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VOORWOORD  

  
 

Geachte lezer, 

  
Welkom op onze openbare basisschool De Poolster en fijn dat u in onze schoolgids leest.  

In deze schoolgids proberen wij u als ouder en belangstellende een beeld te schetsen van 
de dagelijkse gang van zaken op onze school. De schoolgids is samengesteld in overleg 
met het schoolteam, de medezeggenschapsraad en het bestuur voor het Openbaar 

Onderwijs, de Stichting SchOOL.  
  

 
Na het gesprek en de rondleiding volgt een gesprek met de intern begeleider. Hiervoor 
wordt een aparte afspraak met u en uw kind gemaakt. De intern begeleider bespreekt 

met u wat uw kind nodig heeft aan zorg en of deze zorg door de school geboden kan 
worden. 

  
Na deze gesprekken wordt in overleg met u als ouders bepaald of onze school kan 
voorzien in uw wensen ten aanzien van uw kind.  

Na de inschrijving kan uw kind in overleg met de leerkracht een aantal dagdelen komen 
wennen op onze school.  

 
Veel plezier bij het lezen van de schoolgids. Mocht u na het lezen van de schoolgids nog 

vragen hebben, dan bent u van harte welkom voor een informatief gesprek. Na dit 
gesprek volgt een rondleiding door de school, waarbij u de sfeer van de school kunt 
proeven. 

 
 

Wij wensen uw kind en u een fijne schoolperiode toe. 
 
 

Vriendelijke groet, mede namens het team van De Poolster,  
 

J. Verstappen 
Directeur  
O.B.S. De Poolster 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Versie augustus 2015 
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1. Algemene informatie 

1.1 Basisschool De Poolster 

 

De Poolster is een openbare school gelegen in de Waterwijk en heeft ongeveer 110 
leerlingen, verdeeld over 4 combinatiegroepen. De samenstelling van de 

leerlingenpopulatie is multicultureel.  
 

Onze school is gestart op 30 augustus 1982. De straten in onze wijk zijn vooral genoemd 
naar de verschillende wereldzeeën. De Poolster is de belangrijkste ster om op de 
wereldzeeën het noorden te bepalen. Een wegwijzer dus en dat wil de school ook zijn voor 

alle kinderen. 
Het openbaar onderwijs staat voor een bepaalde visie. Het openbaar onderwijs wil 

kinderen uit alle politieke, sociale, culturele en gelovige kringen samenbrengen. Iedere 
cultuur heeft zijn eigen inbreng en maakt de school interessanter. Al die verschillende 
culturen verrijken de school. De kinderen krijgen onderwijs met als doel op te groeien tot 

volwassenen die, ondanks onderlinge verschillen, straks goed met elkaar overweg 
kunnen. De school is een afspiegeling van de wijk.  

Ieder kind op De Poolster krijgt de aandacht die het nodig heeft. 
 
 

1.2 Waarom kiezen ouders voor De Poolster? 

 
Uit de contacten met ouders is gebleken dat ouders onder andere om de volgende 

redenen voor De Poolster kiezen: 
 
 Tevredenheid over de leerkrachten 

 De leerlingen gaan met plezier naar school  

 Rust in de school 

 De goede sfeer 

 Het alert reageren op pestgedrag 

 De inzet van de leerkrachten 

 De omgang van de leerkrachten onderling 

 De goede manier waarop we met onze  

 leerlingen omgaan 

 Aandacht voor elk kind 

 Ons aantrekkelijke gebouw 

 Het directe contact met de ouders 

 De duidelijke schoolafspraken 

 De bevlogen ouderhulp 

 De wijze waarop de leerstof wordt aangeboden 

 Het aanbod van leesonderwijs op individueel niveau 

 De vele extra hulp die geboden wordt aan kinderen met leerproblemen 

 De verdiepingsstof die wij aanbieden 

 Het gebruik van computers  

 Het gebruik van eigentijdse methodes voor taal, rekenen, begrijpend lezen en 

  andere vakken 

 De extra activiteiten die wij en onze ouders organiseren voor de kinderen, zoals de  

schoolreis, het schoolkamp, schoolvoetbaltoernooi voor jongens en meisjes, de musical van groep 8, 

toneelvoorstellingen, boekenuitleen, Sinterklaasfeest, Kerstmaaltijd, verkleedfeest, Doemarkt, 

weeksluitingen, sport- en speldagen, excursies, praktijklessen natuur- en milieueducatie, enz. 
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1.3 Plattegrond OBS de Poolster schooljaar 2015-2016 

 

 

  
 

 
 

  

Taalklas 1 Taalklas 2 

Overblijf 

lokaal 

Bibliotheek 

verteltassen  

Groep 4  

Juf 

Hanneke 

Groep 5/6  

 

Overloop 

lokaal 

Groep 7/8  

Instoom
groep 

Sterk 

in de 
klas 

Groep ½  

Overloop 

lokaal 

Groep ¾  
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2. Openbaar Onderwijs Lelystad 

 

2.1 Het Schoolbestuur 

De Poolster maakt onderdeel uit van de stichting SchOOL (Stichting Scholengroep Openbaar 

Onderwijs Lelystad). Deze stichting bestaat sinds 31 december 2010. Het bestuur wordt gevormd 

door een 5-koppige Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB). Het CvB legt 

verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit College wordt gevormd door heer A. van der 

Velde (voorzitter) en de heer L. van Tilburg (lid). Het Bestuur is verantwoordelijk voor 19 

basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één 

school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Het betreft in 

totaal 4500 leerlingen en 500 medewerkers. Het College van 

Bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau. De 

medewerkers van dit bureau helpen in beleidsvoorbereidende, 

informerende en adviserende zin bij de uitvoering van de 

taken. Stichting SchOOL is gehuisvest aan de Meenthoek 1, 

8224 BS Lelystad (postadres: postbus 2451, 8203 AL, 

Lelystad). Allen zijn bereikbaar via het algemene nummer 

279500. Zie ook: www.openbaarprimaironderwijs.nl 

           

2.2 Visie en missie Openbaar Onderwijs 

Openbaar onderwijs 
 
- Gaat ervan uit dat ieder kind in staat is tot leren. Leren is actief. Het kind leert zelf. 

- Gaat uit van het unieke van elk kind en wil daar maximaal recht aan doen.  

De school beschouwt ouders en verzorgers als partners om samen te werken aan de 

opvoeding en de ontwikkeling.  

- Ziet betrokkenheid van ouders ten behoeve van de leerlingen als belangrijk onderdeel. 

- Zorgt voor een rijke en bij deze tijd passende leeromgeving om het leerproces te  

 ondersteunen.  

- Werkt doelgericht aan educatieve arrangementen voor 3 – 13 jaar.  

- Werkt aan brede talentontwikkeling van kinderen. 

- Richt zich op de ontwikkeling van kinderen, leraren en de organisatie als geheel.  

- Werkt vanuit normen en waarden die in de democratische Nederlandse samenleving centraal 

staan.  

2.3 Aannamebeleid Stichting SchOOL 

 
Openbaar onderwijs  

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, 

culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan 

respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de 

overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De 

openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.  

 

Aannamebeleid en (wettelijke) rechten en plichten  

Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als de school niet kan voldoen aan de 

ondersteuningsplicht (Passend Onderwijs) of als de groep te vol is. Aan het begin van het 

schooljaar wordt dit, na instemming van de MR bepaald. Sommige scholen hebben een wachtlijst 

voor bepaalde groepen. Kinderen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd. De school laat 

hen toe zodra er weer plaats is en als de ouders dit nog steeds wensen. Tot die tijd is een kind 

welkom op een andere openbare school.  

 

http://www.openbaarprimaironderwijs.nl/
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Wanneer de school een kind niet kan plaatsen dan heeft de school altijd de plicht om 

samen met de ouders op zoek te gaan naar een andere school die wel aan de 

onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen.  

 

Voor elk schooljaar bepaalt de directeur en de intern begeleider (IB-er) van de school:  

 

1. Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen met een extra onderwijsbehoefte;  

2. Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen zonder extra onderwijsbehoefte.  

 

De medezeggenschapsraad (MR) van de school dient hiermee akkoord te gaan. Indien de school 

hiervan wil afwijken, zal dit met de MR worden besproken en dienen zij akkoord te gaan.  

 

Passend Onderwijs  

Scholen zijn per 1 augustus 2014 verplicht om Passend Onderwijs te bieden aan alle leerlingen. 

Ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 1 zijn binnen Stichting SchOOL welkom. 

Voorwaarde daarbij is dat de plaatsende school voldoende mogelijkheden heeft (nu en in de 

toekomst) om aan deze onderwijsbehoefte te voldoen en dat de plaatsing niet ten koste mag gaan 

van de kwaliteit van het onderwijs aan de andere leerlingen. Hierbij valt te denken aan het 

waarborgen van de veiligheid en rust voor de andere leerlingen en aan een evenredige verdeling 

van de tijd en aandacht van de leerkracht. Met andere woorden ´Kan ik als school passend 

onderwijzen”? Voor elke leerling die aangemeld wordt en waarvan sprake is van een specifieke 

onderwijsbehoefte wordt een individueel besluit genomen door de directeur en de interne 

begeleider.  

 

Criteria die mee kunnen spelen bij het besluit van plaatsing zijn:  

 

 Het ontwikkelingsperspectief van de leerling (indien aanwezig) of het beeld van de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling.  

 De aard en omvang van de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.  

 Het karakter van de groep waarin de leerling geplaatst zou moeten worden.  

 Het aantal kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte dat al in de groep aanwezig is.  

 De mate van ondersteuning en de aard van ondersteuning die de school kan bieden.  

 De mate van de ondersteuning die externe specialisten kunnen bieden binnen de school.  

 De instemming van de ouders met het beleid van de school.  

 

Het proces van de besluitvorming, de overwegingen en de gemaakte afspraken worden schriftelijk 

vastgelegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
1 Wanneer duidelijk wordt dat een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft dan worden de stappen gevolgd zoals 

vermeld in de ondersteuningscyclus van Stichting SchOOL. 
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2.4 Werkwijze bij aanmelding van uw kind op onze school 
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3. Onderwijsdoelen van De Poolster 

3.1 De Poolster staat voor 

 

Goede en veilige sfeer op de school 

Realisatie van de kerndoelen binnen het referentiekader primair onderwijs 

 

 Het werken aan de zelfstandigheid 

 Vrijheid 

jkheid en een kritische houding 

 Respect voor elkaar  

 te gaan met verschillen 

 

 

 

Deze punten vormen de leidraad voor ons onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en 
relationeel beleid.  

 

 

Het samen leren,  samen  werken en zorg dragen voor elkaar  

met respect voor verschil  in intell igentie en vaardigheden  

zi jn essentiële voorwaarde n  

voor iedereen in onze school .  
 

 
Door de specifieke aandacht en begeleiding van het individuele kind zal de Poolster het 
kind een fijne en leerzame schooltijd geven.  

Maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van uw 
kind en de school. De school verwacht van opvoeders en leerlingen hierin een actieve rol.  

 
De school werkt met een Schoolplan en een ontwikkelplan, dit n.a.v. het inspectiebezoek 
in maart 2013 en het toezichtskader. In het schoolplan staat het beleid voor de komende 

vijf jaren beschreven. Het Ontwikkelplan kenmerkt zich door de omschrijving van de 
doelstellingen weg gezet in tijd. In het Ontwikkelplan 2013-2014 stonden de volgende 

items centraal:  
- Het ontwikkelen van een kwaliteitshandboek; “zo doen wij dat op de Poolster”.  
- Goed en zichtbaar leiderschap 

- Didactisch handelen gericht op taalontwikkeling 
- Er is een doorgaande lijn voor opbrengstgericht werken 

- De leerlingenzorg is geïmplementeerd volgens het vastgestelde zorgplan.  
 

Het Schoolplan en het Ontwikkelplan liggen op aanvraag ter inzage bij de directie van de 
school.  
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3.2 Schoolklimaat  

 
De school moet een prettige omgeving zijn waar men zich kan ontwikkelen, daarvoor zijn 
onderstaande uitgangspunten nodig.  

 
Respect beschouwen we als centrale waarde. Respect voor iedere leerling, ongeacht 

etnische afkomst, maatschappelijke status en geloofsovertuiging.  
 
Er wordt structureel aandacht besteed aan de sfeer in de groep. De leerkracht heeft een 

open houding ten opzichte van de leerlingen maar stelt daarbij grenzen en maakt 
duidelijk dat deze consequent worden bewaakt. Wij hanteren hierbij de methode 

‘Kanjertraining’. Daarnaast gebruiken wij een leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel 
gebied.  
Pesten op school proberen wij zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken volgens ons 

pestprotocol en ons schoolveiligheidsplan. 
Bij opvoeden door school en ouders hoort een goede communicatie tussen leerling, ouder 

en school. Opvoeden doe je immers samen!  
 

 
 

 
Door (tussentijdse) oudergesprekken, digitale nieuwsbrieven en onze website proberen 

wij deze communicatie te optimaliseren.  
 
De uitdaging om te ontwikkelen 

De leerlingen van de Poolster werken in een veilig pedagogisch klimaat en in een rijke 
didactische leeromgeving. Wij dagen onze leerlingen uit zelfstandig oplossingen te zoeken 

om zich de leerstof eigen te maken, waarbij samenwerken een grote rol speelt. Wij 
stimuleren de leerlingen in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen 
leerproces.  

 
Naast cognitieve leergebieden nemen ook de creatieve vakken en het bewegingsonderwijs 

een zichtbare plaats in.  
 

3.3 Veilige school 

 
Wij willen dat onze school een veilige school is. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen zich 

daar veilig en prettig kunnen voelen. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten, 
onderwijsondersteunend personeel, stagiaires en ouders. Onze missie is dat op onze 
school met plezier veel geleerd wordt. Dat kan alleen als iedereen zich op school prettig 

voelt. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, heb je positieve 
verwachtingen van elkaar en werk je samen. Er is duidelijkheid over wat van jou 

verwacht wordt en wat je van elkaar kunt verwachten, dit aan de hand van onze 
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afspraken. Deze afspraken zijn tevens terug te vinden op ons internet en in ons 
veiligheidsplan. De Poolster heeft een bovenschools veiligheidsplan. In dit plan staat 

beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Als uitgangspunt hebben wij met elkaar de volgende afspraken:  

 

- We zorgen voor een goede en veilige sfeer op school. 

- We respecteren elkaar. 

- We blijven van anderen en van de spullen van anderen af.  

- Ruzies of problemen lossen we samen op.  

- We gebruiken binnen en buiten de school geen geweld.  

 

De scholen van stichting SchOOL hebben het Schoolveiligheidplan, hierin zijn afspraken 
opgenomen hoe wij omgaan met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pestgedrag, 

gedragsregels, tevredenheidonderzoek bij medewerkers, kinderen en ouders, 
incidentenaanpak en registratie, internetgebruik, schorsing en verwijdering, wat te doen 
bij ongevallen en overlijden en een ontruimingsplan. Deze protocollen liggen, na het 

maken van een afspraak, ter inzage voor ouders bij de directie van de school. 
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4. Schoolorganisatie 

 

4.1 Teamleden van De Poolster 

 
Leerkrachten 

Jeanette van der Meijden-van Dijk 
Mariëtte Bonestroo  

Michelle van Veen 
Geneviève de Juncker-Prevenier 
Johannes van den Berg 

Marijke van Weerdenburg 
 

Interne begeleiding (IB) 
Klaske Stehouwer 
 

Vakleerkrachten 
Sander van Brussel – gym 

Giel Herben – Werelddans 
 
Sterk in de Klas  

Els Kruisman  
 

Taalklas 
Coördinatie: 
Freddy van Arnhem  

 
Leerkrachten:  

Anneloes Pilon  
Hanneke Teutscher 

 
Administratie 
Marga Visser  

 
Schoolleiding 

Johan Verstappen 
 
 

 
Op de Poolster werken 

leerkrachten als team samen 

om zo goed mogelijk onderwijs aan de kinderen te verzorgen. De school bestaat uit twee 

bouwen; de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Elke bouw 

heeft een bouwcoördinator die de verantwoording draagt voor de gang van zaken van de 

betreffende bouw. Voor de onderbouw is dat juf Mariëtte en voor de bovenbouw meester 

Johannes. De Poolster heeft een intern begeleider. De groepsleerkracht is 

verantwoordelijk voor de hem toegewezen jaargroep. Op drie dagen in de week geeft de 

vakleerkracht gymnastiek aan de groepen 1 t/m 8 en aan onze Taalklas. 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

Boven v.l.n.r. 
Johannes van de Berg: leerkracht groep 7/8, Michelle van Veen: leerkracht 3/4, 
Klaske Stehouwer: Intern begeleider, Mariëttte Bonestroo: leerkracht 1/2, 
Jantine Koopman: Instroomgroep, Loes van der Feen-Ketel: onderwijsassistent 
Taalklas, Els Kruisman: Sterk in de Klas, Marijke van Weerdenburg: 
ondersteuningsleerkracht, Freddy van Arnhem: coördinator Taalklas, Marga 
Visser: conciërge/administratie,  
2e rij v.l.n.r. Johan Verstappen: directeur Poolster, Brink en Spectrum, Anneloes 
Pilon: Taalklas, Geneviève de Juncker Prevenier: leerkracht 5/6, Hanneke 
Teutscher: leerkracht Taalklas. 
Onderaan Jeanette van Dijk:inval leerkracht,  1/2 en Jet de Bruijn: 
Instroomgroep.   
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4.2 Schoolorganisatie  

 

 

      
 

 

4.3 Groepsorganisatie  

 

Op de Poolster komen de kinderen bij vaste groepsleerkracht(en). De leerlingen in een 
jaargroep zijn ongeveer even oud en werken per jaar hetzelfde programma door. Op de 
Poolster werken wij ook met combinatiegroepen. In deze groepen zitten leerlingen uit 

twee groepen of twee leerjaren bij elkaar in de groep. Met het verschil in niveau tussen 
de leerlingen wordt rekening gehouden bij de instructie en de verwerking van de leerstof. 

Ook is het mogelijk dat leerlingen werken op aparte leerlijnen.  
 
In schooljaar 2015-2016 heeft de Poolster vier combinatiegroepen: groep 1/2, 3/4, 5/6 

en groep 7/8. Wanneer door toename van het leerlingaantal een parallel groepen gaat 
ontstaan, kijken wij bij de verdeling over de groepen naar:  

 
 Een evenredige verdeling van het aantal leerlingen met specifieke aandacht over 

de groepen (het gaat hier om kinderen met een afwijkende cognitieve of sociaal-

emotionele ontwikkeling); 

 Een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes;  

 Het aantal kinderen per groep;  

 Het oordeel van de peuterspeelzaal of voorschoolse opvang over het niet of juist 

wel samen plaatsen van bepaalde leerlingen; dit gaat in overleg met de 

leerkracht en de intern begeleider;  

 Het bij voorkeur niet samen plaatsen van broertjes en zusjes in één groep.  

 
  

Directeur

Folkert Kool

Intern Begeleider

Phyleke Huijsmans

Klaske Stehouwer

Coördinator 

Onderbouw 

juf Phyleke

Coördinator

Bovenbouw

meester Johannes

Leerkrachten 
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4.4 Groepsindeling schooljaar 2015-2016 

 
De verdeling van de leerkrachten over de groepen is als volgt:  

     
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 

Groep  
1 / 2 

 

juf Klaske juf Mariëtte juf Mariëtte juf Mariëtte juf Mariëtte 

 

Groep  
3 / 4  
 

juf Michelle juf Michelle juf Michelle juf Michelle juf Michelle 

 

Groep  
5 / 6 
 

juf 
Geneviève 

juf 
Geneviève 

juf 
Geneviève 

juf 
Geneviève 

juf 
Geneviève 

 

Groep  
7 / 8 
 

meester 
Johannes 

meester 
Johannes 

meester 
Johannes 

meester 
Johannes 

juf Klaske 

 
Taalklas 

 

juf Anneloes juf Anneloes vacature vacature juf Anneloes 

 
Ondersteuning  
Taalklas 

 

 
ochtend: 
juf Loes 

 

juf Loes 

 
ochtend: 
juf Loes 

 

juf Loes  

 

Instroom 
Groep  

Peuters – 
Kleuters 

 

middag: 
juf Jantine 

en 
juf Jet 

  

middag: 
juf Jantine 

en 
juf Jet 
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4.5 Urenverantwoording 

     

Groepen 1/2 3 4 5 6 7 8 

Bewegingsonderwijs 2 2 2 2 2 2  

Spelen binnen/buiten 4       

Nederlandse taal 9 5 5 6 6 6 6 

Lezen  5 5 5 5 5 5 

(Voorbereidend) Schrijven 2 2 2 1    

(Voorbereidend) Rekenen 5 5 5 5 5 5  

Kennisgebieden 1 2 2 3 4 4 4 

Engels     1 1  

Expressievakken 4 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

Sociaal emotionele vorming 1 1 1 1 1 1 1 

Verkeersonderwijs    1 1 1 1 

 

De groepen 1 t/m 4 ontvangen 23 uur onderwijs per week. De totale wekelijkse 
onderwijstijd voor de groepen 5 t/m 8 bedraagt totaal 26uur. Voor de groepen 1/2 is 
moeilijk aan te geven hoe de exacte urenverdeling er uit ziet. Bij bewegingsonderwijs is in 

dit geval ook het buitenspelen en het spelen in het speellokaal meegerekend. De rest van 
de schooltijd wordt verdeeld over de andere vakgebieden waarbij vooral veel tijd wordt 

gereserveerd voor taal (woordenschat, begrippen, communicatie enz.). Over het totaal 
van het schooljaar 2015-2016 hebben de leerlingen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) 
890 uren onderwijstijd en de leerlingen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) 1007.25 uren.  
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5. NIEUW: Instroomgroep 

SKL Kinderopvang en Stichting SchOOL starten als experiment een instroomgroep in 

openbare basisschool De Poolster. De oudste peuters van peuterspeelzaal Dolfijntjes 1 en 

de jongste kleuters van De Poolster (totaal 16 kinderen) komen twee middagen bij elkaar 

in de instroomgroep onder begeleiding van een pedagogisch medewerker en een 

leerkracht. Zij krijgen daarmee een aanvullend aanbod gericht op 

ontwikkelingsstimulering. Maandag 2 februari 2015 onthulde wethouder Onderwijs en 

Voorschoolse Voorzieningen, mevrouw van Wageningen samen met de kinderen een 

naambord voor de instroomgroep. 

Voor een optimale groei en ontwikkeling van kinderen is een goede start van de 

‘schoolloopbaan’ belangrijk. Zeker bij kinderen met een taalachterstand draagt een 

soepele overgang van voorschoolse naar vroegschoolse educatie hieraan bij.  Uit het 

experiment moet eind december 2015 blijken of de aanpak van de instroomgroep werkt 

en geschikt is voor inzet op andere locaties. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 

In de voorschoolse periode gaat het om kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen zijn dan 

thuis, gaan naar een oppas of gastouder, het kinderdagverblijf en/of naar een 

peuterspeelzaal. Alle kinderen gaan met vier jaar naar school. De vroegschoolse periode 

gaat over groep 1 en 2 van de basisschool. In de Lelystadse beleidsdoelstellingen met 

betrekking tot VVE staat dat het doel is om kinderen zonder taalachterstand door te laten 

stromen naar groep 3. 

Samenwerking  

Stichting SchOOL en SKL Kinderopvang werken intensief samen om tot een gezamenlijk 

en afgestemd educatief aanbod te komen. De instroomgroep draagt bij aan een goede 

overgang van peuterspeelzaal de Dolfijntjes naar groep 1. De betrokkenheid van ouders is 

hierbij onmisbaar. 
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6. De Onderbouw 

 
In de onderbouw leren de kinderen spelenderwijs. Wij spelen daarop in door te zorgen dat 

er veel materiaal is waarvan onze leerlingen kunnen leren. We praten veel met de 
kinderen over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. 

Binnen de groepen 1 en 2 werken wij met het onderwijsprogramma Onderbouwd.  
 
Wij besteden uitgebreid aandacht aan:  

 Ontwikkelen van de zintuigen  

Oefenen van de bewegingsvaardigheid 

(motoriek)  

Vergroten van de taalvaardigheid  

Aanleren van letters 

Omgaan met hoeveelheden  

Leren van begrippen (links, rechts, boven, 

onder, etc.) 

Bevorderen van de sociale en emotionele 

zelfstandigheid.  

 

Met de leeftijd van 4 jaar en 3 maanden nemen wij, 
op een speelse manier, bij de kleuters de 
woordenschattoets af. Bij de kleuters wordt gericht 

gewerkt aan het lees-, schrijf- en rekenonderwijs. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het CITO / LOVS 

en de registratie van Onderbouwd. Dit schooljaar 
wordt de overstap gemaakt naar het digitale 

registratie van Onderbouwd. Met deze 
leerlingvolgsystemen worden, naast de indrukken 
van de leerkracht, de vorderingen van elk kind 

bekeken en besproken. De intern begeleider is nauw 
betrokken bij dit proces. De leerlingen worden 

regelmatig besproken met de intern begeleider. Naar 
aanleiding van deze gesprekken wordt zo nodig een 
plan opgesteld voor handelingsgericht werken.  

 

6.1 Huisbezoeken kleutergroep 

 

Wij vinden een goed contact tussen leerkracht en het gezin erg belangrijk. Daarom brengt 
de leerkracht van groep 1/2 één keer per kleuterperiode een 

huisbezoek aan de ouders en de leerlingen van hun groep. Bij 
duobanen vindt een verdeling tussen de leerkrachten plaats.  
Tijdens dit bezoek zal het wel en wee van de kinderen thuis en op 

school centraal staan. Ouders en leerkrachten hebben hierdoor 
tijd om elkaar beter te leren kennen. Ook kunnen ouders vragen 

stellen over school of aangeven als ze ergens mee zitten. 
Aan het begin van het schooljaar zal er een rooster komen voor 
de gesprekken. Nieuwe leerlingen worden later ingedeeld.  

 

 

 

http://www.dichtbij.nl/duin-en-bollenstreek/regionaal-nieuws/artikel/487514/foto/1/signalerend-huisbezoek-bij-bejaarden.aspx
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7. Basisvaardigheden 

 
 

7.1 Lezen  

 
In groep 3 gaan wij verder met het 

leesonderwijs met behulp van de methode 
Veilig Leren Lezen. Wanneer de kinderen de 

letters beheersen, gaan zij in groepjes het lezen 
samen oefenen.  
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen begrijpend/ 

studerend lezen. Aan de hand van een tekst 
leren zij vragen te beantwoorden en een korte 

samenvatting te maken. Binnen de Poolster is 
ruimte voor kinderen met leesproblemen en/of 
dyslexie. Soms is het echter noodzakelijk om 

ook extern ondersteuning te bieden aan de leerling.  
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen veel lezen. Als de leesontwikkeling om 

welke reden dan ook niet voldoende op gang komt, kunnen wij binnen school extra 
leesbegeleiding aanbieden.  
 

7.2 Overstap 

 
Overstap is een leesproject voor de leerlingen van groep 3 en hun ouders. Overstap heeft 

als doel het leesniveau van de leerlingen te verbeteren en leesachterstanden te 
voorkomen. Door Overstap wordt het leren lezen in groep 3 

verstevigd en worden ouders meer bij het leesproces van hun 
kinderen betrokken. Ons streven is het project te laten 
aansluiten bij het leren lezen op school. Ouders die meedoen, 

krijgen boekjes en spelmateriaal in bruikleen. U kunt dan 
samen met uw kind lezen, opdrachten maken en spelletjes 

doen. Deze samenwerking bevordert het leesniveau van uw 
kind. Een deel van het materiaal is ook in andere talen 

vertaald.  
Telkens als op school een afgerond deel van de leesmethode 
behandeld is, worden de ouders van groep 3 op school 

uitgenodigd om het materiaal op te halen. Bij het materiaal zit een handleiding met uitleg 
over het gebruik van de materialen thuis. 

 

7.3 Tutor- en Estafettelezen  

 

Lezen krijgt volop aandacht binnen onze school. Tutorlezen: Twee keer per week leest elk 
kind op zijn eigen AVI-niveau en in zijn eigen tempo. Hierbij begeleiden leerlingen van 
groep 8 leerlingen van groep 5, leerlingen van groep 7 leerlingen van groep 4 en 

leerlingen van groep 6 de leerlingen van groep 3. De leerlingen van de hogere groepen 
volgen een speciale training, waarin ze leren hoe ze jongere kinderen kunnen helpen. Om 

het leesplezier in de bovenbouwgroepen te bevorderen lezen de groepen 7 en 8 met de 
Leestoren.  
Deze training vindt onder schooltijd tijdens het leesonderwijs plaats. Daarnaast hebben 

we de leesmethode Estafette in ons programma opgenomen. Ook twee keer per week 
lezen de kinderen van de groepen 4 en 5 op hun eigen niveau onder begeleiding van een 

 

 

http://www.bmdbschuilplaats.nl/pagina.1760.menuid..paginas.groepen.groepid.60.name.veilig-leren-lezen.htm
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leerkracht, ouder of stagiaire. Dinsdagmiddag wordt de leesstof in niveaugroepen verder 
verwerkt. Er wordt binnen de klas, vooral in de groepen 3 en 4 veel tijd besteed aan het 

technisch lezen en Duolezen. Bij het Duolezen lezen de kinderen in tweetallen, waarbij zij 
om de beurt hardop lezen, terwijl de ander meeleest. Deze leesvorm is geïntroduceerd in 

de methode Leeslijn / Leesweg. Duolezen is een variant op niveaulezen. Omdat bij 
Duolezen in tweetallen wordt gelezen, krijgen de kinderen vaker een leesbeurt. 
 

Leerlingen met een achterstand in het lezen, lezen onder begeleiding van ouders van 8.15 
tot 8.30 uur.  

 

7.4 Schrijven  

 

Onze schrijfmethode heet ‘Pennenstreken’, een methode voor alle leerjaren, ook voor de 
kleuters. Pennenstreken sluit naadloos aan bij onze methode ‘Veilig Leren Lezen’ in groep 
3. De instructie van Pennenstreken wordt via het digitale schoolbord aangeboden.  

 
Schrijfonderwijs draagt ertoe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot 

handschrift krijgen als middel om met elkaar te communiceren.  
In groep 3 worden de kleine letters aangeleerd en in groep 4 zijn dat de hoofdletters. In 
de groepen 6, 7 en 8 maken de leerlingen kennis met meerdere lettervormen. 

Als u uw kind wilt leren schrijven wilt u dan gebruik maken van de volgende schrijfletters 
en liever niet met blokletters. Het verdient aanbeveling om nog geen hoofdletters te 

gebruiken. 
 

  
Voorbeeld van het schrijfschrift 

 

7.5 Nederlandse taal 

 

Wij werken in de groepen 1 en 2 met het nieuwe programma 
Onderbouwd. In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het 
leren lezen. Er wordt gewerkt met de methode ‘Veilig Leren 

Lezen’.  
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Voor groep 4 t/m 8 gebruiken we de methode 'Taal Actief'. Deze methode bestaat uit een 
volledige leerlijn taal en spelling. Binnen de leerlijn taal worden de volgende taalaspecten 

in afzonderlijke lessen behandeld: 
 

 Luisteren, spreken, gesprek 
 Stellen 
 Taalbeschouwing 

 Woordenschat  
 Informatiemiddelen 

 
 

7.6 Rekenen  

 
In de groepen 3 t/m 8 werken wij met de methode ‘Alles telt’.  
Deze realistische rekenmethode biedt niet alleen rijtjes met 

sommetjes, maar gaat uit van echte praktijksituaties.  
 

 
 
In de rekenles leren de kinderen praktische problemen uit het dagelijks 

leven op te lossen. Zo wordt rekenen weer een 
uitdaging voor de kinderen. De methode sluit goed 

aan bij het zelfstandig werken op onze school. Naast de methode 
‘Alles telt’ kunnen de leerlingen op de computer werken met Maatwerk 

rekenen en Ambrasoft. Deze programma’s bieden de leerlingen op een 
speelse manier extra oefenstof aan.        
 

 
  

 

 

 

http://bernebrege.noventa.nl/pages/pagina.aspx?pid=64354aa1-217d-40f5-bdf8-0de2be207403
http://www.coreyn.nl/contents/nl/d288.html
http://www.volkskrant.nl/wca_item/boeken_detail/453/146964/Alles-telt-2e-dr-Leerlingenboek-3A.html
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8. Overige kennisgebieden 

 

8.1 Verkeerslessen 

 
 

Verkeermethode: De school volgt de Leerlijn van 
Veilig Verkeer Nederland.  

Groepen 3 en 4:  Rondje Verkeer  
Groepen 5 en 6:  Op voeten en Fietsen en  
Groepen 7 en 8:  Jeugdverkeerskrant  

 
Groep 8 neemt deel aan het Verkeersexamen  

Op school organiseert een verkeersouder in 
samenwerking met leerkrachten verkeersactiviteiten 
voor op het schoolplein.  

 
 

8.2 Wereld oriënterende vakken  

 
Wij zorgen ervoor dat kinderen Nederland, Europa en de Werelddelen leren kennen en 

hoe mensen er leven. De leerlingen leren over de geschiedenis van ons land. In groep 8 
brengen wij met de leerlingen een bezoek aan het Anne Frankhuis te Amsterdam.  
 

Voor Aardrijkskunde in de groepen 5 t/m 8 gebruiken wij de 
methode: ‘Een wereld van verschil’ en voor 

Geschiedenis in de groepen 5 t/m 8 de methode: ’Een zee 
van tijd’. 
 

In de groepen 1 t/m 4 worden aardrijkskunde en geschiedenis 
niet afzonderlijk gegeven. In deze groepen wordt aan de hand 

van thema’s gewerkt, die voor jonge kinderen interessant zijn 
en aan de hand waarvan kennis en inzicht wordt verkregen op 

het gebied van wereld oriënterende vakken.  
 
Voor natuuronderwijs in de groepen 3 en 4 gebruiken we de schooltelevisie-

uitzendingen van 'Huisje Boompje Beestje' en in groep 5 t/m 8 die van 'Nieuws uit de 
natuur’. 

 
 

8.3 Engels  

 
In de groepen 7 en 8 wordt één keer per week Engels gegeven 
aan de hand van de methode “Take it easy”. Een methode met 

gevarieerde werkvormen en leeractiviteiten.  
 

 
 
 

 

 

 

http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Verkeerseducatie-op-basisscholen.htm
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8.4 Techniek-onderwijs 

 
Motivatie voor de Poolster om de leerlingen met techniek kennis te laten maken: 

 
Kinderen leven en spelen in een wereld vol techniek. Mensen worden steeds afhankelijker 

van techniek, maar dat realiseert men zich maar zelden. Het is daarom van belang dat 
ons onderwijs kinderen bewuster in contact brengt met alle aspecten van de techniek. Op 
basis daarvan ontwikkelen onze kinderen op een harmonische wijze een breed en 

realistisch beeld van de techniek in hun wereld. 
Een dergelijke leefomgeving past goed in de hedendaagse opvattingen over leren en 

ontwikkeling én bij de visie van onze school. 
De keuze voor een vorm van vervolgonderwijs is een belangrijke stap in de verdere 
ontwikkeling van onze kinderen. Interesse voor techniek kan invloed hebben op hun 

keuze.  
 

Bij de Poolster staat actief leren in een uitdagende 
leeromgeving centraal. Wij integreren techniek in andere 
vakken zoals natuur en handvaardigheid. Voor groep 1 t/m 4 

maken wij gebruik van een doorgaande leerlijn waarin 
techniek binnen thema’s aan bod komt. Techniek wordt in 

groep 5 t/m 8 ook in het circuit op de woensdag gegeven. Wij 
stellen niet het eindproduct centraal, maar schenken veel 

aandacht aan het leerproces en de ontwikkeling van het kind. 
Wij vinden ontdekkend leren en zelfstandig werken in een 
positief pedagogisch klimaat erg belangrijk.  

 
We registreren de vorderingen van de kinderen in een doorgaande lijn van groep 3 t/m 5. 

Dit doen we door middel van observatielijsten.  
Techniek is opgenomen in het onderwijsprogramma, de organisatie en het beleid van de 
Poolster en voldoet aan de kerndoelen.  

 

8.5 Expressie - Weeksluiting 

 

In het algemeen wordt er regelmatig per toerbeurt door de 
groepen weeksluitingen gepresenteerd. Elke groep komt 

één of meerdere keren aan de beurt om een presentatie te 
verzorgen voor ouders en medeleerlingen. Als ouder bent u 
van harte welkom bij de uitvoering van uw eigen kind. Over 

wanneer welke groepen hun weeksluiting hebben wordt u 
gaandeweg het schooljaar nader geïnformeerd.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.terapelercourant.nl/evenementen/4513/toneel-op-koninginnedag-in-harpel/
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8.6 Sport – Gym  

 
SPORT 

Kinderen houden van sport en bewegen. Veel kinderen sporten in de naschoolse uren 
echter niet of nauwelijks in georganiseerd verband. Redenen hiervoor zijn onder meer dat 
het sporten buiten de belevingswereld en/of de financiële 

mogelijkheden van ouders valt of dat er weinig tijd is om 
kinderen te halen en te brengen. Vandaar dat in het kader 

van de Brede School aan kinderen de mogelijkheid wordt 
geboden door middel van verschillende activiteiten toch 

tegemoet te komen aan deze behoefte. De meeste Brede 
School-activiteiten vinden plaats via Sportbedrijf Lelystad. 
Een belangrijk pedagogisch aspect van het sporten en 

bewegen is dat bij uitstek de sociale competenties worden 
gestimuleerd. Kinderen leren onder meer samenwerken, 

zich aan regels houden, initiatief tonen en 
verantwoordelijkheid nemen.  
 

De Poolster neemt jaarlijks deel aan het dam- en schoolvoetbaltoernooi. De afgelopen 
jaren met veel succes. In onze prijzenkast ziet u onze trofeeën van de afgelopen jaren.  

 
 
GYM 

De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal op school. De kinderen hoeven geen 
gymkleding en gymschoenen te dragen, maar het mag natuurlijk wel. De kleuters 

gymmen in hun ondergoed.  
 

De groepen 3 t/m 8 gymmen in de sportzaal aan de Voorstraat 

501, tel. 256304. Het verdient aanbeveling om naast 
gymkleding ook gymschoenen te dragen, in verband met 

voetwratten. Geen gymschoenen met zwarte zolen. 
 
Voor de groepen 3 t/m 8 is opfrissen na 

de gymles verplicht. School adviseert om 
te douchen na afloop van de 

sportinspanningen maar kan hierop niet 
handhaven. Wilt u op de gymdagen uw 
kind een handdoek meegeven?  

 
Indien uw kind op medisch advies niet mag gymmen, vragen wij 

u daar een schriftelijke melding van te maken bij de leerkracht (met opgave van reden).  
 
Leerlingen die zich voor, tijdens en na de gymlessen niet kunnen gedragen, worden na 

overleg met vakleerkracht en eigen leerkracht voor bepaalde tijd uitgesloten van de 
gymlessen.  

  

 
 

 

http://www.lispeltuut.nl/abc.htm
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8.7 Kunst en Cultuur 

Mede in het kader van de Brede School wordt op de Poolster aan 
cultuureducatie gedaan. Jaarlijks brengt groep 8 een bezoek aan het Anne 

Frankhuis in Amsterdam. De school organiseert schoolactiviteiten waaraan 
alle kinderen van de school meedoen. Leerkrachten kunnen voor hun 
groep een keuze maken uit het aanbod van de KUBUS. Het betreft 

voorstellingen, of workshops met o.a. toneel, dans en bewegen op muziek.  
In het schooljaar 2015-2016 geeft Giel Herben Werelddanslessen op de 

vrijdagochtenden. 
 

 
 

8.8 Zelfstandig werken 

 
Het bevorderen van een zelfstandige actieve leerhouding waarbij 
kinderen zelf leren plannen vinden wij heel belangrijk. Zelfstandig 

werken staat elke dag op het rooster. Er is een opbouw in de 
duur van de zelfstandig werkles per groep, startende vanaf groep 

1/2 t/m groep 8.  
Wij werken binnen de school met dag- en weektaken.  
De afspraken over de vakgebieden en de regels over het 

samenwerken zijn vastgelegd per bouw.  
 

 

8.9 ICT - Computeronderwijs 

 

We willen onze kinderen goed voorbereiden op een maatschappij waarin informatie en 
communicatietechnologie heel belangrijk zijn. Kinderen moeten zelfstandig om kunnen 
gaan met de moderne computertechnieken. 

De school is aangesloten op het Kennisnet en in elke groep staan vier computers. We 
gebruiken de computers als extra hulpmiddel bij rekenen, taal, spelling en 

wereldoriëntatie. In de bovenbouw kunnen er ook verslagen op de computer worden 
gemaakt.  
Voor ouders die thuis geen computer hebben is het mogelijk om, na toestemming van de 

directie, gebruik te maken van onze computers.  
 

8.10 Digitale schoolborden 

 
In alle groepen wordt gewerkt met digitale schoolborden.  

  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=digibord&source=images&cd=&cad=rja&docid=WAhue9FoSNquwM&tbnid=tGvZSKK4TL-CJM:&ved=0CAUQjRw&url=https://twitter.com/Klassentips&ei=h1AZUePPEOq90QW_q4C4Dg&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNFg0y3OV78JJOHo1xTkDGSX7EM1kw&ust=1360699501992221
http://www.ellenhartson.com/do-you-have-an-agenda/
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9. De resultaten van ons onderwijs 

 
In 2009 is door de scholen in Lelystad gestart met de afname van de CITO eindtoets.  

In groep 8 wordt mede aan de hand van de CITO eindtoets de definitieve keuze met 
betrekking tot het Voortgezet onderwijs gemaakt. 

Door de invoer van de Entreetoets (vanaf 2010 afname in groep 7) krijgt de school beter 
zicht op de aandachtspunten waaraan in groep 8 nog gewerkt moet worden.  
De opbrengsten van het afgelopen jaar laten een stijging van de resultaten zien. Wij 

verwachten dat we ook in het nieuwe schooljaar positief zullen scoren. 
 

9.1 Onderwijsinspectie 

 
De kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs worden beoordeeld door de 

Onderwijsinspectie. In de onderzoeken wordt naar de volgende kwaliteitsaspecten 
gekeken: 
 

- Opbrengsten 

- Onderwijstijd 

- Kwaliteitszorg 

- Pedagogisch-didactisch handelen 

- Leerstofaanbod 

- Afstemming 

- Actieve rol leerlingen 

- Zorg en begeleiding 

 
In 2013 heeft de Onderwijsinspectie de Poolster bezocht en geconcludeerd dat nog niet op 

alle gebieden aan de gestelde eisen wordt voldaan. In het op basis hiervan geschreven 
ontwikkelplan heeft de school aangegeven hoe verbetering tot stand komt. Naar 
aanleiding van de tussentijdse bezoeken in januari en juni 2014 kunnen wij concluderen 

dat er een stijgende lijn waarneembaar is. In oktober 2015  en januari 2016 zal het 
eindonderzoek plaats vinden.  

 

9.2 Resultaten van de Cito Eindtoets zonder correctie  

Cito eindtoets 2011 2012 2013 2014 2015 

Schoolrapport 
zonder correctie LG 

534.5 527.4 526.3 526.9 536.8 

 

 

9.3 Uitstroomgegevens leerlingen groep  

Schooltype 2011 2012 2013 2014 2015 

> VWO 16% 12% 18% 17% 0 

HAVO 52% 24% 0% 8% 56%=5 lln 

VMBO 32% 64% 82% 75% 44%= 4 lln 
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Ons uitgangspunt is de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen laten instromen in het 

juiste vervolgonderwijs.  
 

Twee keer per jaar, in januari en juni, worden methode-onafhankelijke toetsen 
afgenomen. Daarvoor gebruiken we de toetsen van het leerlingvolgsysteem van CITO. De 
uitslag van deze toetsen geeft een redelijk objectief beeld van de leerprestaties van uw 

kind. In schooljaar 2012 – 2013 heeft de Poolster zich in samenwerking met de 
Universiteit van Twente ingezet om de opbrengsten voor spelling en taal op een hoger 

niveau te krijgen. Door de intensieve analyse en vervolgaanpak zien wij bij de Cito 
eindtoetsafname verbeterde resultaten.  
Mede door de multiculturele achtergrond van veel van onze leerlingen scoren spelling en 

woordenschat nog onder het landelijk gemiddelde. In het ontwikkelplan hebben wij 
aangegeven hoe wij deze onderdelen op een hoger niveau willen krijgen. Wij streven 

ernaar om met onze leerlingen de kerndoelen te bereiken. Naast de methode-
onafhankelijke toetsen worden ook methode-gebonden toetsen afgenomen om de 
vorderingen van de leerlingen te volgen.  

 
De uitslag van de Cito-eindtoets bepaalt mede de richting 

voor het vervolgonderwijs (vmbo, havo, vwo). De school 
brengt, op basis van het ontwikkelprofiel uit ons 

leerlingvolgsysteem CITO LOVS, voor de eindtoets een 
voorlopig advies uit voor uw kind. Let op: Afhankelijk van de 
uitslag van de Cito-eindtoets kan dit advies nog naar boven 

of naar onder bijgesteld worden. De scholen voor Voortgezet 
onderwijs kennen steeds meer gewicht toe aan deze 

Eindtoets.  
 
Vervolgens kunnen ouders zelf bepalen welke school zij daarbij kiezen: de Rietlanden, de 

SGL (Scholengemeenschap Lelystad), de Arcus of de Groenhorst. 
Als uw kind meer en extra hulp nodig heeft in en op weg naar het Voorbereidend 

Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)-diploma kan het LWOO voor uw kind een goede 
plek zijn.  
 

9.4 Scholing en Professionalisering leerkrachten 

Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en nieuwe 
didactische inzichten te verkrijgen, volgen de leerkrachten regelmatig cursussen of een 

opleiding. Ook kan vanuit een persoonlijk ontwikkelplan bijscholing gevolgd worden.  
Meestal vindt de bijscholing of het volgen van cursussen buiten de schooltijden plaats, 

maar het kan ook voorkomen dat een leerkracht voor het volgen van een cursus een keer 
niet op school is. In dat geval wordt voor vervanging gezorgd.  
 

Momenteel nemen de leerkrachten deel aan de training Continu verbeteren in het 
onderwijs. Daarbij hoort o.a. het gebruik van een Datamuur in de groepen.  

Ook richt De Poolster zich op samenwerking en kennisuitwisseling met andere scholen (de 
Brink en het Spectrum).  
 

9.5 Samenwerking Poolster – Brink - Spectrum 

De Poolster heeft per ingang augustus 2015 samen met het Spectrum en De Brink één 
directeur: Johan Verstappen. Deze drie basisscholen werken nauw met elkaar samen. In 

de afgelopen anderhalf jaar hebben de teams van deze drie scholen elkaar goed leren 
kennen en hebben om de week met elkaar overleg om de inhoud van het onderwijs op de 

drie scholen te versterken.  
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10. Veranderdoelen van de Poolster 

10.1 Evaluatie veranderdoelen van de Poolster schooljaar 2014-2015 

 

Doel 2014-2015 Resultaat 2014-2015 

Invoering werkwijze Jay Marino  

Onder begeleiding van Klasse.pro.  
 

- Groepsafspraken  
- Missie van de groep 
- Werken met groepsdoelen 

 

Ingevoerd 

- Basisregels ontworpen door 
leerlingen 

- Missie van de groep 
- doelen van de groep en 

individuele leerling 

- Werken met het Databord 
 

 
 

Vervolg gesprekken cyclus  
 
Structurele coaching-gesprekken  

-  leerkracht / leerling (5 t/m 8)  
-  leerkrachten /directie  

 
Leerkrachten nemen actief 
verantwoordelijkheid voor hun eigen 

ontwikkeling, gebruik makend van het 
Actieplan (Persoonlijk Ontwikkel Plan)  

 

Gesprekken cyclus  
 
Coaching-gesprekken gehouden.  

Stellen van doelen voor het schooljaar.  
 

 
Gedeeltelijk  
Leerkrachten werken aan de hand van 

hun persoonlijke doelen, de status komt 
terug in de gesprekkencycli 

Presentatie van en werken met het 

Taalbeleidsplan 2014-2018 door 

team 

 

In progress 

Taalbeleidsplan 2015-2019 is gereed en 

gepresenteerd aan het team. Uitvoering 

gaat plaats vinden aan de hand van de 

planning in het Taalbeleidsplan 

Verbeteren van de CITO 
opbrengsten woordenschat en 
begrijpend lezen.  

Woordenschat groep 4 t/m 8 boven 
het landelijk gemiddelde.  

Begrijpend lezen verbetering 
waarneembaar 
 

Onvoldoende 
 
Ondanks de inspanningen zien wij nog 

geen verbetering in de resultaten bij de 
woordenschat- en begrijpend 

leesontwikkeling van onze leerlingen 

 
 

 
 
 

  



       S choo l g i d s  De  Poo l s t e r  2015 -2016  

31 

10.2 De belangrijkste doelen voor komend schooljaar zijn  

 
 

Doel 2015-2016 Resultaat 2015-2016 

Extra inzet op de Technische 

leesontwikkeling van de leerlingen 
groep 3 t/m 5 

DMT groepen 3 t/m 5 gerealiseerde 

gemiddelde groei in het groen bij de 
Cito E afname 2016  

Extra inzet m.b.v. externe 

ondersteuning. Teamscholing op 

Woordenschat ontwikkeling.  

Groepen 3 t/m 8 

Afname percentage uitval op schooldoel 

niveau Begrijpend lezen M afname  V 

10% (van 41% naar 31%)  en IV met 4 

%. (van 17.5% naar 13,5%)   

Bij de E afname groep 4 met 4% 

Continu verbeteren Jay Marino 

 

Leerkrachten hebben een keuze 

gemaakt m.b.t. inhoud Portfolio.   
Werken de leerlingen (3 t/m 8 )met 
portfolio en kunnen resultaten 

verwoorden.  
(5 t/m 8) Door leerling geleide groeps-

vergaderingen  

Oriëntatie op de Vreedzame school  Teamleden en ouders zijn op de hoogte 

van de inhoud van het programma.  
Het traject is beeld gebracht en de 
stappen voor uitvoer zijn in tijd gezet.  

Start augustus 2016  

Teamscholing / implementatie 

rekenmethode 

Juli 2016: methode ‘Alles Telt’    

(nieuwe versie) is ingevoerd in de 
groepen 3 t/m 8 
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11. De zorg voor uw kind 

 

11.1 Aanmelding en zorgplicht 

 

Aanmelding (bijna) 4 jarigen. 

Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met 

het verzoek om toelating, gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze 

aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit 

geldt ook voor SBO- en SO-scholen als de leerling nog niet op een andere (basis)school 

staat ingeschreven.  

 

De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop 

het kind 3 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating 

tot de school wordt gevraagd. 

Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school 

en zo ja welke school hebben aangemeld.  

 

Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van 

deze leerling. 

Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te 

begeleiden, dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere 

(reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling 

voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit 

kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken.  

 

Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij 

het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze 

verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel 

Nederland. 

 

Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) 

heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen 

plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van 

de school te respecteren. 

 
Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad. 

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun 

kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende 

plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een 

plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag 

deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven 

op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. 

Dus: Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. 

Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden deels dezelfde regels. 

Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw 

kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit 

bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw 

kind nu is ingeschreven.  
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11.2 Sociale vaardigheden - Kanjertraining 

 
Om de sociale vaardigheden van de leerlingen verder 

te ontwikkelen werken wij op de Poolster de methode 
‘Kanjertraining’. Een training waarbij leerlingen in de 
Kanjerlessen hun eigen rol en positie beter leren 

kennen. Tijdens deze lessen praten wij met de 
kinderen over hoe je omgaat met elkaar. 

Uitgangspunt van de Kanjertraining is onder andere 
dat een kind positief leert denken over zichzelf en 

een ander.  
 
Al onze teamleden zijn geschoold om deze training in 

de groep te verzorgen. Om de voortgang van 
leerlingen en de groep te kunnen volgen maken wij 

gebruik van het leerlingvolgsysteem SCOL (Sociale 
Competentie Observatie Lijst). 
 

 
 

 
 

11.3 Sterk in de Klas 

 
‘Sterk in de Klas’ is een project waarbij op school hulp geboden wordt aan kinderen van 
groep 1 t/m 8 in de volgende categorieën: 

 
- Kinderen met gedragsproblemen (bijvoorbeeld agressie) 

- Kinderen die het moeilijk vinden zich te concentreren op hun schoolwerk 

- Kinderen die het moeilijk vinden om samen te spelen 

 
De Poolster heeft nu voor het derde jaar, tot december 2015 de beschikking over een 
pedagogisch medewerkster die ‘Sterk in de Klas’ begeleidt. Als de school denkt dat uw 

kind in aanmerking komt voor begeleiding, dan neemt de intern begeleider (IB-er) eerst 
contact met u op. U krijgt informatie over de werkwijze van ‘Sterk in de Klas’. Als u 

akkoord gaat met de begeleiding van uw kind, dan meldt de IB-er uw kind aan bij de 
pedagogisch medewerkster. U krijgt dat een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens 
dit gesprek worden formulieren ingevuld en wordt aan u uitgelegd welk begeleidingsplan 

opgesteld zal worden.  
Op school liggen folders over dit project.  

 

11.4 Persoonlijke problemen 

 

Wanneer uw kind persoonlijke problemen heeft, dan kunt u terecht bij de 
groepsleerkracht of de intern begeleider Klaske Stehouwer.  
 

 
 

 

 

 

http://www.debronlunteren.nl/pagina.249.paginas.groepen.groepid.21.menuid.205.htm
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11.5 Schoolmaatschappelijk werk 

 

Natuurlijk hopen we dat het niet gebeurt, maar soms gaat het niet zo goed met een kind 
op school. Het komt ook voor dat leren niet zo goed gaat of dat een kind niet lekker in 

zijn/haar vel zit of dat het zich anders gedraagt dan normaal gesproken.  
De school zal dan zo snel mogelijk bekijken wat de oorzaak hiervan is en met ouders 
overleggen wat de beste aanpak is. Soms kan de school een dergelijk probleem zelf 

aanpakken. Dan stelt de intern begeleider samen met de leerkracht een plan op .Bij 
twijfel vraagt de school advies aan bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst of de 

schoolarts van de GGD.  
 
Als de intern begeleider van de school het schoolmaatschappelijk werk wil inschakelen 

voor een leerling, dan zal dit altijd in overleg met en na toestemming van de ouders 
gedaan worden. Het spreekt vanzelf dat alle informatie over leerlingen die aan het 

schoolmaatschappelijk werk gegeven wordt, vertrouwelijk blijft.  
 

11.6 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 
Kinderen zijn helaas veel te vaak het slachtoffer van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Per jaar (2013) zijn meer dan 119.000 kinderen getuige van huiselijk 

geweld en/of slachtoffer van kindermishandeling.  
 
De genoemde cijfers tonen aan dat er vanuit vele organisaties continue uitgebreide 

aandacht voor dit probleem nodig is. Dat geldt zeker ook voor preventie en signalering in 
een vroeg stadium. Scholen zijn bij uitstek plaatsen waar (een vermoeden van) huiselijk 

geweld en kindermishandeling gesignaleerd kan worden. Leerkrachten brengen veel tijd 
met de kinderen door, hebben een vertrouwensrelatie met hen opgebouwd en vervullen 
een belangrijke signaalfunctie. 

 
Bij het vermoeden van misstanden wordt er van de scholen verwacht dat zij volgens de 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling handelen.  
 
De vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: 

 
1. In kaart brengen van signalen; 

2. Overleggen met een collega uit het zorgteam van de school en eventueel 
raadplegen: ‘Veilig Thuis’ (VTh – voorheen AMK); 

3. Gesprek met de cliënt; 

4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling; 
5. Beslissen: hulp organiseren of melden. 

 
Juridisch kader 
 

Besluit “Vaststelling van de minimum eisen voor de (verplichte) meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling”, d.d. 18 maart 2013. 

 
Bij besluit van 19 juni 2013 is de inwerkingtreding van de verplichting om te beschikken 
over een meldcode bepaald op 1 juli 2013. 

 
Beide besluiten geven uitvoering aan het terzake bepaalde uit de wet van 14 maart 2013. 
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 N.B. De volledige meldcode is op te vragen bij de directie van de school.  
 

11.7 Logopedie 

 
Wanneer de leerkracht hier een zorgindicatie voor ziet, zal deze, na overleg met de 

ouders/verzorgers, de hulp inroepen van de logopediste. Het kind wordt dan onderzocht 
op het gebied van de taal, de spraak, de stem en 

het gehoor. Na afloop ontvangen de ouders een 
schriftelijke uitslag. Als logopedische hulp nodig is, 
gebeurt dit in overleg met de ouders en in 

samenspraak met de school. 
 

11.8 Leerlingvolgsysteem  

 
Onder de zorg voor uw kind verstaan we alle maatregelen die we op de Poolster nemen 

om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele mogelijkheden en 
behoeften van uw kind.  
Om de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart te brengen 

maken we op school gebruik van de volgende 
leerlingvolgsystemen:  

 Onderbouwd 

 SCOL (De Sociale Competentie Observatie Lijst) 

 CITO; LOVS (Leerling Observatie Volg Systeem) 

 CITO Entree toets groep 7  

 CITO Eindtoets Landelijk.  

 

 

11.9 SCOL 

 
De Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale 

competentie. In het najaar en voorjaar registreren de leerkrachten hun observatie. De 
leerlingen uit de bovenbouw vullen hiernaast ook een eigen vragenlijst in.  

 
Over het invullen van de SCOL 
Op de lijst wordt sociaal-competent gedrag onderverdeeld in acht categorieën; elke 

categorie is uitgewerkt in 3 à 4 items, 26 items in totaal. De lijst dient twee keer per jaar 
(rond de herfstvakantie en in het voorjaar) door de docent per leerling te worden 

ingevuld. Na de eerste keer invullen, wordt een beginanalyse van de gegevens gemaakt: 
over een leerling of van de hele groep of van de gehele school. Na iedere volgende 
afname worden de scores met de beginanalyse vergeleken. 

De Leerling-SCOL is een aanvullende module op de SCOL. De module is bedoeld voor 
leerlingen vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs. De leerlingen vullen zelfstandig 

ook tweemaal per jaar de scorelijst in. Na het invullen kan het oordeel van de leerkracht, 
gemeten met de SCOL, vergeleken worden met het resultaten van de Leerling-SCOL (per 
leerling en per groep). 

Het begrip sociale competentie wordt omschreven, evenals de vragen en de categorieën. 
Ook komen de wijze van invullen, de normering en de verschillende overzichten aan de 

orde. In het programma zijn suggesties opgenomen die kunnen worden uitgevoerd naar 
aanleiding van de resultaten.  

 
 

 

 

http://www.gbsdeschakel.be/clb.html
http://www.demeander.eu/kleuterplein/Kleuterplein-ouderavond 2.htm
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11.10 CITO / LOVS  

 
Het Leerling Observatie Volg Systeem bestaat uit landelijk genormeerde toetsen die twee 

keer per jaar worden afgenomen. M = Midden-afname, E = Eind-afname. Aan de hand 
van deze toetsen wordt gekeken of een kind de leerstof voldoende beheerst.  

Zo wordt uw kind gedurende de acht leerjaren goed gevolgd en ontstaat er een beeld van 
de vorderingen gedurende zijn / haar schoolloopbaan.  
Naar aanleiding van deze toetsen wordt twee keer per jaar een analyse gemaakt en vormt 

de basis van het groepsplan.  
 

11.11 Interne begeleiding - IB 

 
De intern begeleider ziet erop toe dat kinderen, die dat nodig hebben, extra begeleiding 

krijgen. Binnen de school begeleiden en ondersteunen intern begeleiders de leerkrachten 
binnen de groep op allerlei gebieden. Verdere werkzaamheden zijn observaties in de 
groep, toetsen en testen van leerlingen, gesprekken met leerkrachten en ouders en 

contacten met externe instanties. Daarnaast worden alle verslagen en gesprekken met de 
intern begeleiders besproken en heeft de directie samen met de intern begeleider 

zorgoverleg.  
De intern begeleider ontwikkelt samen met de directeur beleid rondom de zorg op school.  

Op de Poolster is de intern begeleider (IB-er) Klaske Stehouwer (groepen 1 t/m 8). 
 

11.12 Kindbespreking 

 
Regelmatig vinden er leerling-besprekingen plaats. Leerkrachten bespreken dan alle 
kinderen met hun collegae en met de intern begeleider. Bij de kinderen voor wie extra 

advies en ondersteuning nodig is wordt langer stil gestaan.  
De leerling-besprekingen worden (be)geleid door de intern begeleiders en zijn in eerste 

instantie bedoeld om binnen de schoolsituatie, in de eigen klas, te komen tot een goed 
overzicht van ieder kind in de groep. De gegevens van de gemaakte toetsen en afspraken 
worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem.  

 

11.13 De zorg voor de kinderen met specifieke onderwijsbehoefte 

 

De zorg voor de kinderen vinden wij erg belangrijk. In principe zijn alle kinderen welkom 
op onze openbare school. Kinderen zijn verschillend. Ieder kind heeft zijn eigen 

mogelijkheden en beperkingen. Door zorg op maat te bieden willen wij zoveel mogelijk 
aan die verschillen tegemoet komen. Ons doel is om alle kinderen binnen de school te 
begeleiden, zodat er bij elk kind sprake is van een constante en evenwichtige 

ontwikkeling. Wij houden rekening met het niveau en de vaardigheden van elk kind. 
Onze school werkt momenteel met combinatiegroepen (naar leeftijd). De werkvorm die 

gehanteerd wordt, is een algemene groepsinstructie, gevolgd door instructie op niveau. 
Daarna volgt een verwerking door de leerlingen met aandacht voor het verschil in niveau 
en tempo. 

Zelfstandig werken wordt al gestimuleerd vanaf groep 1.  
Ook samenwerken met een medeleerling vinden wij erg belangrijk. 
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11.14 Speciale leerlingenzorg 

 
Het beleid van De Poolster is erop gericht voor zover mogelijk leerlingen met leer- en 

ontwikkelingsproblemen binnen de eigen school op te vangen.  Als een leerling een apart 
programma moet volgen, wordt dit in overleg met de ouders gedaan. Ook bij deze 
kinderen worden toetsen afgenomen om te bekijken hoe de voortgang van de leerstof 

verloopt voor het onderdeel waarvoor zij een apart programma hebben. De resultaten 
worden weergegeven in een eigen leerlijn, namelijk het ontwikkelingsperspectief OPP. 

Deze worden digitaal opgeslagen en bewaard in de map Zorgleerlingen.  
 

Zorg voor de leerlingen is op onze school al lang een normale zaak. Wij menen kinderen 
met leerproblemen een veilige plek te kunnen bieden. Onze zorg is echter meer dan het 
bekijken of een kind bij een bepaalde ontwikkeling of een bepaald leervak wel voldoende 

mee kan komen. Er zijn kinderen die problemen met hun werkhouding hebben, anderen 
kunnen hun werk niet zelfstandig indelen en weer anderen kunnen niet goed met andere 

kinderen omgaan of er zijn kinderen die meer aan kunnen dat hetgeen wordt 
aangeboden.  
Mocht een kind extra zorg nodig hebben dan neemt de leerkracht contact op met de 

ouders om hierover te praten. In dit gesprek bekijken ouders en school samen welke zorg 
geboden kan worden. School en ouders tekenen dan een begeleidingsovereenkomst. De 

leerkracht onderhoudt het contact met de ouders om deze op de hoogte te brengen van 
de extra zorg. In het leerling-dossier van het kind wordt hiervan een verslag gemaakt. 
Het kan zijn dat de school nog niet genoeg weet over het probleem. Dan kan de IB-er 

extra onderzoek doen om te komen tot een verfijnder begeleidingsplan. De leerkracht zal 
het kinder ondersteunen door middel van verlengde instructie. Deze begeleiding is vaak 

voor een korte periode. Aan de hand van de resultaten kan besloten worden tot 
stopzetten van de begeleiding of tot een vervolgonderzoek. Soms is het nodig problemen 
nog verder te onderzoeken. Dan kunnen we u als school verzoeken contact op te nemen 

met uw huisarts, een logopediste, de schoolarts, kinderarts of een andere specialist. Ook 
is het mogelijk dat de school uw kind aanmeldt bij het Onderwijsloket voor nader 

onderzoek. Uiteindelijk is ook verwijzing naar het speciaal onderwijs mogelijk.  
 
 

11.15 Mentorproject School’s cool 

 
De Poolster heeft zich verbonden aan het Mentorproject School’s cool. De kern van het 

project is dat dat kinderen in groep 8 van de basisschool, die hiervoor in aanmerking 
komen, een thuismentor toegewezen krijgen die hen 

gedurende een periode van 1½ jaar begeleidt naar en in 
het voortgezet onderwijs. Wanneer een leerkracht van 
groep 8 twijfels heeft of de overgang naar het voortgezet 

onderwijs misschien wel problemen zou kunnen 
opleveren, kan de school deze leerling opgeven voor 

deelname aan School’s cool. Hoofddoel is om met deze 
begeleiding voortijdig schoolverlaten te voorkomen.  

 
Meer informatie over School’s cool kunt u opvragen op school of vinden op onderstaande 
website. 

 
http://www.cjglelystad.nl/Pages/Mentorproject.aspx 

 
 
 

 

 

http://www.cjglelystad.nl/Pages/Mentorproject.aspx
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11.16 Huiswerkklas en Extra Leestijd 

Op de woensdagmiddag kan er, onder begeleiding van Nicole Warmerdam, extra gewerkt 
worden in de huiswerkklas. Wanneer u uw kind hiervoor wilt opgeven, kunt u contact met 
haar opnemen. Haar telefoonnummer is 06-49631754. Aan de begeleiding zijn overigens 

wel (geringe) kosten verbonden.  
 

’s Morgens tussen 8.15 en 8.30 uur is er voor de kinderen extra leestijd. Als u wilt dat uw 
kind hieraan deelneemt, kunt u dit aangeven bij de leerkracht, die dit met de intern 
begeleider overlegt. Kinderen die onvoldoende scoren bij het lezen van losse woordjes 

(DMT) of onvoldoende scoren bij het lezen van zinnen en teksten (AVI) komen voor extra 
leestijd in aanmerking.  

 
 
Plustijd  

Plustijd is in het leven geroepen door de gemeente om leerlingen een extra zetje in de 
rug te geven op het gebied van taal, rekenen, spelling en samenwerken.  

Plustijd is verlengde leertijd voor de groepen 5 tot en met 8. De school selecteert de 
leerlingen die het extraatje nodig hebben.  
 

Plustijd geeft kansen en stimuleert het leren, we hopen hierdoor de kansrijke kinderen 
verder te helpen en we maken gebruik van voorbeeldrollen uit de praktijk.  

Plustijd is GEEN bijles of huiswerkklas. Veel ouders denken dat maar het is juist een 
speelse manier om je leerbereik te vergroten. We werken via projecten. Hierin stoppen 

wij de elementen die belangrijk zijn vanuit school: bijvoorbeeld woordenschat, taal, 
spelling, rekenen. We gaan ook naar bedrijven waar we de elementen koppelen aan de 
beroepen en bedrijven. 

 
Een voorbeeld: we gaan een project doen over water en koppelen dit aan een bezoek aan 

de Koploper, we leren dan allerlei nieuwe woorden aan en krijgen inspiratie van de 
mensen die er werken. Wat moesten zij bijvoorbeeld doen om hun beroep uit te kunnen 
oefenen, hoe passen zij rekenen en taal toe in hun werk. 

De verbinding tussen ouders, school en leerlingen is enorm belangrijk. We proberen 
ouders ook nauw te betrekken omdat dit de leerlingen ontzettend stimuleert en trots 

maakt. 
 
Plustijd is een groot succes omdat leerlingen hierdoor weer zin in leren krijgen en op een 

hele andere wijze leren dan ze gewend zijn. Het vindt plaats ná schooltijd, op school en 
buiten de school door excursies en werkbezoeken. Vaak in blokuren van 2 uren achter 

elkaar. De Plustijdleerkracht is geen leerkracht van school maar van het Studiecentrum 
Lelystad, ze werken nauw samen met de docenten van uw school. Zo kunnen ze samen 
de leerbehoefte in kaart brengen om het beste uit de kinderen te halen. 

 
Naast de doelen ten behoeve van de leerlingen wordt ook de ouderbetrokkenheid door 

Plustijd gestimuleerd.  
 

11.17 Taalklas + Rooster Taalklas 

 

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn spreken meestal onvoldoende 
Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Stichting 
SchOOL heeft het initiatief genomen om deze ‘nieuwkomers’ in de groepen 3 tot en met 8 

van de basisschool extra te ondersteunen in de vorm van een Taalklas. Met een intensief 
programma en in kleine groepen met een veilige en gestructureerde leeromgeving is er 
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individuele aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen kunnen zich in 
een jaar tijd zo ontwikkelen dat zij kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving 

en aan het regulier onderwijs. Natuurlijk is de samenwerking met de ouders hierbij 
onmisbaar. 

Wat is gestart als experiment op openbare basisschool De Vuurtoren kreeg een 

structurele invulling op openbare basisschool De Poolster. Maandag 23 maart 2015 gaf de 
wethouder van Onderwijs, mevrouw Elly van Wageningen het startsein voor de Taalklas 
op de nieuwe locatie in openbare basisschool De Poolster. Zij bracht letterlijk de 

leerlingen van De Poolster in verbinding met de leerlingen van de Taalklas met behulp van 
een grote wereldbol die de kinderen aan elkaar doorgaven. In de Taalklas staat de 
taalontwikkeling centraal! 

Aantoonbare ontwikkeling van nieuwkomers 

Tijdens de opstartfase van de Taalklas signaleerde Stichting SchOOL al een aantoonbare 
grote ontwikkeling van de leerlingen op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Het 

gaat hierbij om de taalverwerving, het sociaal en emotioneel welbevinden en de 
kennismaking met de Nederlandse taal van kinderen met een taalachterstand. De veilige 
en gestructureerde leeromgeving, een kleine groep, een intensief programma, veel 

individuele aandacht en de samenwerking met ouders worden ervaren als grote 
voordelen. In maart 2015 zijn er 18 kinderen van 9 nationaliteiten (van Somalië, Jemen, 

Syrië en de Filipijnen, tot Polen, Duitsland, Turkije en Zimbabwe) verdeeld over twee 
Taalklas groepen. Het zijn kinderen die hier als vluchteling zijn gekomen of waarvan de 
ouders hier zijn komen wonen of werken. 

Achtergrond 

Naast het bestaande aanbod voor kleuters met een taalachterstand in de vorm van een 
Schakelklas voor Kleuters (bedrijfsonderdeel van de Flevomeer Bibliotheek) Heeft  

Stichting SchOOL een structurele voorziening voor nieuwkomers in de groepen 3 tot en 
met 8 van de basisschool. Stichting SchOOL zorgt met de Taalklas voor een structurele 
invulling van de opvang van deze leerlingen binnen het Lelystadse onderwijs. 

Meer informatie 
Neem contact op met het team van OBS De Poolster via: 

Oostzeestraat 38 
8226 BA Lelystad 
T 0320-250514 

Rooster Taalklas 

 

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

Taalklas  

 

juf Anneloes  juf Anneloes vacature vacature  juf Anneloes 

Ondersteuning juf Loes  

(ochtend) 

juf Loes  juf Loes 

(ochtend) 

juf Loes    

  
 

11.18 Onderwijsloket Lelystad 

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, zullen de intern begeleider en de leerkracht 
met u in gesprek gaan om samen met u te kijken wat de beste aanpak voor uw kind is en 

hoe dat het beste georganiseerd kan worden. Vaak kan dat binnen onze school en binnen 
de eigen groep. Het kan echter ook gebeuren dat de intern begeleider deskundige hulp 
van buitenaf nodig vindt (‘Zien in de Klas’ onderwijsbegeleidingsdienst). In overleg met u 

en na uw toestemming vindt dan aanmelding van uw kind plaats bij het Onderwijsloket.  
Het Onderwijsloket is een bovenschools ondersteuningsorgaan voor scholen en ouders, 

ten behoeve van het voorbereiden van arrangementen voor extra ondersteuning in het 
kader van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is erop gericht om kinderen zoveel 
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mogelijk binnen het reguliere basisonderwijs onderwijs te laten volgen en te begeleiden. 
Er wordt handelingsgericht gewerkt volgens de 1-Zorgroute, waarbij centraal staat welke 

hulp nodig is voor het kind, de leraar en/of de ouders en wie deze hulp het beste kan 
bieden. Hierbij staan drie ondersteuningsvragen centraal: 

 
1. Handelingsgerichte diagnostiek: de specifieke onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van het kind zijn onduidelijk en/of er zijn vragen omtrent 

het ontwikkelingsperspectief.  

De school en ouders hebben behoefte aan handelingsgerichte adviezen. 

 

2. Handelingsgerichte begeleiding: de onderwijsbehoeften zijn duidelijk, maar school 

en ouders weten niet hoe in deze groep, op deze school hieraan tegemoet kan 

worden gekomen. Het gaat hierbij om advies, het opstellen van een handelingsplan 

of het doen van verder onderzoek met zo nodig externe ondersteuning of externe 

expertise. 

 

3. Verwijzing: de school is niet in staat voldoende tegemoet te komen aan de 

ondersteunings- en onderwijsbehoeften van het kind. Een (tijdelijke) verwijzing 

naar een andere basisschool, SBO of SO (en integrale indicatiestelling in 

samenwerking met zorg) wordt onderzocht.  

 
Vragen van ouders: 

 
 Mijn kind heeft op school extra zorg of aandacht nodig. Wat zijn de 

mogelijkheden, waar kan ik met mijn kind naar toe? 

 Wat is speciaal (basis)onderwijs? Welke soorten scholen zijn er? 

 Komt mijn kind in aanmerking voor speciaal (basis)onderwijs? Welke schoolsoort 

is geschikt voor mijn kind? 

 Hoe verloopt een aanmelding? 

 Mijn kind heeft een handicap en ik wil hem toch graag met zijn zusjes in de buurt 

naar schoollaten gaan. Hoe kan ik dat regelen? 

 Mijn kind kan niet meer meekomen op school. Wat kan ik doen? 

  

Vragen van leerkrachten/intern begeleiders: 

 
 Hoe verloopt een aanmelding? 

 Een leerling heeft op school extra zorg of aandacht nodig. Wat zijn de 

mogelijkheden? 

 Aanvraag voor een onderzoek op o.a. het gebied van intelligentie, leer- en 

gedragsproblematiek (dyslexie, dyscalculie, taakwerkhoudingsproblemen). 

  

Waar? 

Het Onderwijsloket Lelystad is gehuisvest in  

Kempenaar 03-23 

8242 BD Lelystad 

0320-215214 (telefonische bereikbaarheid: 08:00-12:00 uur) 

info@wsnslelystad.nl 

 

 

Medewerkers 

mailto:info@wsnslelystad.nl
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Voorzitter: Mw. Elize Terbach (maandag, dinsdag, woensdag) 

Secretaris: Mw. Astrid van Loozen (maandag, dinsdag, woensdag) 

  

Bezoek uitsluitend na afspraak. 

  
Het gebruik van het Onderwijsloket Lelystad is gratis. 

 

 
  

Onderwijsloket  Lelystad 

PCL (CvI) 
Toewijzen arrangementen 



       S choo l g i d s  De  Poo l s t e r  2015 -2016  

42 

11.19 Passend Onderwijs 

Het doel van Passend Onderwijs is het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de 
ondersteuning aan kinderen. Een deel van de geïndiceerde leerlingen kregen tot augustus 

2014 een ‘rugzakje’ zodat ze met extra middelen en ondersteuning in het reguliere 
onderwijs hun onderwijs konden volgen. 

Passend onderwijs is een beleidsverandering, die uitgaat van het Ministerie van OCW. 

Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het vaste ‘rugzakje’ is vanaf deze 
datum niet meer beschikbaar.  

Het gaat erom dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school, ook de 
leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Hierbij is het belangrijk om samen te 
bepalen wat de leerling nodig heeft om verder in zijn / haar ontwikkeling te komen. 

Scholen in de regio gaan samenwerken om leerlingen een passende plek in het onderwijs 

te bieden. Niet elke gewone school hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen 
passend onderwijs geven, dan wordt binnen het samenwerkingsverband een andere 

school gezocht die dit wel biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken 
wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden. 

 

 

Ondersteuningsplan samenwerkende scholen 

De samenwerkende scholen leggen de afspraken minstens eens in de 4 jaar vast in een 
ondersteuningsplan. Hierin staat onder meer hoe de scholen: 

 het passend onderwijs in hun regio inrichten; 

 het geld voor extra ondersteuning besteden; 

 leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen; 

 ouders informeren. 

Een nevendoel is het oplossen van de beperkingen van de bestaande wetgeving. 
Schoolbesturen krijgen een ondersteuningsplicht. Dit betekent niet dat alle leerlingen naar 
een reguliere basisschool moeten. Per kind wordt gekeken waar het onderwijsaanbod het 

best passend is. Een regionaal netwerk van scholen moet een dekkend onderwijsaanbod 
hebben. Zo’n netwerk bestaat uit reguliere basisscholen, speciaal onderwijs en flexibele 
tussenvormen. Een voorbeeld van zo’n tussenvorm is een speciale klas in een reguliere 

school. 
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11.20 Speciaal (basis) onderwijs 

 
Het speciaal basisonderwijs (SBO) is bedoeld voor kinderen met een handicap of 

stoornis. Er zijn 10 verschillende soorten speciaal onderwijs.  
Deze zijn onderverdeeld in vier verschillende clusters: 

 
1. Voor kinderen met visuele handicaps (cluster 1). 

2. Voor kinderen met communicatieve handicaps; gehoorproblemen en 

spraaktaalproblemen (cluster 2). 

3. Voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap en langdurig 

zieke kinderen (cluster 3). 

4. Voor kinderen met psychiatrische- of ernstige gedragsstoornissen (cluster 4). 

 

Per cluster zijn er scholen voor speciaal onderwijs. Op deze scholen is de expertise 
aanwezig waarmee leerlingen beter geholpen kunnen worden.  

 
Verwijzingen naar het SBO zullen in de toekomst worden teruggedrongen door de komst 
van Passend Onderwijs. 

 

11.21 Schorsen en verwijderen  

 

Regels toelating, schorsing en verwijdering 
De directie van de school beslist over de toelating van leerlingen. Het weigeren van 

leerlingen komt zelden voor en kan alleen dan wanneer de school daar gegronde redenen 
voor aandraagt. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er voor de betreffende leerling al sprake 
is van een verwijzing naar speciaal onderwijs. De ouders hebben bij weigering de 

mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen. 
 

De directie kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt of wangedrag vertoont 
voor ten hoogste een week schorsen. Dit wordt meegedeeld aan zowel de inspecteur, het 
schoolbestuur als de leerplichtambtenaar. Meestal kan de leerling na een gesprek met 

ouder/verzorgers, waar in duidelijke afspraken worden gemaakt over de voorwaarden 
waarop de leerling weer naar school kan gaan, weer worden toegelaten.  

Als de situatie verergert of gemaakte afspraken niet worden nagekomen kan het College 
van Bestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen. De ouders, maar ook de 

groepsleerkracht, worden dan eerst gehoord en definitieve verwijdering vindt niet plaats 
dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is 
de leerling toe te laten. Dit betekent een resultaatsverplichting voor het College van 

Bestuur. 
Het besluit tot definitieve verwijdering wordt meteen meegedeeld aan de 

leerplichtambtenaar van de gemeente Lelystad. Ook de onderwijsinspectie wordt van het 
besluit in kennis gesteld. 
In het besluit tot verwijdering is een bezwaarclausule opgenomen waarin wordt vermeld 

dat, als de ouders het niet eens zijn met de verwijdering, zij binnen 6 weken na 
dagtekening van het besluit een bezwaarschrift kunnen indienen bij het CvB. Het CvB 

neemt binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beargumenteerde 
beslissing. Tegen deze beslissing kunnen ouders in beroep gaan bij de bestuursrechter. 
Ouders kunnen er daarnaast echter ook voor kiezen om een geschil voor te leggen aan de 

Geschillencommissie Passend Onderwijs. De ouders moeten in dat geval binnen 6 weken 
na de dagtekening van het verwijderingsbesluit een verzoekschrift indienen bij deze 

commissie. In dat geval dienen de ouders ook bezwaar te maken en zal het bevoegd 
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gezag pas beslissen op het bezwaar nadat de Geschillencommissie zijn oordeel heeft 
uitgesproken. 

 

11.22 LWOO 

Als uw kind meer en extra hulp nodig heeft in en op weg naar het Voorbereidend 

Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)-diploma kan het LWOO voor uw kind een goede 
plek zijn.  

Leerlingen die naar het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) of het Praktijk Gericht 
Onderwijs (PGO) De Steiger gaan, moeten een toelatingstoets maken. Gemiddeld komen 
1 à 2 leerlingen van onze school in aanmerking voor deze vorm van Voortgezet 

Onderwijs.  
Als uw kind meer of extra zorg nodig heeft en uw kind onvoldoende baat heeft bij de 

extra zorg van het gewone voortgezet onderwijs, kan het worden aangemeld bij het 
speciaal voortgezet Onderwijs (VSO). Voor de toelating bestaan wettelijke procedures. 
Hierover wordt u, als dit op uw kind van toepassing is, uiteraard door ons goed en tijdig 

geïnformeerd. 
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12. Portfolio en Verslagbespreking - Leerplicht 

 
Uw kind krijgt in januari en juni hun portfolio mee naar huis. In dit portfolio geeft de 

leerling zijn ontwikkeling aan.  
 

12.1 Verslagbespreking (10 minutengesprek)  

 
Wij vinden het als school belangrijk dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. 

U en uw kind worden tenminste drie keer per schooljaar uitgenodigd voor een gesprek 
met de groepsleerkracht*. Begin november is het verslag met en over uw kind 
mondeling. Na beide (schriftelijke) rapporten kunt u eveneens een 10 minutengesprek 

(en het omgekeerde 10 minutengesprek in 
september) voeren met de groepsleerkracht. Wij 

stellen zo'n gesprek zeer op prijs en vinden het 
belangrijk om met u en uw kind over de 
vorderingen van uw kind te praten. Op de 

verslagbespreking zijn u en uw kind in de 
gelegenheid om met de leerkracht in gesprek te 

gaan. U krijgt ook inzage in de toets-resultaten 
van uw kind. De leerkracht geeft het portfolio 
van tevoren mee. U kunt het dan thuis rustig 

bekijken en met gerichte vragen komen.  
De ouders van groep 8 hebben in februari een 

gesprek over het schoolverlatersrapport voor het vervolgonderwijs. Dit is tevens het 
eindverslag. 
Aan het eind van groep 8 mag u het totale verslag houden.  

Wij rekenen op uw aanwezigheid tijdens de gesprekken! 
*N.B. dit is natuurlijk afhankelijk van de gesprekstijden en de bedtijd van uw kind!  

 

12.2 Zitten blijven 

Het onderwijs is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken leerproces kunnen 

doorlopen. Het is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van het kind. Toch komt 
het af en toe voor dat wij ouders het advies geven hun kind niet naar de volgende groep 

te laten gaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een grote ontwikkelings- en/of leerachterstand 
van het kind. 
 

 12.3 Leerplicht 

Een kind is volgens de wet leerplichtig wanneer het de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt. 
Leerplichtig wil in dat geval zeggen dat het kind naar school moet en niet zo maar thuis 

kan worden gehouden. De Leerplichtwet geldt voor alle inwoners van Nederland.  
 

Wat u moet weten over de leerplicht 

Als u een kind in het basisonderwijs heeft, moet u ervoor zorgen dat uw kind wordt 

ingeschreven op een school. Ook moet u erop toezien dat uw kind de lessen bijwoont. Na 
de basisschool moet u ervoor zorgen dat uw kind ingeschreven staat op een school voor 
voortgezet onderwijs. Doet u dat niet, dan zult u daarop aangesproken worden. Elke 

gemeente, dus ook Lelystad heeft daarvoor leerplichtambtenaren in dienst. Zij zijn 
degenen die ervoor zorgen dat de Leerplichtwet ook nageleefd wordt en zij kunnen 

maatregelen nemen. Staat uw kind niet bij een school ingeschreven en bent u er door hen 
op gewezen dat dit wel moet, dan kunnen er proces-verbaal opgemaakt worden. In het 
uiterste geval kan de rechter u veroordelen. 
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Wanneer hoeft u kind niet naar school? 

Er zijn maar een paar redenen waarom uw kind mag thuisblijven. Als het ziek is 
bijvoorbeeld. U moet dit dan altijd melden aan de directeur van de school. Een ander 

geval is als u naar een belangrijke gebeurtenis moet, zoals een bruiloft of een begrafenis. 
Ook dat moet u melden bij de schooldirecteur. Deze beoordeelt vervolgens of uw kind wel 
of niet mag verzuimen. Als het gaat om meer dan tien dagen binnen een schooljaar, heeft 

u ook de toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. Geeft de directeur geen 
toestemming en uw kind verzuimt toch, dan meldt de directeur dat bij de 

leerplichtambtenaar.  
 
Wat gebeurt er als uw kind niet regelmatig naar school gaat? 

Blijft uw kind zonder geldige reden drie dagen achter elkaar weg van school, dan geeft de 
schoolleiding dit door aan de leerplichtambtenaar. Ook als uw kind in een periode van vier 

weken 16 uur of meer zonder geldige reden drie dagen of meer van school wegblijft, geeft 
de schoolleiding dit door aan de leerplichtambtenaar. Deze zal vervolgens contact met u 
opnemen om te horen waarom uw kind niet naar school gaat. Misschien voelt het zich niet 

thuis op deze school, misschien is uw kind het slachtoffer van pesten, of misschien 
spijbelt het zonder dat u het weet. Samen met u probeert de leerplichtambtenaar een 

oplossing te zoeken.  
Wie zich niet aan de regels van de Leerplichtwet houdt, maakt zich schuldig aan een 

overtreding, een strafbaar feit. Hiervan kan zo nodig proces verbaal worden opgemaakt. 
Dit proces-verbaal wordt naar Officier van Justitie gezonden, die tot strafvervolging kan 
overgaan.  

De leerplichtambtenaar is mw. Petra Hazes (p.hazes@lelystad.nl).    
 

12.4 Vrijstellingen 

 
Kinderen kunnen vrijgesteld worden van onderwijs: 

 
a.  Op doktersadvies bij gymnastiek 
b. Om godsdienstige redenen (zoals Jehova’s Getuigen) bij bepaalde (feestelijke) 

activiteiten zoals Sinterklaasfeest, kerstfeest e.d.  
 

In deze situaties brengen wij, als het mogelijk is, het kind onder in een andere groep.  
 
  

mailto:p.hazes@lelystad.nl
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13. Schooltijden – Vakantie – Extra verlof - Gymrooster 

 

 

13.1 Schooltijden 

 

Dag van de week 

Groep 1 t/m 4 
ochtend 

 

Groep 5 t/m 8 
ochtend 

Alle groepen 
middag 

Maandag 8.30- 11.30 uur 8.30- 12.00 uur 13.15- 15.15 uur 

Dinsdag 8.30- 11.30 uur 8.30- 12.00 uur 13.15- 15.15 uur 

Woensdag 8.30- 11.30 uur 8.30- 12.30 uur vrij 

Donderdag 8.30- 11.30 uur 8.30- 12.00 uur 13.15- 15.15 uur 

Vrijdag 8.30- 11.30 uur 8.30- 12.00 uur 13.15- 15.15 uur 

 

Op woensdagmiddag zijn alle groepen vrij. 

De deuren gaan ‘s morgens om 8.15 uur en ‘s 

middags om 13.00 uur open. De kinderen mogen 

dan naar hun groep.  

De bel gaat om 8.25 uur en om 13.10 uur. Als de 

bel gaat, moeten de kinderen naar hun eigen lokaal 

gaan.  

Elke leerkracht houdt dan toezicht in de eigen groep 

en niet op het plein, dat doet onze conciërge. In de 

ochtendpauze is er uiteraard toezicht op het plein, 

alle leerkrachten gaan dan ook naar buiten. De groepen 3 tot en met 8 hebben van 10.00 

uur tot 10.15 uur pauze.  

 

Ons verzoek is om uw kind niet te vroeg, maar zeker niet te laat, naar school te sturen. 

Te laat komen zorgt voor storing tijdens de les. Wanneer een leerling structureel te laat 

komt wordt u hier als ouder door de leerkracht op aangesproken.  

 

Laat de fiets bij voorkeur thuis als uw kind ook kan lopen! 
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13.2 Gymrooster 2015 – 2016  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Dag Groep Aanvang Einde Gymzaal 

Maandag 7/8 8.30 9.15 Voorstraat 

  5/6 9.15 10.00 Voorstraat 

  3/4 10.00 10.45 Voorstraat 

  Taalklas 10.45 11.15 Voorstraat 

     

Woensdag 3/4  8.30 9.15 Voorstraat 

  5/6 9.15 10.00 Voorstraat 

  7/8 10.00 10.45 Voorstraat 

  Taalklas 10.45 11.45 Voorstraat 

   11.45 12.30 Voorstraat  

   12.30 13.15 Voorstraat  

     

Donderdag 1/2 13.15 14.00 speellokaal 

  Mrt 14.00 14.30 speellokaal 
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13.3 Vakantierooster – Vrije dagen - Studiedagen – Studiemiddagen 2014-2015 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

V A K A N T I E S  Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie  19-10-2015 23-10-2014 

Kerstvakantie  21-12-2015 01-01-2016 

Voorjaarsvakantie  29-02-2016 04-03-2016 

Paasvakantie  25-03-2016 28-03-2016 

Meivakantie inclusief Hemelvaart  25-04-2016 06-05-2016 

Pinkstervakantie  16-05-2016 16-05-2016 

Zomervakantie  18-07-2016 28-08-2016 

V R IJ E    D A G E N  Eerste dag Laatste dag 

Onderwijsdag  17-09-2015 17-09-2015 

Studiedag groepen 1 t/m 8 26-10-2015 26-10-2015 

Studiedag groepen 1 t/m 8  25-01-2016 25-01-2015 

Studiedag groepen 1 t/m 8 15-06-2016 15-06-2016 

 
 

13.4 Verlof buiten de schoolvakanties – Ongeoorloofd verzuim 

 
Vakantieverlof buiten de schoolvakanties wordt in principe niet verleend, tenzij de 

ouders een werkgeversverklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat de kostwinner van 
het gezin een beroep heeft dat met name ook in de zomerperiode uitgeoefend moet 

worden. Bij deze verlofaanvraag dient schriftelijk bewijs te worden overlegd. 
 
Dit verlof mag: 

- niet langer zijn dan 10 schooldagen 
- niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar 

- maximaal één maal per schooljaar worden verleend. 
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Aanvragen van extra verlof 
Voor een verzoek om extra verlof dienen de ouders voor een kind dat leerplichtig is 

(vanaf 5 jaar) 8 weken voor de datum van het aangevraagde verlof contact op te nemen 
met de directie.  

De ouders ontvangen dan een aanvraagformulier voor extra verlof. Afhankelijk van de 
duur van het verlof en de omstandigheden zal de directeur van de school hierover een 
beslissing nemen. 

 
Een verzoek om verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf te 

worden voorgelegd. Ook hiervoor moet u contact opnemen met de directie. Wij denken 
dan aan een bruiloft, een jubileum, een begrafenis e.d. De directie vraagt u om een kopie 
van de uitnodiging als bijlage toe te voegen. 

In alle gevallen (binnen de 10 dagen) besluit steeds de directeur van de school. 
Formulieren en de brochure voor verlofaanvraag zijn op school verkrijgbaar. 

 
Tegengaan van lesuitval en verzuim van leerlingen 
Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar 

is geworden. De meeste kinderen op onze school gaan overigens op hun vierde jaar al 
naar school. 

Zij mogen zelfs al 10 dagdelen naar school om te wennen als zij de leeftijd van 3 jaar en 
10 maanden hebben bereikt. Goed overleg met de directie van de school is daartoe wel 

noodzakelijk. 
Bij verzuim moet de ouder/verzorger dat altijd aan de school melden. In de regel 
beoordeelt de schooldirectie of er sprake is van een gegronde reden voor verzuim. 

Wanneer een kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan moet 
dit voor schooltijd worden gemeld.  

 
Ongeoorloofd verzuim 
Als bij de verzuimregistraties om 8.30 uur en 13.15 uur blijkt dat een kind zonder bericht 

niet aanwezig is, nemen wij contact met de ouders op. Krijgen wij geen contact dan wordt 
de afwezigheid in onze administratie genoteerd als ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd 

verzuim wordt door ons doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.  
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Dit schema hangt in de entreehal van onze school  
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14. Ziek – Dokter – Tandarts - Ziekenhuisbezoek 

 

Ziek 
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit tussen 8.05 uur en 8.25 uur 

telefonisch te melden aan de school of op een andere wijze de leerkracht 
hiervan op de hoogte te stellen.  

 

 
 

 
Ziek of verwonding tijdens schooltijd 
Indien uw kind tijdens de schooluren ziek wordt of gewond raakt proberen we de ouders 

of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan 
het kind op school te komen ophalen. We sturen kinderen niet alleen naar huis. Als we 

geen gehoor krijgen blijft het kind dus op school. 
Als het kind zodanig ziek of gewond is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, schakelen 
we medische hulp in. Als uw kind direct naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, 

proberen we uiteraard eerst u, als ouders, te bellen, zodat u zo mogelijk met uw kind 
naar een arts of het ziekenhuis kunt gaan. Dat is prettiger voor uw kind en de leerkracht 

kan dan de aandacht blijven besteden aan de andere kinderen van de groep. Als we u niet 
kunnen bereiken gaat er iemand van ons als begeleiding mee. We hopen dan dat u zo 
snel mogelijk naar uw kind kunt komen.  

Het is van groot belang dat de school beschikt over uw juiste telefoonnummer(s).  
 

Wilt u een wijziging van uw telefoonnummer gelijk doorgeven aan de 

administratie van de school en aan de leerkracht van uw kind! 

 

           
Dokter, tandarts, ziekenhuisbezoek 
Indien kinderen tijdens schooltijd naar de huisarts, een specialist 

in het ziekenhuis of de tandarts moeten, dient dit vooraf aan de 
leerkracht doorgegeven te worden.  
 

14.1 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen 

 
De school draagt verantwoordelijkheid voor langdurig zieke kinderen. Er is een regeling 

op school aanwezig. 
 

Indien een leerling langere tijd niet naar school kan komen in verband met een ernstige 
ziekte kunnen we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs toch 
kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een 

consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst 
‘Zien in de klas’. 

 
 

  

 

 

0320 - 250514 
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15. Jeugdbeleid Gemeente Lelystad 

 

15.1 Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Flevoland 

 
De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk 

als psychosociaal van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te 
bewaken.  

Ouders/verzorgers/jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling 
Jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over de groep en 
ontwikkeling van hun kind/henzelf, maar ook voor vragen op het 

gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl 
(genotmiddelen, seksualiteit).  

 
De GGD voert jeugdgezondheidszorg uit in alle gemeenten van Flevoland en werkt samen 
met andere instellingen binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.  

 
 

15.2 Preventief Gezondheidsonderzoek groep 2 en groep 7 

 
Vanuit de gemeente heeft de afdeling 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD 
Flevoland de wettelijke taak om alle kinderen 
uit de groepen 2 en 7 te onderzoeken. Ieder 

jaar ontvangen de kinderen uit de groepen 2 
en 7 van GGD Flevoland een uitnodiging voor 

het Preventief Gezondheidsonderzoek. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door de 
jeugdverpleegkundige.  

 
De uitnodiging ontvangt u per post met hierin 

een datum, tijd en plaats van het onderzoek. 
Bij de uitnodiging ontvangt u ook twee 

vragenlijsten. Deze maken deel uit van het 
onderzoek. 
 

Bent u verhinderd op de datum en/of tijd die in de brief wordt genoemd? Probeer dan te 
ruilen met een andere ouder en leerling. Het overzicht hangt in de klassen. 

 
Waarom dit onderzoek? 
De jeugdverpleegkundige weegt en meet uw kind. In groep 2 worden daarnaast ook de 

ogen en oren getest. Uw kind krijgt geen vaccinatie. De jeugdverpleegkundige komt van 
tevoren in de klas uitleggen wat er gaat gebeuren.  

 
Tijdens het onderzoek probeert de jeugdverpleegkundige een algemeen beeld te krijgen 
van het functioneren van uw kind. U kent uw kind het beste. Daarom is uw medewerking 

belangrijk en wordt u verzocht om de vragenlijsten in te vullen.  
 

Heeft u een vraag? 
De jeugdverpleegkundige denkt graag met u mee. Zij werkt nauw samen met u en met 
de school. 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=ggd flevoland&source=images&cd=&docid=npIT7Npd522xTM&tbnid=SwfuCFJcR-CxsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.denoordoostpolder.nl/nieuws/15636/mogelijk-fusie-ggd-flevoland-en-gooi-vechtstreek/&ei=sC4WUarGGKqV0QWukICADA&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNFpJHvileKQf7Ku9PZDi6IrI-6VpQ&ust=1360494627301697
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Voor meer informatie kunt u terecht op www.ggdflevoland.nl. 

 
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Flevoland is telefonisch bereikbaar op 

werkdagen van 8.30 uur–12.30 uur via telefoonnummer 088-0029920. Overige informatie 
over de diensten van de afdeling JGZ, maar ook een breed scala aan folders, is terug te 
vinden op de website: www.ggdflevoland.nl 

 

15.3 ESAR (Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd) 

 

Lelystad is een stad waar veel jonge mensen 
wonen. Alle jonge mensen krijgen te maken met 

het onderwijs. Soms maakt een leerkracht of 
begeleider zich zorgen om een kind. Soms 
krijgen kinderen of jongeren te maken met een 

hulpverlener die zich zorgen om het kind of de 
jongere maakt. In het verleden was het 

mogelijk dat meerdere leerkrachten of 
hulpverleners hetzelfde kind begeleidden zonder dat ze dit van elkaar wisten. Dit was 
vervelend voor het kind en de ouders. Zij moesten vaak verschillende keren hetzelfde 

verhaal vertellen en er werd niet altijd meteen de juiste hulp geboden. Dit is verbeterd. 
Op de website van de gemeente is meer informatie te vinden over ESAR. De gemeenten 

in Flevoland werken met verschillende organisaties samen aan een veilige en motiverende 
omgeving voor jongeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ESAR. ESAR is de 

Flevolandse Verwijsindex Risicojongeren (VIR) en staat voor Elektronisch 
Signaleringssysteem Alle Risicojeugd.  
ESAR is een internetprogramma, bedoeld om risicojeugd (jongeren met problemen op 

meerdere leefgebieden) vroegtijdig te signaleren en te ondersteunen. Het systeem helpt 
daarmee te voorkomen dat de problemen van deze jongeren verergeren.  

 
Hoe werkt ESAR? 
ESAR is een internetprogramma om jongeren met problemen sneller en beter te helpen. 

Professionals kunnen jongeren waar zij zich zorgen over maken registreren in ESAR. 
Wanneer twee of meer professionals dezelfde jongere hebben geregistreerd is er een 

‘match’ en bespreken zij onderling op welke wijze de jongere het best geholpen kan 
worden. Een kind of jongere wordt pas geregistreerd wanneer dit besproken is met de 
ouders (voor kinderen t/m 15 jaar) of met de jongere zelf (vanaf 16 jaar).  

 
Privacy 

Bij registratie in ESAR worden alleen de naam, geboortedatum en het geslacht ingevoerd. 
Buiten de professionals die de jongere in ESAR geregistreerd hebben, kan niemand deze 
informatie bekijken. Na één jaar worden de gegevens automatisch uit het systeem 

verwijderd, tenzij er reden is voor verlenging. Hierdoor is de privacy beschermd. 
 

Bij vragen over de werking van ESAR of een registratie kan contact worden opgenomen 
met de professional die de registratie heeft gedaan. Voor algemene vragen over ESAR, 
stuur een mail naar info@almere.nl. Vermeld in de onderwerpregel dat het om ESAR gaat. 

  

 

http://www.ggdflevoland.nl/
mailto:info@almere.nl
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16. Ouderbetrokkenheid – Ouderbijdrage – MR - OR 

 

16.1 Klassenouders / Ouderraad (OR) 

 
De school ziet de medewerking van ouders als zeer belangrijk.  
Klassenouders geven in de klas van hun kind extra ondersteuning bij excursies, tijdens 

creatieve- en/of techniekopdrachten, bij vieringen en projecten.  
Ouderraadleden helpen bij gemeenschappelijke festiviteiten zoals de Sinterklaasviering, 

de kerstviering en de jaarlijkse Doemarkt.  
 
 

16.2 Ouderraad (OR) - Ouderhulp – Ouderbijdrage  

 
Ouders helpen op school bij de activiteiten buiten schooltijd maar ook onder schooltijd. 

Ouders zijn hierdoor betrokken bij de school en krijgen een beter inzicht in het onderwijs 
en de werkwijze op school. Op deze manier heeft de school, samen met de ouders, de 

zorg voor de ontwikkeling van het kind (Ouderbetrokkenheid). 
 
De Ouderraad 

De ouderraad, onder leiding van een gekozen voorzitter (Lucien Akbar voorzitter MR), 
helpt in overleg met het team op school tijdens algemene activiteiten, zoals  

 

- De Sint- en kerstviering 

- Hulp bij (feestelijke) activiteiten 

- Leesouder 

- Voorleesouder / Verteltent (voor)lezen  

 met kleine groepjes kinderen) en hulp bij het 

 maken en uitlenen van de Verteltassen 

- Hulp bij taal- en rekenspelletjes 

- Hulp bij Estafettelezen 

- Hulp bij de boeken uitleen 

- Luizencontrole  

 
De Ouderraad beheert de vrijwillige bijdrage en zorgt ervoor dat de gelden ten gunste 

komen van de leerlingen. Jaarlijks vindt een kascontrole en een financiële verantwoording 
plaats, zodat inzichtelijk is hoe de vrijwillige bijdrage is ingezet.  
 

De Klassenouder 
Deze ouder helpt op verzoek van de leerkracht mee bij bepaalde activiteiten, zoals:  

 Meefietsen bij een excursie 
 Assisteren bij schoolreisje en/of schoolkamp, op uitnodiging van leerkracht 
 Sport en spel 

 Assisteren van de leerkracht bij bijvoorbeeld een techniekles.  
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16.3 Ouderbijdrage 

 
De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders voor extra activiteiten en 

andere zaken die niet tot het gewone onderwijs horen. Dit zijn bijvoorbeeld excursies en 
het sinterklaasfeest. Deze bijdrage is vrijwillig, maar ook noodzakelijk. Zonder 
ouderbijdrage is er minder mogelijk op de school. Na toelating van uw kind op onze 

school en aan het begin van elk nieuw schooljaar krijgt u een schriftelijke overeenkomst, 
waarin de extra activiteiten staan beschreven waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. 

Daarbij wordt tevens aangegeven hoe hoog de bijdrage per schooljaar is. Ouders krijgen 
bij de inschrijving van hun kind informatie over het schoolfonds.  

 
Welk bedrag? 
Het bedrag per schooljaar bedraagt € 15, - per kind 

(voor elk kind hetzelfde bedrag). 
Voor al betaalde schoolfondsgelden kan geen restitutie 

verleend worden. 
Komt uw kind na 1 januari op school dan vragen wij  
€ 7,50 per kind voor de tweede helft van dat 

schooljaar.  
 

 
            
 

Hoe te betalen en wanneer? 
Aan het begin van het schooljaar krijgt elke ouder informatie over het schoolfonds. We 

vragen u het geld via gironummer 4344276, t.n.v. Schoolfonds De Poolster over te 
maken. Betaalt u liever contant, dan kunt u bij de administratie (Marga) terecht. Na 
betaling ontvangt u een kwitantie. 

 
 

16.4 Medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. 
 

Oudergeleding Teamgeleding 

Lucien Akbar voorzitter MR Klaske Stehouwer  

Denise Derlagen-Hansen Johannes van den Berg  

 
 

Ouders kunnen via de MR meepraten over allerlei schoolzaken. Bij tal van zaken zoals de 
schoolgids, het formatieplan en het zorgplan heeft de MR instemmingsrecht. Daarnaast 
heeft de MR het recht gevraagd en ongevraagd advies te geven over tal van schoolse 

zaken. De directie is adviserend lid. De MR vergadert ongeveer 6 maal per jaar. De 
vergaderingen zijn in principe openbaar.  

Jaarlijks organiseert de MR een oudervergadering. U krijgt van tevoren een agenda. Vaste 
agendapunten zijn o.a. het financiële verslag en het jaarverslag. De zittingstermijn is drie 
schooljaren.  
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16.5 Actief Burgerschap en Sociale Integratie 

 
Vanaf 1 februari 2006 dienen onze school vorm en inhoud te geven aan het onderwerp 

actief burgerschap en sociale integratie. Deze nieuwe wettelijke bepaling onderstreept dat 
bevordering van burgerschap en integratie een taak is die gerichte aandacht vraagt. De 
situatie van leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van 

de school, ze spelen hierbij allemaal een rol. Burgerschap is een belangrijk onderwerp dat 
op veel verschillende manieren kan worden ingevuld. Er is niet één goede manier waarop 

dit kan. De opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het 
ministerie. Wat betekent dat voor het onderwijs in de verschillende groepen?  

 
In de onder- en middenbouw ligt de nadruk op de sociale omgang door middel van de 

Kanjertraining. In de bovenbouw staat ook de kanjertraining 

centraal.  
Daarnaast hebben we projecten met als onderwerp in 

 
De ONDERBOUW: Ik ben ik, wie ben jij?  
De MIDDENBOUW: Ik ben ik, jij bent jij. 

De BOVENBOUW: Ik ben ik, jij bent jij, samen zijn we wij. 
 

 
Naast levensbeschouwelijke projecten worden de wereldgodsdiensten behandeld. In de 
geschiedenislessen wordt de Tweede Wereldoorlog met als hoofdpersoon Anne Frank 

behandeld. Voorafgaand aan Prinsjesdag wordt een project over verkiezingen, het 
politieke stelsel en de rol van het Koninklijk Huis behandeld.  

 
Maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van uw 
kind en de school. Opvoeders en ook leerlingen spelen hierin een actieve rol.  

De opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het ministerie.  
De belangrijkste: 

 
- het onderwijs op onze school gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in  

 een pluriforme samenleving; 

- het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale 
 integratie; 

- het onderwijs op onze school is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en 
 kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 

 

Dit alles past binnen de visie van de Poolster en komt op onze school tot uiting in: 
 

 het pedagogisch klimaat (school, plein- en klassenafspraken) 

 het respectvol omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders) 

 ons onderwijsaanbod. 

 

De school ziet de vormgeving van het actief burgerschap als 
belangrijke uitdaging en doet al veel aan dit onderwerp binnen 

de verschillende vakken alsmede door onze manier van met 
elkaar omgaan. Daarbij is de Poolster een Brede School welke 
sterk betrokken is bij de buurt waarin de school staat.  

 
 

 
 

 
 

 

 

http://jijislief.nl/kaartkeuze.asp?kaart=1718
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16.6 Informatie naar ouders – Nieuwsbrief ’t Poolsterretje – Digiduif en 

Website 

 

De ouders van onze leerlingen worden via onze nieuwsbrief ’t Poolsterretje op de hoogte 
gehouden van nieuwe ontwikkelingen, activiteiten en overige informatie. Deze nieuwsbrief 

komt eens per 3 weken uit en de meest recente versie is ook terug te vinden op onze 
website. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.  

 
Ook is op onze website over iedere groep regelmatig nieuwe informatie te lezen: 
www.poolsterlelystad.nl 

   
 

  

 

http://www.poolsterlelystad.nl/
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17. Peuterspeelzaal - Overblijven 

 

17.1 Peuterspeelzaal De Dolfijntjes - SKL 

 
 
De Stichting kindercentra Lelystad (SKL) is een organisatie 

voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, 
gastouderopvang en peuterspeelzalen. De SKL beheert 14 

peuterspeelzalen verspreid over Lelystad. In de Waterwijk is 
dat peuterspeelzaal de Dolfijntjes, gehuisvest in het gebouw 
van de Poolster.  

Dolfijntjes is een VVE-peuterspeelzaal. Er wordt net als in de 
onderbouw van de Poolster gewerkt met de Kaleidoscoop-methode. Hierdoor ontstaat een 

doorgaande lijn. Kinderen kunnen zo intensievere aandacht krijgen. Er is veel aandacht 
voor de ontwikkeling van het individuele kind. Voor kinderen die dat nodig hebben, 
bestaat de mogelijkheid een gratis dagdeel naar de speelzaal te komen. De leidsters 

bepalen aan de hand van hun observatie en een selectiemethode welke kinderen daarvoor 
in aanmerking komen. De peuterspeelzaal volgt de kinderen middels een 

kindregistratiesysteem. De bevindingen en ervaringen met de kinderen worden ook met 
de basisschool waar het kind naar toe gaat gedeeld. Dit uiteraard in goed overleg met de 
ouders. 

 
Hoe kunt u zich inschrijven? 

Inschrijven kan op de peuterspeelzaal. Inschrijving gebeurt door het invullen van een 
inschrijfformulier en de betaling van inschrijfkosten van € 15,-. De inkomensgegevens 
moeten aan het Centraal Bureau van de SKL opgestuurd zijn, zodat de ouderbijdrage 

vastgesteld kan worden. Wat u gaat betalen is afhankelijk van uw inkomen. Als er een 
plek is wordt u daarover door de leidster geïnformeerd. 

 
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het centraal bureau van de SKL: 

Postbus 2052 
8203 AB Lelystad 
Tel.: 0320-294900 

Fax: 0320-257420 
 

www.skl-kinderopvang.nl / E-mail: centraalbureau@skl-kinderopvang.nl 
 

17.2 NIEUW: Instroomgroep  

 
SKL Kinderopvang en Stichting SchOOL starten als experiment een instroomgroep in 

openbare basisschool De Poolster. De oudste peuters van peuterspeelzaal Dolfijntjes 1 en 
de jongste kleuters van De Poolster (totaal 16 kinderen) komen twee middagen bij elkaar 

in de instroomgroep onder begeleiding van een pedagogisch medewerker en een 
leerkracht. Zij krijgen daarmee een aanvullend aanbod gericht op 
ontwikkelingsstimulering. Zie ook pag. 19 of Lees meer 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.skl-kinderopvang.nl/
mailto:bureau@skl-kinderopvang.nl
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17.3 Overblijven / Tussenschoolse opvang 

 
Op school kunnen de leerlingen tussen de middag overblijven.  

Stichting De Tussentijd regelt op school de overblijf. De 
Stichting Kindercentra Lelystad (SKL) verzorgt hiervan de 
organisatie en de administratie.  

 
De overblijfcoördinator op de Poolster is mw. Jedida Kross. Zij 

is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 8.30 – 9.30 uur op 06-34609926. Betalingen voor 

de overblijf lopen niet via de school!  
Op school zijn inschrijfformulieren waarmee u uw kind(eren) kunt opgeven voor de 
overblijf. 

Voor verdere informatie wijzen wij op de internetsite; http://www.stichtingdetussentijd.nl 
U kunt ook contact opnemen met de SKL, algemeen telefoonnummer 0320 – 294900 

  

 

http://www.stichtingdetussentijd.nl/
http://www.stichtingdetussentijd.nl/
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18. Klachtenregeling–Contactpersoon-Vertrouwenspersoon 

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats, waar uw kind of u als ouder problemen mee 
hebt. De school hoort het graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in 

gesprek gaan om samen naar een oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing is niet 
altijd gemakkelijk en vraagt inspanningen van de ouders én van de school. Voor de school 

heeft een dergelijke aanpak het bijkomende voordeel dat in de toekomst zaken wellicht 
anders aangepakt worden, om de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen. 

Wij gaan er dan ook van uit, dat u de klacht in eerste instantie 
kenbaar maakt aan de persoon om wie het gaat. Wanneer een 

dergelijk gesprek niets oplost, kunt u zich wenden tot de directie. 
U kunt eventuele klachten ook bespreken met de 

contactpersonen op uw school. Zij zijn verbonden aan de school 
en kunnen u adviseren hoe en met wie u het beste in gesprek 
kunt gaan.  

Mocht ook dit niet leiden tot een oplossing, dan kunt u uw 
probleem voorleggen aan het bestuur van de school, bij voorkeur schriftelijk. Als u dat 
wilt, kunt u daarbij hulp vragen aan de externe vertrouwenspersoon bij de GGD, 

bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur: telefoon 0320-276211. U kunt ook 
de website raadplegen: www.ggd-flevoland.nl 

Mocht u er niet uitkomen, staat u niet machteloos. U kunt immers op ieder moment een 

klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Ook daarbij kan de externe 
vertrouwenspersoon u helpen. Wel zal de klachtencommissie bij haar uitspraak 
meewegen of er genoeg moeite is gedaan het probleem op school op te lossen. De 

procedure bij de klachtencommissie kan lang duren en vraagt veel van alle betrokkenen. 
In veel gevallen is het dan ook beter het niet zo ver te laten komen.  

Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school 

betrokken is in te zien op onze website. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van 
de regeling krijgen. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij 

een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). 
De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De 
LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen 

verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen 
van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.  

Klachten over een leerkracht 

Bij klachten over een leerkracht is het goed dit rechtstreeks met de betreffende leerkracht 
te bespreken. Als u het moeilijk vindt om dit te doen, kunt u ook eerst contact opnemen 
met de directeur. Hij is telefonisch bereikbaar via de administratie van de school (0320-

250514). 
 

Klachten over ongewenste omgangsvormen 
De school wil de leerlingen, leerkrachten en ouders beschermen tegen ongewenst gedrag. 

Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt hoe de school hiermee 
omgaat. Hoe kan ongewenst gedrag voorkomen worden en wat te doen als zich 
onverhoopt toch een situatie voordoet. 

Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteedt, neemt het bestuur een 
abonnement af van de GGD, Bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) voor het 

inzetten van externe vertrouwenspersonen en ondersteuning van het team in 
voorkomende situaties. 

 

 

http://www.ggd-flevoland.nl/
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Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan; seksuele intimidatie, 
(internet)pesten, discriminatie, agressie en geweld tussen leerlingen onderling en 

leerlingen en leerkrachten of andere medewerkers binnen de school. 
 

Mocht u een klacht hebben over een ongewenste omgangsvorm dan kunt u terecht bij de 
groepsleerkracht of een van de contactpersonen op school.  
 

 

 18.1 Contactpersonen op de Poolster 

- Juf Mariëtte Zwarthoed (leerkracht groep 1 / 2)  

- Juf Geneviève De Juncker (leerkracht groep 5 / 6) 

 

 

 18.2 Vertrouwenspersoon van de Poolster 

- Juf Geneviève Juncker de Prevenier, 0320-250514, ma. t/m vr. van 15.30-17.00 uur 

 18.3 Klacht indienen bij het Schoolbestuur 

Het indienen van een klacht bij het schoolbestuur kan bij de heer W. Klein van Stichting 

SchOOL, Postbus 2451, 8203 AL Lelystad, telefoon 0320-767700. 

w.klein@stichtingschool.nl  

 

 

 18.4 Klacht indienen bij het LKC 

Bij onderwijsgeschillen is de LKC is te bereiken via Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, 

telefoon 030-2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen 

www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.  

  

mailto:w.klein@stichtingschool.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXlkabotfgpdbpzefiibk+ki');
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19. Overige informatie 

 

19.1 Schoolreis en schoolkamp 

 
Aan het eind van elk schooljaar gaan de groepen 1 en 2 op 
schoolreis.  

De groepen 3 t/m 6 gaan ook een gezellig dagje uit. De data 
worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.  

De kosten voor de groepen 1 t/m 6 zijn ongeveer € 27,50. 
 
 

Groep 7 en 8 gaan dit jaar op schoolkamp. De kosten voor 
dit schoolkamp bedragen ongeveer € 55, -. 

 
  
Sparen 

Wij adviseren u om al vanaf het begin van het schooljaar 
vooraf maandelijks een bedrag voor de schoolreisjes of het 

schoolkamp apart te 
leggen. Hierdoor voorkomt u dat u voor het 
schoolreisje of het schoolkamp voor financiële 

verassingen komt te staan. Eventueel kunt u in 
overleg met de leerkracht aan het begin van het 

jaar een spaarregeling treffen. 
 

  

Geen vrij 
Leerlingen die niet deelnemen aan schoolreisje of schoolkamp hebben geen vrij en 

worden gewoon op school verwacht.  
 

19.2 Boekenuitleen 

 
Onze school heeft een bibliotheek voor alle leerlingen. De 

boeken lenen we van de Provinciale Bibliotheek in Flevoland 
en de school betaalt de kosten. De organisatie van de 
boekenuitleen is in handen van enkele ouders. Ieder kind 

kan, op een van tevoren aangegeven dag in de week, gratis 
een boek mee naar huis nemen. 

 
We zijn gestart met deze boekenuitleen om de volgende 
redenen: 

   
Kinderen krijgen meer plezier in het lezen van een boek 

De taalontwikkeling wordt gestimuleerd. 

          Er ontstaat een goede gewoontevorming. 

           Ouders worden door hun kind gestimuleerd om thuis voor te lezen. 
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Vermissing, beschadiging, te laat terugbrengen van boeken 

De ouders van de leerlingen zijn verantwoordelijk voor het geleende boek. Bij vermissing 

of beschadiging brengt de bibliotheek de boeken in rekening.  
Net zoals bij de bibliotheek moeten de boeken op tijd teruggebracht worden naar school. 
Bij het te laat inleveren wordt er een geldboete opgelegd.  

 

19.3 Tussendoortjes en traktaties 

 

 
Een advies van de school voor het 10-uurtje: Liever meer 

groente, brood of fruit: een bakje druiven, wat tomaatjes, 
partjes appel of een stukje komkommer zijn verfrissend en 
gezond.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Daarbij vormen deze gezonde 

tussendoortjes en vooral gezonde 
traktaties bij verjaardagen, in de klas 

van uw kind, een bijdrage aan de 
gezondheidsvisie op de Poolster.  
 

Via internet zijn er allerlei sites te vinden 
die u kunnen helpen met het bedenken 

van leuke en gezonde traktaties.  
 
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

http://welovepartiesbynienke.blogspot.com/2012/10/gezonde-traktatie-egel-van-peer-en.html
http://kidstraktaties.nl/?p=224
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19.4 Kleding en andere eigendommen - gedragsregels 

 
Namen op de eigendommen 

Wilt u zoveel mogelijk de naam van uw kind op kleding, bekers, gymschoenen, fruit, 
mutsen e.d. zetten? Bij beschadiging en of verlies kan 
de school niet aansprakelijk worden gesteld. Gevonden 

kleding, schoenen en tassen worden in de kledingkist 
gedaan. De kledingkist staat in het halletje bij de 

administratie.  
 

Gevonden kleding  
Tussendoor maar ook op de laatste dag voor de 
vakanties wordt de kledingkist leeg gemaakt. Deze 

tussendoor leging wordt kenbaar gemaakt in onze 
nieuwsbrief ‘t Poolsterretje. Overgebleven spullen 

worden aan een goed doel geschonken.  
 
Gedragsregels 

Om een en ander duidelijker neer te zetten hebben wij 
de volgende afspraken met elkaar gemaakt: 

 
Wij zitten en lopen niet met ontbloot bovenlijf door de school en in de klas. Gebruik van 
hoofdbedekking zoals petten, hoofddoekjes en hoeden, gezichtsbedekkende en 

aanstootgevende kleding is niet toegestaan in de klas.  
  

Bij twijfel ligt de uiteindelijke beoordeling op schoolniveau bij de directie van de school. 
Voor nadere informatie verwijzen wij naar de website http://www.minocw.nl de Algemene 
Wet Gelijke Behandeling.  

 

19.5 Mobiele telefoons 

 

Het is voor leerlingen niet toegestaan om mobiele telefoons tijdens 
de les aan te hebben staan. De afspraak is: De mobiele telefoon / 

smartphone wordt tijdens schooltijd in het kluisje opgeborgen. 
Het kan in bepaalde situaties gebeuren dat hier in overleg met de 
leerkracht tijdelijk van afgeweken wordt voor bijvoorbeeld een 

speciale activiteit.  
 

Aansprakelijkheid 
Let op! De school stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van 
beschadiging of vermissing van kostbaarheden zoals mobiele 

telefoons, laptops en spelcomputers.  
 

19.6 Leerlingen Toelaten – Schorsen - Verwijderen 

De belangrijkste taak van de school is het geven van onderwijs aan alle leerlingen op die 
school. De leerlingen en de leerkrachten moeten op een prettige manier hun werk kunnen 

doen. Voor het optimaal les kunnen geven en onderwijs kunnen ontvangen zijn op de 
Poolster afspraken gemaakt over onacceptabel of storend gedrag van een leerling. 

 
Het schoolbestuur beslist over de toelating van leerlingen. Deze beslissing is 
overgedragen aan de directie van de school. In het algemeen worden alle aangemelde 

leerlingen ook daadwerkelijk toegelaten. Het weigeren van leerlingen komt slechts zelden 
voor. Als daar gegronde redenen voor zijn, kan het schoolbestuur de toelating van een 

 

 

http://www.minocw.nl/
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leerling weigeren. Het schoolbestuur is daarbij verplicht dat goed gemotiveerd aan de 
ouders uit te leggen. De ouders hebben bij weigering een bezwaar- en 

beroepsmogelijkheid.  
Soms kunnen scholen leerlingen niet toelaten omdat deze vol zijn. De betreffende school 

zal in dat geval aangeven welke school nog wel plaats heeft. In een enkel geval hebben 
scholen wachtlijsten en worden leerlingen die aan bepaalde criteria voldoen later wel 
toegelaten.  

 
De directie van de Poolster kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt, dan 

wel wangedrag vertoont, een aantal dagen schorsen. De inspecteur van het onderwijs, 
het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar worden daarvan in kennis gesteld. Vaak 
wordt de betreffende leerling na een goed gesprek met de ouder(s) / verzorger(s), waarin 

afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder hij of zij weer naar school 
kan gaan, weer toegelaten. 

Wordt de situatie ernstiger dan kan de directie het schoolbestuur voorstellen de 
betreffende leerling te verwijderen van school. Er vindt eerst een gesprek plaats met de 
ouder(s)/verzorger(s) en getracht zal worden een andere school te vinden. Als dat 

gedurende een periode van 8 weken niet lukt, kan de leerling, na overleg met de 
inspecteur, van school worden verwijderd. Ook hier hebben de ouders een bezwaar- en 

beroepsmogelijkheid.  
 

Wij werken op de Poolster met gele kaarten. Bij ieder 
ontoelaatbaar incident krijgt een leerling een gele kaart, worden 
de ouders hierover geïnformeerd en wordt gekeken hoe het 

gedrag kan worden verbeterd of welke andere maatregel moet 
worden getroffen. Bij een derde gele kaart gaat de school over tot 

schorsing. Hiervan wordt melding gemaakt bij het schoolbestuur, 
de leerplichtambtenaar en de Onderwijsinspectie.  
Bij herhaling kan de school overgaan tot verwijdering van een 

leerling. Ouders kunnen bezwaar aantekenen. Zie hiervoor de 
Klachtenprocedure. 
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20. Namen, adressen, telefoonnummers 

 

OBS De Poolster 

 

Oostzeestraat 38 

8226 BA Lelystad 

0320-250514 

 

administratie.poolster@stichtingschool.nl  

 

Directeur 

J. Verstappen 

 

 

Oostzeestraat 38 

8226 BA Lelystad 

0320-250514 

 

j.verstappen@stichtingschool.nl  

 

Stichting SchOOL 

Bezoekadres 

 

 

Meenthoek 1 

8224 BS Lelystad 

0320-279500 

 

 

 

Stichting SchOOL 

Postadres 

 

Postbus 2451 

8203 AL Lelystad 

0320-279500 

 

 

 

Onderwijsloket Lelystad 

8.00-12.00 uur 

 

Kempenaar 03-23 

8242 BD Lelystad 

0320-215214 

 

info@wsnslelystad.nl 

 

Leerplichtambtenaar 

Petra Hazes  

 

0320-279390 
p.hazes@lelystad.nl 

 

GGD Flevoland 

 

Noorderwagenstraat 2 

8223 AM Lelystad 

0320-276211 

 

 

Centrum voor Jeugd en 

Gezin 

 

Noorderwagenstraat 2 

8223 AM Lelystad 

0320-231111 

 

www.cjglelystad.nl 

 

SKL Kinderopvang 

 

 

Postbus 2052 

8203 AB Lelystad 

0320-294900 

 

centraalbureau@skl-kinderopvang.nl 

 

Overblijfcoördinator 

Jedida Kross 

 

06-34609926 
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

tussen 8.30 en 9.30 uur 

Stichting SchOOL 

klachten: W. Klein 

 

0320-767700 
w.klein@stichtingschool.nl 

 

Landelijke Klachten 

Commissie Onderwijs 

 

 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

030-2809590 

 

info@onderwijsgeschillen.nl 

 

mailto:administratie.poolster@stichtingschool.nl
mailto:j.verstappen@stichtingschool.nl
mailto:info@wsnslelystad.nl
mailto:p.hazes@lelystad.nl
http://www.cjglelystad.nl/
mailto:centraalbureau@skl-kinderopvang.nl
mailto:w.klein@stichtingschool.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
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Permanente Commissie 

Leerlingenzorg (PCL) 

 

 

Postbus 2233 

8203 AE Lelystad 

0320-214215 

 

 

Logopedie  
www.logopediescholenlelystad.nl 

 

 

 
 

 
 
Hoewel de inhoud met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Heeft u vragen 

of opmerkingen over deze schoolgids? Neemt u dan contact op met de directie. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
       

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

         

http://www.logopediescholenlelystad.nl/

