wonneer [e kind ziek is, wíllen we [e vrogen dit zo snel mogeliik te melden. Groog per moil nqqr de lerqqr
von ie kind. Als [e kind verschillende lerqren heeft, wil ie don zelf even kiiken wíe er die dog voor de groep
stoqt? En een dringend verzoek om de ziekmelding niet noor de directeur of intern begeleider te moilen,
omdot deze niet olti¡d op school oqnwezîg ziin en zo de ínformotie niet ohiid meteen op de [uisle plek
terecht komt.

Huisbezoeken
Wonneer een nÍeuwe leerling een pqor weken op school ís, mookt de groepsleerkrqcht een ofsprook om op
huísbezoek te komen. Tiidens dÍt huisbezoek wordt het intqkeformulier sqmen ingevuld. Dit formulier geeft
een uitgebreíd overzicht von de ontwikkeling von de leerlingen tot don toe. Moor het gool híer ook over
belongriike momenten die een gezín mee gemookt kon hebben.

Port{olio
Sinds 20.ló werken we op school met een portfolio, woorin werk von de kínderen bewqord wordt. Hier
zílten ook de overzichten von het leerlingvolgsysteem in en de ofsproken over te beholen doelen. Dit
document is von de leerling, bedoeld voor de leerling en wordt zodrq het kind oud genoeg Ís zelf
gepresenteerd oon de ouders. Vonof dql moment is de leerlíng dus ook oonwezig bii de gesprekken. Dir is

voor nu vonof groep 3, moor we ziin ons oon het oríënteren hoe we ook de kinderen uit groep I en groep
2 hierbii kunnen betrekken.
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Kenn ism o l<ing sg êsp rekken
Tiidens de Gouden Weken ziin er gesprekken met ouders geplond, deze gesprekken noemen we
kennismokingsgesprekken. Omdot die in eerste instontie gerÍcht ziin op het kennísmoken met iullie ols ouders,
mqor ook om het verhool over iullíe kind te horen. Wont ouders ziin tenslotte de ervoringsexperts.

Cuderuvonden
Gedurende het schoolioor zullen we een oontol keer een ouderovond orgonÍseren.
De ovonden zullen verschillen von korokter, de ene keer kon het ziin dot informotie over een bepoold
onderwerp gegeyen wordt, de qndere keer is het een tentoonstelling von het werk von de leerlingen. De
MR, de OV en de lC orgoniseren ook een qvond voor ouders, woorb¡¡ zii een oontol onderwerpen
presenteren. Dit z¡¡n don de zokeliike ouderovonden.

Kiikrnomenten
Door hef foor heen ziin er ook een qqnfol momenten dot ouders in de klos kunnen kíiken, om te ervoren hoe
het er in de klqs oon toe gqqt. Wonneer deze momenten ziin, wordl in de nieuwsbrief oongegeven.

Klossenouders
Een klqssenouder is een belongriike schokel tussen een leroqr en de ouders von de kÍnderen in een klos. Het
gool voorol om odministrotieve- en orgonisotorische zqken woorbi[ een klossenouder de lerqqr ondersteunt
Denk bíivoorbeeld oqn het Sinterkloosfeest of het plonnen von een excursie voor de kinderen. De
klossenouder houdt de qndere ouders op de hoogte von de qctiv¡teÍten, benqdert ze ols er meer
ondersteuning nodig is en helpt mee met de voorbereidingen. Vook ziin er twee klossenouders per groep.
Dot is hondig omdol ie elkoor op díe moníer kunt helpen en eventueel vervongen. Voorwoorde om
klossenouder te kunnen worden is dot [e kínd wel in de desbetreffende groep zit. Hondig om te weten; de
leroor is én bliift de eindverontwoordeliike.

Besteding von het geld vonuit de overheid
Per ioor krÍigt een school von de overheid geld per leerling. Het oontol leerlingen wordl bepoold oqn de
hond vqn het tellen von de leerlingen von het ioor ervoor op I oktober. Deze I oktobertellíng is dus een
belongriik momenl om goed Ín beeld te hebben hoeveel leerlingen er op dot momenf op school zitten en
bepoolt de geldstroom voor het ioor erop. Mocht de school extreem groeÍen of krÍmpen, dqn is er
lussentiids nog een mogeliikheid om dit oon te geven.

Aonsprokeliikheid bii schqde door onzorgvuldigheid
Von het geld dot de school vqn de overheid kriigl moet olles gebeuren. Het goot don biivoorbeeld om het
kopen von schriflen en boeken, moor ook de schoonmqqk en het meubilqir moel hieruit betoold worden. Het
kopen von de lPqds volt hier ook onder, we belolen per lPod 400 euro. Als een lPod kopot goot door
onzorgvuldigheid, kosl dit de school per lPod dus 400 euro. De borg is begroot, moor hei extrq betqlen
von kopotte toblets nÍel. Omdoi we moor een beperkte pot mel geld hebben, hebben we ols school
ofgesproken dot ols spullen vqn school door onzorgvuldigheid kopof goon of kwi[t roken, de
kinderen/ouders deze vergoeden. Je moel don denken oon pennen die kopot gebeten zíin, blokies von
zelfstondig werk die kwi[t ziin, schrifien wqorop getekend is, toblets die kopot goon door onzorgvuldíg
gebruik. Het goot hier met nome om het leren vqn verqntwoordeli[k ziin voor ondermqns spullen en eigen
spullen.
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Oude i"b r jcJ rc <l¡-.r en ber; ir:d ing
De ouderbiidroge voor het komende schoolioor ís door de MR vostgesteld op
20 euro per kind. Deze biidroge is vrijwillig, mqor erg welkom voor de school om wqt extro's te kunnen
doen. De Oudervereniging (in de wondelgongen de Ouderrood (OR) genoemd) beheert het geld dot vio
de ouderbiidrogen binnenkomt. Hier worden qllerlei dingen von georgoniseerd (en betoold!) dÍe niet onder
het schoolbudget vollen. Denk hierbii oon het eten voor het Voorleesontbi[t, de spullen voor 5 december etc.
De biidroge is vriiwillig. De bíidrogen voor het schoolreisje en het komp ziin niet vriiwillig. Wonneer ie niet
voor hef reis[e betoolt, is ie kind die dog gewoon op school. Wonneer ie problemen hebt met de betolíng
kun ie ie richten tot Kindpokket: https://www.kindpokket.nl/. Deze orgonisotie kqn veel betekenen op
finoncieel gebied.

De kosten von het schoolreisje en het komp zíin ols volgt verdeeld:
Schoolreisie groep I /2: 20 evro
Schoolreis[e groep 3-7: 30 euro
Schoolkomp groep 8: 85 euro
Deze kosten zÍin niet vriiwillig, ie kunt in delen betqlen.

Wil ie het bedrog storten op rekeníng NtsSRABO Ol32 6649 4l l.n.v. OV SWS Sinr Jqbik.

Privocy (AVG)
De Algemene Verordeníng Gegevensbescherming (AVG) die vonof 25 mei 201 I in werking treedt, zÍet er
oP toe dol Privocy serieus wordl genomen. Voor het ploolsen vqn foto's e.d., vrogen we te ollen tiide
loestemming. Dit doen we door [oorli[ks het toestemmingsformulier mee te geven.

v tsre

De Twiner wÍl oonsluiten bíi de brede ontwikkeling en onderwí[sbehoeften vqn kinderen door de drÍehoek
school-ouderkínd te oplimoliseren woorbii onderling vertrouwen, communicotie, veiligheid, en betrokkenheid
hel fundoment vormen. De school goot u¡l vqn hel unieke von elk kÍnd en houdt doorom nodrukkeli[k
rekening met de verschÍllen en mogeliikheden von de kinderen. Zii streeft noor possend onderwiis woqrin
qondocht is voor vriiheid, zelfstondigheid en somenwerkíng. We streven noor een hqrmonÍsche en
evenwichlige ontwikkeling von "hoofd, hort en honden".
We willen in de nieuwe school ook echt somen optrekken, ouders zÍin de ervoringsdeskundige ols het op het
kÍnd qonkomt en wi[ ziin de experts op het onderwiiskundige gebied. Als we somen de honden ineen slqqn
en doorbíi ook de iuÍste gesprekken mef de kinderen voeren, stoon we sterk! Vonuit de door iullíe
oongedrogen oondochtspunten heefl het feqm de onderstoonde kernwoqrden formuleerd:
Respecf
ln het onderwiisoonbod wordt nodrukkeliik rekening gehouden met de verschillende ochtergronden quo
mens zi[n. De school leert de leerlingen deze verschillen te woorderen.
Vertrouwen
We willen het kind een veilige en liefdevolle omgeving bieden woqrin het kind gestimuleerd wordt zichzelf
le ontplooíen, woorin het
onbekommerd ziin te mídden vqn ondere kinderen kon innemen en zichzelf kon ziin zodot het een positíef
zelfbeeld kon ontwíkkelen.
Openheid
We leren de kinderen de mootschoppii en de medemens open tegemoet te treden, zonder lqst von
vooroordelen. Opvoeden víndt ploots in een wisselwerking tussen school en ouders, doqrom worden ouders
octief betrokken bii de school. Bii openheid denken we ook nodrukkeliik oon goede communicotie met
ouders.

Geliikwoordigheid
De school moet hei kind de noodzokeli[ke kennis en voordigheden bi[brengen en leren een kritische zin te
ontwikkelen. We bereíden het kínd voor op een plek in de moofschoppíi, woorbii het een
verontwoordeliikheid heeft voor de onder, dichtbi[ en verof. Ouders en leerkrochten vervullen een
belongri[ke voorbeeldfunctie voor de leerlingen.

Missie
De Twiner wil een school ziin die:
'zorg en geborgenheid biedt oon de leerlingen vqn Sínt-Jocobiporochie en hoor omgeving;
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' funclioneert in somenwerking met ouders en de omgev¡ng;

' leerlingen leert rekeníng met elkoor te houden en wcrcrr men respectvol omgoot met verschÍllen;

' leerlingen stÍmuleert zich hormonisch en evenwichtig te ontwikkelen noor hun mogeliikheden;
'toekomstgerícht onderwiis biedt woorbii de mogeliikheden vqn ICT worden benut.
We willen een school ziin díe goed is voor klein en groot. Een school die de spil von de gemeenschop kon
ziin, in ontwikkeling mqor ook quq gebouw. Somen met de gemeenschop bouwen woqr het dorp en de
kinderen behoefte qon hebben: goed onderwiis gericht op het vergrolen von lqlent.

Sociool emotioneel
Voor socioql-emolíoneel leren op school is de methode Kwink oongeschqft, het hierbíi behorende
progrqmmo voor het volgen von de leerling SCOL Ís ook oongeschoft. Kwink is een online methode voor
sociqql-emotioneel leren (SEL). lnclusief burgerschop en med¡qwiisheid, voor groep 1 t/m I von het primoir
onderwiis. Kwink biedt een doordqcht SEL-progrommo, geboseerd op de lootste welenschoppeliike
inzichten. Gericht op preventie (von bíivoorbeeld pesten op school) en de krqcht von een veilige groep.
Kwink is geìhspireerd op het boek'Groepsplon Gedrog. plonmotig werken oon possend onderwiis'von dr
Kees von Overveld.

Burgerschopsvormîng
Kwink is een methode voor sociool-emotioneel leren (SEL). het oniwikkelingsproces wqormee fundomentele
levensvoordigheden (SEl-competenties) worden verworven. Zodot we onszelf, onze vriendschoppen en ons
werk effectief en moreel verqntwoord kunnen vormgeven. DÍe omschriiving sluít dus nouw oon bii wot
burgerschopsvorming beoogt. Bii burgerschopsvorming stoon drie domeinen centrqql:

l. Democrolie: kennis over de democrqtische rechtstoot en politíeke besluilvorming; democrotisch
hondelen en de mqqtschoppeliike bosiswoorden.

2. Porticipotie: kennis over de bosiswoorden, mogeliikheden voor insprook en voordigheden en
houdingen dÍe nodig zíin om op school en in de somenleving odief mee le kunnen doen.

3. ldentileit: verkennen vqn de eigen identiteit en die von onderen: voor welke (levensbeschouweliike)
woorden stq ik en hoe mook ik die woqr?

Vervonging
Vervonging wordt bovenschools geregeld, het stofbureou zorgt voor een goede vervonger. Heloos is de
viiver woorin olle scholen von Elon onderwiisgroep vissen soms leeg. Don proberen we eerst om de kínderen
over de verschÍllende groepen te verdelen. Lukt dit niel don ziin we genoodzookt om de kinderen ftuis te
loten bliiven. Vonzelfsprekend geldt hier dot, mocht ie geen opvong kunnen vinden, ie kind oltiid welkom is

op school. Geef dit don wel even door oon school.

Stogioires
Elk ioor verwelkomen we slogioíres von de Pobo en von de opleiding voor klossen - of onderwiisossistent.
Soms hebben we een pqor en soms geen één. Wqt wÍi wel belongriik vinden, is dot de stogioires niet uit het
dorp komen of bii ons op school hebben gezeten. Doorom lopen er ook geen oud-leerlingen vqnuit het
Voorlgezet Onderwiis hun mootschoppeliike sloge bii ons.

Schoolbegroting
Elk ioor wordt er in oktober/november een begroting opgesteld voor het nieuwe ioor. Binnen het onderwiis
Ís dot wel lostig, wont we werken met een school[oor en een begroting von een gewoon ioor. ln deze
begroting wordt gekeken woor er nodrukkeliik geld voor gereserveerd moet worden. De begroting wordt
met de MR besproken en zii hebben hier odviesrecht over.

De zorg voor onze kinderen

We willen qlle kinderen goed onderwíis geven. Notuurlijk zi[n er verschillen tussen de kinderen, het ene kind
heeft de leerstof zomqqr onder de knie en het ondere kínd heeft er meer moeite mee. We streven ernoor
dqt het pedogogisch klimqqt in de klos er voor zorgt dot olle kínderen zich geoccepteerd voelen. We willen
les geven, zodot de kinderen zo veel mogeliik succes ervoren. We werken met het principe von bosisstof,
hulpprogrommo's en verriikingsstof. De bqsisstof is voor olle kinderen. De kinderen die er meer moeite mee
hebben proberen we mef hulpprogrommo's bii de groep te houden. De kínderen die geen moeite hebben
mel de leerstof en/of snel kloor ziin met hun werk kri[gen verriikingsstof. Ook hierbii is de volwossene de
ondersteunende cooch.
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,t\almeiding ¡iertwÈ li.:erlìng
Wonneer ouders voor het eersf op school komen vindt een kennísmokingsgesprek ploots. ln dit gesprek
worden de behoeftes von het kind ql besproken. Soms ziin die nomeliik ol zichtboor. Mochten ouders no het
gesprek voor de school kíezen, don wordt het kind tiidelíik ingeschreven. Mochten zich t¡¡dens het wennen
(de 3 dogdelen dot het kind in de nieuwe klos komt kifken) opvollende zoken voordoen, don zol er eerst
nog een keer met ouders gesproken worden om te kiiken of onze school wel de iuiste school voor het kind is.

Doorno volgt een periode woorín de school goed noor het kind kiikt om te bepolen of het op zíin of hoor
plek is. ls dot het gevql, dqn wordt de inschrÍivíng definitíef. ls dot niet zo, don goon wii ols school somen
met de ouders op zoek noor een qndere school voor het kind. HÍerín ligt de verontwoordeliikheid bii de
school. Meestol is er geen probleem bii het inschriiven. No een week of ó volgt een inlokegesprek, woorbii
de leroor dieper ingoot op de ontwikkeling von het kind tot nu toe. Bii leerlingen die von een ondere school
overstoppen, volgt nog een documenten onolyse en het inloke gesprek. Bii olle groepen doet de
groepsleroor deze intoke, omdot zii met het kind mogen goon werken. Ook hier volgt no een week of ó
een íntokegesprek.

Possend onderwiis
Schoolbesturen hebben vonqf I ouguslus 201 4 te mqken met een nieuwe zorgplicht. Dít betekent dot de
scholen ervoor moeten zorgen dot iedere leerling, met uitzondering von ernstíg meervoudig gehondícopte
kinderen, die bíi hen ingeschreven sfoot en extro ondersteun¡ng nodig heeft, een pqssend onderwíisoonbod
kriigt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wot het kind nodig heeft en zol beki[ken of de school dit kon
bieden. ledere school von onze vereníging heeft binnen pqssend onderwiis een ondersteuningsprofiel
opgesteld. ln dÍt profiel beschriift de school welke ondersteuning de school kon bieden en welke expertise
op school of binnen de stichting oonwezig is. Op onze school geven de leroren extrq qqndocht qon de
kinderen die dql nodig hebben. De lerqren proberen met extro zorg en hulpprogrommo's de kinderen zo
goed mogeliik te begeleiden. We komen soms lot de conclusie dot olle extro inzet en hulpprogrommo's
onvoldoende effect hebben en dol er le we¡n¡g vorderÍng wordt gemookt. We overleggen don met de
ouders over de vervolgsloppen. We streven ernoor dqt deze kinderen zo long mogelÍik op onze school
kunnen blijven functioneren.

We houden de volgende criterio in de goten:

' Ontwíkkelt het kind zich nog steeds, ook ol zi[n de stopies klein?

'Voelt het kind zich binnen onze school nog min of meer gelukkig?

' Kqn dit kind een bepoold minimum leerstof oon het einde von de school holen?

Wonneer hel nodig is vrogen we hulp vqn builenof. Dot kon vío begeleiding von mensen von buiten de
school, moor het kon ook goon om het oonvrogen vqn een onderzoek. Soms bliikr het nodig om een kind in
overleg met de ouders oon le melden bii het specioql bosisonderwiis. De ouders en de leroor vullen don het
Zorgropport in. Hei Zorgodviesteom (ZAT) oordeelt don over hel wel of niet toeloten von de leerling op de
school voor spec¡ool bosisonderwi]s. We streven er noor om somen tot de iuiste beslíssing te komen. Als dit
niet lukt en ouders en school worden her niel eens, ¡s het odvies von de school doorsloggevend.

Onderwiisbehoeften
Omdot de school zích nodrukkeliik op het kind wíl richten, Ís het belongríik dor we weten wqt de kinderen
nodig hebben om tot leren te komen. Jullie ols ouders hebben doqr heel veel informqtie over, dit willen we
groog von [ullíe horen. Als ie riidens een gesprek ie kínd niel herkent in het verhool vqn de lerqor is het
zook om op zoek le goon noor woor dit verschil zit. Geef dit olsieblieft ook meteen oon. Somen met ouders
en kinderen zullen de leroren de onderwifsbehoeften in koort brengen. Als dit lostig wordt, zol'eerst de
lntern Begeleider bekiiken wot er nodig is. Mochten we er dqn nog n¡el uitkomen, kon het ziin dot we dit vio
het lntegrool Zorg Overleg (lZO) proberen te ochterholen, hierín heeft het gebiedsteom zilting, moor ook
MEE en de school. Je wordt er oltijd von op de hoogte gesteld wonneer [e kÍnd in het IZO besproken wordt.
ln qndere gevollen zullen we met een expert op zoek goon noor de onderwi[sbehoeften von [e kÍnd, zodot
wi[ door op in kunnen steken. De onderzoeken die gedoon worden, doen we in het belong von het kind.

Groepsoverzichten en exlro hulp
Soms gebeurt het dot een kind op een bepoold onderdeel extro hulp nodig heeft, omdot híi biivoorbeeld
de tqfelsommen nog niei kenf. Don bekiikr de leroor in somenwerking mel de leerling (en soms ook de
ouders) hoe de leerlíng deze sommen wel kqn leren. ln het groepsoverzicht slqon de kinderen verdeeld in
drie subgroepen (bosisgroep, intensief, verriiking). Zo sluiten we oon bii de ontwikkeling von een kind.
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Leerl ing tr¡lq 5ytTeern

We vinden het von belong om de ontwikkeling von de kinderen te volgen. Dit doen we op verschillende
mon¡eren, op kennisgebÍed, op sociool gebÍed en op creotief gebied. Voor de kÍnderen uit groep 1 /2 en 3
gebruÍken we hiervoor het kleutervolgsysteem Provoo. Vonqf groep 2 mqken we gebruik von het
leerlingvolgsysteem von CITO. We hebben gekozen voor een systeem dqt niet ofhonkeliik is von onze
mefhodes, zodqt de toetsen ook obiectief zi[n. De uílslog vqn deze toetsen worden lwee keer per ¡oor met
ouders (en vonof groep 3) met kinderen besproken. Voor hel bekiiken von hoe een kind soc¡ool emot¡oneel
in ziin vel zit, gebruiken we SCOL. Als qfsluÍtende toets gebruiken we de centrole eíndtoets von DlA, die
odoptief toetsl, woordoor de toels zich oonpost oon het niveou vqn de leerling.

LeerlingdossÌer
Op school is er von elke leerling een dossier. We moken dit dossíer, omdol we willen dqt qlle informqlie
over een leerling op één plek terug te vinden is. ln dit dossier zitten olgemene zoken, zoqls het
inschriifformulier en eventuele uitschriifformulÍeren von een vorige school. We hebben ook een digitool
dossier wqqrin we de scores vcrn de kinderen biihouden, een verslog vqn de oudergesprekken en eventuele
onderzoeksgegevens die we digitool kriigen. We streven ernoor om het dossier zo popierloos mogeliik te
moken. Moor ook dot het dossier von de leerlÍng goed op orde is. Ouders hebben olt¡id het recht om het
dossier in Îe zien.

Schoolplon en schoolioorplon
Elke víer ioor wordt er een plon gemookt wqqrin de richting voor de toekomst oqngegeven wordt. Dit heet
het schoolplon en dit plon stoot op de site en kon ook op school ingekeken worden. Vqnuit dit schoolplon
worden er ioorliiks schoolioorplonnen gemookt. Deze plonnen rÍchten zich, zools de noom ql zegl, op het

[oor. Het schoolioorplon is.in te zien op school.

Noscholing
JoorlÍiks worden er door de teomleden díverse cufsussen gevolgd, ook proktische noscholing wordt gedoon
door bíi elkoor te kiiken en von elkoqr te leren. Ook hier benodrukken we hel gebruiken vqn elkoors
tqlenten. ln het koder vqn het leren von en met elkoqr zullen we bii elkoor Ín de lessen goon kiiken.
Het kon don goon om wqt ol goed gÍng, moor ook woor we groqg in ons lesgeven nog vqn wíllen leren. Zo
zullen er ook momenlen zijn dol de leerkrochten en de leerlingen gefilmd worden in het koder von somen
leren. De beelden vqn de leerkrqchten en de kinderen worden qlleen intern in de school gebruikt. Mochten
we tiidens het fílmen opvollend gedrog vqn de kinderen tegen komen, don zullen we doqr met iullie over
proten. We zullen nooíl ongevroogd ie kind goon filmen.

Protocollen en procedures

Klochtenregeling

Vertrouwenspersoon ouders en leerlingen
Als ouder kun ie ín het contoct met de school een probleem hebben, woor ie grqqg met een onofhonkeliik
persoon over wih spreken. Wii willen groog dot ie bii problemen eerst contocl zoekt mel het betreffende
teqmlid. Verloopt de communicotie niet zools gehoopt, is de tweede stqp een gesprek met het teomlid en
de directeur of een lB'er, of zo nodig met de speciole contqctpersoon von de school. Bii ons op school is dit
lngeborg von Vliet. Nofuurlíik kun ie ook olt¡id contoct opnemen met de direcleur. Het kqn echter ook
voorkomen dot ie contoct wilt met een buiïenstqonder, iemond die niet direct betrokken is bii de school. Don
kun ie terecht bii de vertrouwenspersoon.

De verfrouwenspersoon biedt een luisterend oor en olle ruimte voor ie verhool en emoties. Deze
verlrouwenspersoon stoot nqqst ie ols het gqqt om het zoeken noor een oplossing, moqr neemt het
probleem niet von [e over.
Je houdt dqorin zelf de regie. Somen met iou ki¡kt de verlrouwenspersoon noor mogeliike oplossingen,
welke stoppen gezet kunnen worden, en wqt doorvon de voor- en nodelen zíin. Het kon ziin dol ie olleen ie
verhool kwiit wilt, of dof ie wordt doorverwezen nqor een bemiddelqqr of mediotor.

Vertrouwenspersoon medewerkers Elon Onderwi[sgroep
De vertrouwenspersoon voor leerkrqchten ís de heer Peter de Jong. Hii is direct te bereíken op ziin mobiele
nummer 06107 667 98 of T 088 8008500 of vio de moil op info@gimd.nl .

Als tweede vertrouwenspersoon is oongesteld mw. Morionne Kokshoorn. Zii is bereikbqor onder nummer T 088
2299855 of M 0ó 31649098 of viq de moil m.kokshoorn@ggdfryslon.nl
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Vertrouwenspersoon ouders en leerlingen
De vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is mevrouw Ti¡tske Feersmo, Vertrouwenspersoon
Ongewenste Omgongsvormen en lntegrite¡t
(gecertif iceerd en geregistreerd LVV)
Telefoon: 06-12522629
e-mqíl: t.feersmo@cedin.nl

KlcrchTenp roced ure
Als ie klochten hebt over de gong von zoken op school, kun ie dit op school melden. ln vriiwel olle gevollen
is een gesprek voldoende om de eventuele problemen op te lossen. Mocht een gesprek geen oplossing
bíeden voor de iuiste ofhondeling von ie klocht, don kent de school een formele klochtenprocedure. Deze
klochtenprocedure kun ie direct bii de school opvrogen of het bestuur.

Sponsoring
Scholen kri[gen regelmotig te mqken met sponsoring. Onder sponsoring wordt verstoon:

"een geldeliike en/of mofenë/e biidroge, nief geboseerd op de onderwiiswelgeving, niel ziinde de
ouder/leerling-biidrøgen, niel ziinde subsidies vqn chorilotieve insfellingen of de overheid, indien het bevoegd
gezqg doørbii, ol don niet uif eigen beweging, in welke vorm don ook verplichtingen op
zich neeml woormee de /eer/ingen in schoolverbond (biivoorbee/d binnen de schoohijden, het overbliiven
dooronder begrepen of noschoo/se octivileiten die onder verontwoordeliikheid von de school worden
georgoniseerd) worden geconfronfeerd".

ln gevollen woqrÍn geen tegenprestqt¡e geleverd wordt, ís geen sproke von sponsoring, mqor von een
donotíe. Onze school sloon midden in de somenleving. Hierbii hoort ook dot de school verbinding mookt met
de omgeving woqrín de school stoot. Sponsoring kon scholen kqnsen bieden om, binnen de gestelde koders.
zoken fe reoliseren. Belongriik is dot de sponsoríng ten goede komt oon de leerlingen vqn de school.

Gedrogsregels
Wonneer sproke is von sponsoring, don ziin de volgende gedrogsregels von belong.

l. Sponsoríng in het onderwíis moet verenigboor ziin met de pedogogísche en
onderwiiskundige took en doelstellÍng von de school en vqn het bestuur.

2. Er mog geen schode worden berokkend oon de geesteliike en/of lichomeliike gesteldheid en
ontwikkelíng von leerlingen.

3. Portiien zullen bevorderen dot scholen en bedriiven bi[ het ofsluiten vqn
sponsorovereenkomsten een gezonde leefstiil von kinderen mogeliik.
gemokkeli[k en qontrekkeliik moken. Het bevorderen vqn gezond gedrog is

immers een von de kerndoelen von het onderwi[s.
4. Sponsoring mog n¡et de obiecliviteiÌ, de geloofwoordigheid, de betrouwboqrheid en de

onofhonkeli[kheíd vqn hel onderwíis, de scholen en de dqqrbii betrokkenen in gevoor brengen.
5. Sponsoring mog niet de onderwiisÍnhoud beihvloeden, don wel ¡n str¡id ziin met het

onderwiisoonbod en de door de school en het schoolbestuur qqn het onderwiis gestelde
kwolílqtieve eisen.

6. De conlinuileit von hel onderwiis mqg niet in gevoor komen doordot op enig
moment sponsormiddelen wegvollen.

7. Sponsorgeld dot in het [oor von uÍlbefoling niet is oongewend, bliift qls bestemmingssubsidie
beschikboor voor het doel c.q. de school woqrvoor het is besfemd.

1,4



15



DE T\/INER
GROEISEM

Schoolgids - deel 2
PRAKTISCHE INFORMATIE



lnhoudsopgove
Groepsverdeling ...........

Vokgebieden en methodes................

Het teqm von De Twiner........

Gymrooster

Vokonties en vriie dogen

Roden woor ouders zitting ín hebben

Oudervereniging ...........

Medezeggenschopsrood

ldentiteitscommissie

Eten en drinken voor in de pouze....

Ontwikkeling Yon en in de school

Resultoten von het onderwiis

Centrole eindtoets ....

Uitstroom noor voortgezet onderwiis .......................

Opbrengsten CITO tussenresultoten 201 8-2019 .....

2

2

2

3

4

4

5

5

5

6

6

7

7

7

7

7

I



G rdel

Klokurentobel

Vokgebieden en methodes
We gebruiken zoveel mogeliik methodes die possen bii onze opvqtting over het oonsluiten bii kinderen. Aon
het begin von dit schoolioor storfen mel uitproberen en kiezen von een nieuwe methode voor tool en

moondoq dinsdog woensdog donderdqq vriidog
1/2 Nvnke Nynke Morlies Morlies Mqrlíes
3 Annelies Annelies Annelies Joke Joke
4/s Noncy Tieerd Jon Tieerd Jon Noncy Noncy

Híldo Hildo Hildo Hildo
6/z Koos Alv Koos Koos Koos
I lnqeborq lnqeborq Jqntien Jqntien JqntÍen

t 2 3 4 5 6 7 8

todl 7,5 7,5 7,5 8,75 8,75 7,75 7,7 5 7,75
schriiven I 2 2 2 0,5 0,5 0,s
rekenen 5 5 5 5 .5 5 5 5

beweging 3 3 2,25 2,25 2,25 2,2s 2,25 2,2s
Engels 0 0 0 o 0 0,5 0,5 0,s
Fries /Bildts 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 o,5 0,5

levensbeschouwing I I 1 I

HVO/GVO o,75 o,75 o,75 O,75 o,75 0,75 o,75 o,75

wereldoriënlotie I I o,75 0,75 2 2 2

sociool emotionele
vorminq

I 1 I I I I

verkeer 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

expresSre 2,5 2,5 3,25 1,25 1,25 2 2 2

pouze 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

totool: 25 25 25 25 25 25 25 25

percentoge Nederlondse
tool

38 38 38 A3 43 34 34 34

percentoge Rekenen en
Wiskunde

20 20 20 20 20 20 20 20

tolaal: 58 58 58 ó3 ó3 54 54 54

vok methode vok methode
Tool Groep I en 2;

Mop fonemisch bewustziin,
Schotk¡st
Groep I t/m 8:
Speel ie wiis
Tool Actief/Stool

Spelling Tool Actief/Stool (werkboek)

Rekenen Groep I en 2r Moppen; geciiferd
bewustziin, Als kleuters leren tellen, Als
kleuters leren mefen
Schotkist
Met sprongen Yooru¡t.
gr 3: Wereld in Getollen
Gr 4 t/m I : Wereld in Getollen (lPod)

Wereldoriêntolie Blink

Begriipend lezen Nieuwsbegrip XL
(op popier en lPod)

Fries moterìool voñ Cedin

Studerend lezen Blits Verkeer moter¡ool von WN
Technisch Iezen Estofette Schriiven Pennenstrêken
lezen leren Veilig leren Lezen muziek I 23-Zinq
creo geen - bron internet gym Groep I en 2:

Bosislessen Bewegingsonderwiis in
het speellokool.
Groep 3 t/m I
qeen - bron buurtsþort cooch

Sociool emolionele
Vorminq

Kwink

2



We vinden het von belong dot de kinderen ook goed leren schriiven en ook nog op popier werken. We
zoeken dus heel bewust noor de bolons tussen lPod en popieren werk. Doorom schriiven de kinderen vqnqf
groep 4 met een soort vulpen. Groep 3 leert schriiven met een driekontÍg potlood, dit potlood dwingt de
hond ols het wore noor de iuiste pengreep. Deze greep is von grool belong voor het goed leren schriiven.

De socioql emotionele vorming wordt onder ondere gedoon met behulp vqn de methodes 'Kwink' en

'Trefwoord'. Vonuit deze methodes werken we om de kinderen te leren hoe ie met elkoor omgoqt, vqnuit de
eigen houding. Eigen verontwoordeliikheid en zelfreflectie ziin hier belongriike píilers onder. Vollen mog,
ols ie moor weer opstoqt en dqor helpen we elkoor bii!

Het leom von De Twiner

Groep I 12

Marlíes Nieuwenåuizen Nynke Vi¡ser
mnieuwenhuizen(@e lonowq.n I nvisser@elqnowo.nl

Groep 3

Annelìes Alsrq Joke Pors
qoloro@elonowq.nl ipqrs elqnowg.nl

Groep 415 il
Nancy Lqban Tìeerd Jqn Hobma Hìlds de Vrìes
nlobon@elonowg.nl thobmo(@elqnowg.nl hdevries(@ elonowq.nl

Groep 617

Koos Stornebrínl Alv Meìþr
kstornebrink@elonowq.nl qIymeiier@elqnowo.nl

Groep 8

ß
lngeborg vsn Vlíet Janlìen Hoekslro

rvqnvlþ!@elqnaws.nl ihoekstro@elqnowo.nl
diversen

Míchsëla Achterherg ? Annì,sÍe Dîkstro
vasle ínvaller GVO HVO
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a Gerry Volkemo
Buurtsporlcooch Íocílí¡oìr moncrger

lnfern begelel'ders

Annelíes AIgrø Meìnolda von der Weg
oolgro@elonowg.nl mvdweg@elonowg.nl

Dírecleur ,&
Morìeke Grendel
mgrendel@elonowg.nl

¿

-
I

Gymroosfer
ln de gymzool wordt gesport in sportkleding en schoenen. Sieroden goon of en uit voor de les. ln het

lokool wordt in hemd en onderb ook hier licht.

Vokonties en vriie clogen
ln hel onderstoonde overzicht zi[n de vri[e dogen von dit schoolioor opgenomen. Op Sociol Schools worden
in de nieuwsbrieven deze doto ecommuniceerd

moondog dinsdog woensdog Donderdog Vriidog

qroep 4-8 Alle qroepen

okfober 21-25 herfsNokonfie
moondoq 28 sfudiedqq teom

december 23-31 kersfvokontie
lonuofl r-3 kerstvokontie

6 studiedoo
februori vriidqg 14 studiedog

17-21 vooriqq rsvqkontie
moort woensdqq il studiedog Elon

opril vriidoq r0 Goede Vríidqq
moqndqq r3 2d. Poosdog
vriidoq 24 studiedqq

27 -30 meivokontie
mel r-8 meivqkqntie

21-22 Hemelvoort

lunr moqndoq I 2d. Pinksterdqg
moondqq 22 studiedoo

lulr ó iuli - l4 ouquslus zomervokonlie
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Roden woor ouders zitting in hebben

Oudervereniging
De oudervereniging zorgt voor de extrq hqnden in de school ols het op octiviteiten oonkomt. Zii
ondersteunen b rtd oniseren octivÍteÍten en en voor iets lekkers le moment

En vonuit het teom de

Medezeggenschopsrood
De medezeggenschopsrood is een wetteliik íngestelde rood. Hierin kunnen ouders en leerkrochten
meedenken over het beleid vqn de school. De MR heeft vook een qdviserende, moor zeker ook wel eens
een beslissende rol in beleidszoken

Brendo von Loon Fokie Postmo
b rendqvonloon(Aoutlook.nl oostmo.veenstrq@zioqo.nl

Gerdíen Schreuder Goby Dekengo
qerdienschreuder(Ohotmo il.com qdekenoo(Ohetnet.nl

Miriom Steensmq Sytq Nieuwhof
qrumpieTl @ziqqo.nl svtonieuwhof @hotmoil.com

Corien Mennegot Shoron von Es

Nynke VÈser Aly llleìier
nvisser@elonowq.nl olvmeíier@qls¡ows,nl

tt ^il.R¡ro de Volk Teo Wolbers
Ritodevolk I @hotmoil.com teo.wol bers@hotmoil.com
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Mqrlies Nieuwenhuizen Annelies Alqro
mnieuwenhuizen@elqnowo.nl oolqro@elqnowo.nl

ldentiteitscomm¡ss¡e
Vonuit het openboor onderwiis ís er principiële geliikwoordigheid yqn en respect voor de godsdienstige of
levensbeschouweliike ochtergrond von ouders, leerlingen en personeelsleden. Vqnuít christeliik onderwiis Ís

de bi[bel de belongriikste inspirotíebron voor hel omgoon met elkoor, de medemens en de omringende
wereld. Doorbí[ wordt olle ruimte gegeven oon iedereen met respecf voor ieders inbreng.

De somenwerkingsschool biedt beide u¡tgongspunten en is doordoor olgemeen toegonkeliik. Zii boseert
hqqr qctiviteiten op woorden en normen die voortkomen uit het christendom en ondere levensbeschouweliike
en mootschqppeliike overluigingen. Hiermee wordt beoogd een zinvolle en constructieve verbindíng oon te
brengen tussen verleden, heden en toekomst vqn het bosisonderwíis.
De geliikwoordigheid en het respect komt tot uiting in de omgong met elkoor, het pedogogisch hondelen
von leerkrochten en het onderwiiskundig progrqmmq von de school.

Onder 'identiteit' wordf het inspirerende en bindende element verstoon tussen overtuígÍng en hondelen; het
uÍt zich door het omgoon met elkoor, het pedogogisch hondelen en het onderwiis. Op school wordt les
gegeven door personeel, dot de uitgongspunten vqn de somenwerkingsschool onderschriifi en ook uítdroogt.
Vqn nieuw le benoemen personeel wordt dit ook geëist. Vqn leerkrochten wordt verwocht dqt ze hun
levensbeschouweliike identíteit niet ongevroogd of onnodig uíldrogen en nooit superieur ochten oqn die von
een onder. Toch kon mokkeliik uit iemonds gedrog of woorden het geloof of de eÍgen opvottingen bliiken.
Von kinderen, ouders en personeel wordt verwochl dqt ze door met respect mee omgoon en de qnder loten

t..1..-zrln wre nrl/zrl rs.

En vonuil hel teom b de

Eten en drinken voor in de pouze
We verwochlen dof de kinderen elke dog een gezonde snock mee hebben voor in de pouze. Koeken,
snoep, frísdronk en energydrinks horen hier niet bii! Omdot we het ofvol groog willen beperken, odviseren
we het gebruik von eigen drinkbeker (groog met noom). Dít geldt notuurli[k ook voor de lunch.
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Hetty von Dellen ?

ffi Â
Evelyn Boterhoek Teq Wolbers
evelyps@yohoo.com teo.wolbers@hotmqil.com

Joke Po¡s Aly Meíier
ipors elonowq.nl q lymeiier(Aelqnowq.nl



Onfwikkeling vqn en in de school

Dit ioor ziin onze speerpunten:

Reflecteren en onolyseren leerresultqten uitdiepen
Nieuwe methode voor tool en spelling uitzoeken en ¡mplementeren
Expliciete directe instructie verder uitbouwen
Doorgoonde liin groep l -2-3
Filosofische Dioloog verder uitbouwen
lnvoeren creo c¡rcu¡ts

Deze punten hebben dit ioor in het biizonder onze oondocht. Notuurliik bliiven we ook werken oon olle
ondere focetten in ons onderwiis.

Resultoten von het onderwiis

Centrole eindtoets
Wii werken er oon om het moximole uit de leerlingen te hqlen en ons streven is hierbii minimool de
londeliik gemiddelde schoolresultoten te behqlen. Het resultoot von de DIA-Eindtoets wos dit ioor
35ó,1. D¡t log net onder het londeliik gemiddelde von 356,7. Gezien de CITO tussenresultoten von de
leerlingen hodden we deze uitslog verwocht.

Eindtoets

Uitstroom nqqr voortgezet onderwiis
Aon het eind von schoolioor 2O18/2019 goon de l5 leerlingen vqn groep I noor, VMBO
bosisberoepsgericht: 2lln. = l3 %. VMBO koderberoepsgericht: 3 lln. = 20 %. VMBO GTfïovot 2
lln. = I3%. HAVO: 5 lln. = 33%. VWO: 2 lln. = 13Vo.

Ze hebben gekozen voor:
c.s.g. "Ulbe von Houten", St. Annoporochie
o.s.g. "Leeuworder Lyceum" Piter Jelles, Leeuworden
s.v.p.o. "Tiolling Koopmons College", Hurdegoryp.

Opbrengsten CITO tussenresultqten 201 8-2019
Twee keer per ioor worden de lussenopbrengsten en vorderingen vcrn de groep en de individuele
leerlingen (resultoten op het CITO leerling volgsysteem) in het teom besproken. Het doel is het londeliik
gemiddelde te holen. Dit doel holen we in olle groepen voor de vokgebieden technisch lezen en,
beholve voor groep 7, ook voor spelling. Voor het vokgebied begriipend lezen hoolt groep ó de norm
en voor het vqk rekenen-wiskunde zitten de groepen 3 en 5 op niveou. De ondere groepen holen het
schooldoel nog niet.
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7o gewogen lln ondergrens behoolde score

Schoolfoor 2Ol6-2017 14o/o 533.r
Schoolioor 2Ol7-2O18 18% 532.4
Schoofioqr 2Ol8-2019 17o/o 3s6.7


