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Beste lezers,
Voor u ligt de schoolgids 2017-2018 van de Koepelschool, locatie Nieuwe Maanderbuurtweg uit Ede.
In de schoolgids beschrijven we waarvoor wij staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe we
voortdurend aan de kwaliteit van onze school werken.
Op onze website kunt u meer praktische zaken over onze school lezen. Op de website is ook een
agenda te vinden met daarin de meest actuele informatie over het programma van dit schooljaar.
Onze school is een protestants-christelijke basisschool, waar kinderen van vier tot twaalf jaar zich
veilig en vertrouwd weten. De leerkrachten die op onze school werken, willen dat doen vanuit hun
christelijke levensovertuiging. De essentie daarvan zal niet alleen uitkomen in de Bijbelles, maar ook
in de andere lessen die gegeven worden. Ook in de omgang met kinderen en ouders willen we een
herkenbare christelijke school zijn.
In hoeverre hanteert de school dezelfde uitgangspunten als de ouders? Hoe geeft de school vorm en
inhoud aan haar identiteit? Vragen die, voordat een schoolkeuze wordt gemaakt, beantwoord moeten
worden. Om u daarbij te helpen, hebben we over deze onderwerpen uitvoerig geschreven.
Leest u deze schoolgids ter oriëntatie dan is het goed om te weten dat deze schoolgids maar een
beperkt deel is van de school. U krijgt informatie over tal van onderwerpen, maar om een completer
beeld te krijgen, nodigen we u uit voor een bezoek aan school. U ziet dan hoe de school er van binnen
uitziet, wie er werken, hoe de klassen eruit zien en u kunt de sfeer proeven. Daarnaast verwijzen wij
naar de website van onze school; www.koepelschoolnmb.nl.
Ook willen we graag in een persoonlijk gesprek ingaan op uw vragen en meer vertellen over onszelf.
U bent van harte welkom op de Koepelschool!
Met vriendelijke groet namens het team
Jantine Houkes-Lagerweij
Directeur
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1. Algemeen
1.1 De vereniging
De Koepelschool, locatie Nieuwe Maanderbuurtweg, is één van de drie basisscholen, vier locaties,
van de ‘Vereniging Hervormde scholen te Ede’. Kinderen van ouders die christelijk onderwijs een
warm kloppend hart toedragen en de doelstellingen en de grondslag van de schoolvereniging willen
onderschrijven zijn van harte welkom.
Koepelschool NMB
Nieuwe Maanderbuurtweg 2
6717 AS Ede
Tel: 0318-630564
rekeningnummer overblijven
rekeningnummer ouderraad
website:
e-mail:

NL27SNSB0935533729
NL22SNSB0873568958

www.koepelschoolnmb.nl
directie-nmb@koepelschool.nl

Naast de Koepelschool NMB behoren de volgende twee scholen en locatie bij de Vereniging.
Koepelschool OL
Oranjelaan 7
6717 JH Ede
Tel: 0318-690363

Paasbergschool
Kleefsehoek 1a
6711 SP Ede
Tel: 0318-616670

Veldhuizerschool
Kraatsweg 11
6712 DA Ede
Tel: 0318-615269

Het postadres van de Vereniging: Postbus 8040, 6710 AA Ede.
1.2 Over de school
De Koepelschool is opgericht in 1922. Tot 1998 was het oude gebouw in gebruik. Op de oude plek is
een nieuwe school gebouwd en sinds oktober 1998 is de nieuwe Koepelschool in gebruik. Na enkele
jaren bleek het gebouw te klein te zijn, dus werd in 2005 een dislocatie in gebruik genomen.
Bij de start van het schooljaar 2012-2013 is de school gesplitst en is een definitieve locatie aan de
Oranjelaan in gebruik genomen. Op zowel de locatie Nieuwe Maanderbuurtweg (NMB) als de
Oranjelaan (OL) zijn de groepen 1 tot en met 8 gehuisvest. De locaties vormen samen de
Koepelschool.
Op de Koepelschool NMB bezoeken zo’n 135 kinderen dagelijks de school. De Regenboog (Jennie’s
Kindercentra) heeft een plek in ons gebouw waarmee we voorzien in voorschoolse opvang,
naschoolse opvang en peuterspeelzaal.
1.3 De missie van de school
Gelukkig zijn de kinderen
die zonder angst
naar school gaan.
Gelukkig zijn de kinderen
die zonder hoge cijfers
zich geaccepteerd weten.
Gelukkig zijn de kinderen
die ondanks zichzelf
zichzelf mogen zijn.
Gelukkig zijn de kinderen
die naast een handelingsplan
echte aandacht krijgen.
Gelukkig zijn de kinderen,
die op een school zitten
waar meesters en juffen hen zien
als Godsgeschenk!
Dit gedicht omschrijft precies wat voor school wij willen zijn. Een school waar de Bijbel centraal staat.
Daaruit weten we ook dat ieder kind een uniek schepsel van God is. Wij willen een school zijn waar
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elk kind er mag zijn en waar elk kind, binnen een veilig leef- en werkklimaat, zich met zijn eigen gaven
en talenten optimaal en harmonieus kan ontwikkelen, zowel cognitief, sociaal emotioneel als creatief.
We zien het als onze taak kinderen te begeleiden bij een doorgaand leer- en vormingsproces op hun
weg naar volwassenheid. Op die weg willen we voorwaarden scheppen om een positief zelfbeeld te
ontwikkelen. Als team, leerlingen en ouders willen we samen een klimaat van acceptatie en respect
creëren, waarbij iedereen dagelijks met plezier naar school gaat. We willen onze leerlingen helpen
hun relatie tot God, tot de naaste en tot de schepping, te zien en vorm te geven.
Onze kernwaarden
• Je bent een Godsgeschenk.
• Je mag zijn wie je bent met je eigen gaven en talenten.
• Wij hebben respect en aandacht voor onszelf en onze naaste.
Koepelschool: Zorg, aandacht en ontplooiïng onder één koepel
1.4 Levensbeschouwelijke visie
Ons uitgangspunt
De Koepelschool is een christelijke school. Heel belangrijk vinden we de leefregel die Jezus Christus
ons gaf: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Vanuit deze leefregel proberen we op
school als leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar om te gaan.
Ons doel
We geloven in het verlossende werk van de Here Jezus. Zijn lijden en Zijn opstanding staan centraal
in ons geloof. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen te vertellen uit de Bijbel en hen te wijzen op
Gods liefde. Op deze manier geven we de kinderen ‘bagage’ mee, voor nu en voor hun toekomst. We
willen onze leerlingen bekend maken met en wegwijs maken in de Bijbel en hen bovendien een
gedegen stuk kennis mee geven.
We vinden het belangrijk, dat in onze lessen en in ons doen en laten naar voren komt, dat God onze
Schepper is. Wij willen kinderen leren zorg te dragen voor Gods schepping. Het hebben van respect
en het accepteren van de ander zijn elementen waar we erg aan hechten.
De praktijk
Het Evangelie is de basis van onze school. Bijv. bij het werken met ontwikkelingsmateriaal, in de
muziek-, de taal-, de biologie- en de geschiedenisles. Ook komt dit tot uitdrukking in het bezig zijn met
de kinderen en de omgang met elkaar. Oog hebben voor elkaars zorgen, vreugden, problemen en
blijdschap is bepalend voor onze school. De Bijbel bepaalt zo de levensstijl en de sfeer binnen de
Koepelschool.
Elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed. We werken dagelijks met, uit en over de Bijbel.
Vieringen nemen op onze school een centrale plaats in. Iedere week starten we met een viering met
alle kinderen, verzorgd door een specifieke groep. Tijdens deze vieringen bidden en zingen we met
elkaar. Ook besteden we aandacht aan een thema of verhaal en vragen we een zegen voor de
nieuwe week. Elk jaar hebben we een kerst- en een paasviering. Onze vieringen worden afwisselend
met ouders in de kerk of in de klas gevierd. Jaarlijks nemen we deel aan een gezin-school- kerkdienst
en geven we aandacht aan bid- en dankdag.
Op onze school wordt graag en veel gezongen. De kinderen van de groepen 4-8 leren elke week een
psalm. Daarnaast zingen we veel andere Bijbelse liederen. Bij de keuze van methodes houden we
rekening met onze identiteit.
Voor wie?
Onze school staat open voor kinderen van ouders die het Christelijk onderwijs een warm hart
toedragen. We vinden het in het belang van het kind dat de geloofsopvoeding thuis en op school
zoveel mogelijk bij elkaar aansluit. In de basisnotitie ‘identiteit’ welke is opgesteld door het bestuur van
de Vereniging kunt u meer lezen over de uitgangspunten van onze Hervormde Scholenvereniging.
Deze basisnotitie is terug te vinden op de website van de school.
1.5 Procedure schoolgids
Deze schoolgids is opgesteld door de directie van de school en goedgekeurd door de
medezeggenschapsraad.
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2. Bestuur, medezeggenschapsraad, ouderraad en team
2.1 Bestuur
Het bestuur van de Vereniging is het bevoegd gezag van de drie scholen. Zij is verantwoordelijk voor
het uitzetten van de beleidslijnen. Dit betreft bewaking van de identiteit, onderhoud gebouwen,
bewaking van de kwaliteit van het onderwijs, benoeming en ontslag van personeel, contacten met de
overheid, zowel landelijk als plaatselijk, contact met de onderwijsorganisaties etc.
Voelt u zich betrokken bij de school van uw kinderen en bent u een warm voorstander van het
christelijk onderwijs zoals dat op onze school gegeven wordt? Geeft u zich dan op als lid van de
Vereniging.
Als lid van de Vereniging ondersteunt u het bestuur en kunt u door middel van uw stem op de
ledenvergadering meedenken en beslissen over het beleid op onze scholen. Het lidmaatschap is
persoonlijk, dat wil zeggen dat beide ouders/verzorgers lid kunnen worden. De contributie bedraagt
minimaal €10,00 per jaar. Een inschrijfformulier is op school verkrijgbaar.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Pieter Plug
Voorzitter

Bertine Looijen
Secretaris

Alfred Koers
Penningmeester

Diana van Eijsden

Geke Valkenburg

Vincent de Heer

Marieke van Sorge
Commissie van toezicht

Piet van Kesteren
Ambtelijk secretaris

Gert-Jan Veerman
Commissie van toezicht

Arie Heijink
Commissie van toezicht

2.2 Medezeggenschapsraad
Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Zij adviseert het schoolbestuur
over allerlei zaken die de school betreffen. Het bestuur is verplicht om op adviezen van de MR te
reageren en voor sommige zaken is zelf de instemming van de MR nodig. De MR wil een
gesprekspartner zijn voor leerkrachten, bestuur en ouders.
Het reglement van de MR is op school aanwezig. De agendapunten en notulen van de MR zijn
openbaar. Wanneer u iets aan de orde gesteld wilt zien in de MR, bent u van harte welkom bij de MRleden. Bellen of mailen mag ook. We stellen uw betrokkenheid op prijs: mr@koepelschool.nl
In de medezeggenschapsraad hebben leerkrachten en ouders zitting. De leerkrachten worden uit en
door de leerkrachten gekozen. De ouders worden door en uit ouders gekozen. Misschien ten
overvloede: “Slechts zij, die bereid zijn door een schriftelijke verklaring tot uitdrukking te laten komen
dat zij de grondslag van de school onderschrijven, kunnen kandidaat worden gesteld voor het
lidmaatschap van de MR”.
De medezeggenschapsraden van de drie Hervormde Scholen samen vormen de GMR. De GMR
behandelt overkoepelende zaken die de drie scholen betreffen zoals het benoemings- en
ontslagbeleid.
De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld:
Janka van der Heiden
Oudergeleding
Mariëtte van Harn
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Personeelsgeleding
2.3 Ouderraad
Aan de Koepelschool is een ouderraad verbonden. Wij zien de ouderraad als onontbeerlijk ter
ondersteuning van het onderwijs. Het enthousiasme van de ouderraad is van groot belang voor onze
school. Het doel van de ouderraad is de band tussen ouders en school te bevorderen. De ouderraad
helpt bij het uitvoeren van een groot aantal (buitenschoolse) activiteiten. U kunt hierbij denken aan:
avondvierdaagse, sinterklaas, startfeest, etc. De ouderraad overlegt met en werkt onder
verantwoording van de schoolleiding.
Leden van de ouderraad worden door de ouders gekozen of na een voordracht van de ouderraad
benoemd. De ouderraad houdt u via de nieuwsbrieven op de hoogte van de activiteiten waarbij ze
behulpzaam zijn of zijn geweest.
2.4 Vrijwillige ouderbijdrage
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de OR een brief waarin u wordt gevraagd uw
ouderbijdrage te voldoen. Zoals omschreven in de Wet Primair onderwijs is deze bijdrage vrijwillig.
Van de ouderbijdrage worden activiteiten bekostigd, die het onderwijs aan uw kind ten goede komen.
Deze kosten worden niet door de gemeente of door het rijk vergoed. Hierbij valt te denken aan
excursies, vieringen, enzovoort. Hoewel niet verplicht, vinden we deze bijdrage belangrijk. De
vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €20,00 per kind, komt uw kind per januari op school dan betaalt u
€10,00. De ouderraad legt jaarlijks in haar jaarvergadering verantwoording af over de besteding van
de gelden.
Een schoolreisje, gymkleding of een (vrijwillige) ouderbijdrage, dit zijn allemaal extra kosten die u
misschien maar moeilijk, of zelfs helemaal niet, kunt betalen. Toch wilt u ook graag dat uw kind aan
deze schoolactiviteiten kan meedoen. Wanneer u een laag inkomen hebt, kan de gemeente u helpen.
Huishoudens met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum komen in principe in aanmerking
voor een bijdrage. Wanneer u belt met Werk, Inkomen en Zorg, telefoon 0318-680498, hoort u van de
baliemedewerker hoe u de gemeentelijke bijdrage kunt aanvragen.
2.5 Het team van de Koepelschool NMB
Binnen het team van de school kennen we verschillende functies en taken.
De directeur geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op
school. Eén van de taken is het ontwikkelen van beleid op korte en lange termijn op verschillende
terreinen, waaronder personeel, financiën, huisvesting en onderwijskundige zaken. Daarnaast is zij
verantwoordelijk voor het coachen van de leerkrachten en de inzet van ieders capaciteiten in de
school. Jantine Houkes is directeur op de Koepelschool NMB.
De intern begeleider heeft als taak het opzetten en coördineren van de leerlingenzorg in de school. De
ene kant van haar werk is een managementtaak: het bewaken van procedures, de kwaliteitszorg rond
zorgverbreding en het nemen van initiatieven. De andere kant is een ondersteunende taak: het
begeleiden van leerkrachten bij het hele zorgproces in de groepen. Ook heeft de intern begeleider
contact met ouders en externe instanties. De intern begeleider vormt samen met de directeur het
managementteam. Op de Koepelschool is Gerrie Luitjes intern begeleider onderbouw (groep 1-3).
Carina Bruijnis is intern begeleider bovenbouw (4-8).
De groepsleerkrachten hebben de dagelijkse zorg voor de kinderen in de groep. Heel belangrijk
vinden we dat bewust gewerkt wordt aan een goede sfeer en een veilige omgeving. Verder is het een
belangrijke taak te zorgen dat alle kinderen, met eigen talenten, op het eigen niveau optimaal kunnen
ontwikkelen. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor een goed contact met de ouders. Daarnaast
hebben de leerkrachten verschillende taken op schoolniveau.
De remedial teacher werkt met individuele kinderen of met groepjes aan een specifiek plan op maat.
Kinderen die werken bij de remedial teacher doen dit vanuit een toegewezen zorgarrangement, als er
sprake is van NT2 (Nederlands als tweede taal), of als er een ernstig vermoeden van dyslexie is.
Rienette Rigters is onze vaste remedial teacher.
De administratief medewerkster is regelmatig op school aanwezig en ondersteunt de directeur en
leerkrachten met allerlei administratieve taken. Ingrid de Gier is onze administratief medewerkster.
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De conciërge is er wekelijks om allerlei facilitaire zaken te regelen. Onze conciërge is Ruud Geers.
Jacomijn Jansen coördineert de organisatie voor het overblijven. Ook is zij het eerste aanspreekpunt
voor ouders bij zaken die het overblijven aangaan.
Groep 1/2
Groep 3
Groep 4/5
Groep 6
Groep 7
Groep 8a
Directeur
Intern
begeleider (IB)
Remedial
teacher (RT)
Ondersteuning/
RT
Talentbegeleider
Conciërge
Administratie

Lianne Heerens
Maandag, dinsdag en woensdag
Marjan Jansen
Maandag en dinsdag
Freek van Roekel
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag
Mariëtte van Harn
Maandag, donderdag en vrijdag
Henrieke van Nieuwamerongen
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Carina Bruijnis
Maandag, dinsdag en woensdag
Jantine Houkes
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Gerrie Luitjes
Maandag en donderdag
Rienette Sytsma
Dinsdag en donderdag
Martine van Keulen
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Gerrie Luitjes
Maandag en donderdag
Ruud Geers
Dinsdag en donderdag
Ingrid de Gier
Donderdag
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Jannie van Veldhuizen
Donderdag en vrijdag
Dineke van den Houten
Woensdag, donderdag en
vrijdag

Esther Boezer
Dinsdag en woensdag
Esther Boezer
Donderdag
Jacomijn Jansen
Donderdag en vrijdag
Carina Snijders
Donderdag
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3. Waar staat de school voor?
3.1 Visie op het kind
Vanuit Gods Woord geloven we dat ieder kind een waardevol en uniek schepsel van God is. De
Koepelschool wil een school zijn waar elk kind er mag zijn en waar elk kind, binnen een veilig leef-en
werkklimaat, zich met zijn eigen gaven en talenten kan ontwikkelen. We zien het als onze taak
kinderen te begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Op die weg willen we voorwaarden scheppen
om een positief zelfbeeld te ontwikkelen.
3.2 Visie op de maatschappij
Onze kinderen groeien op in een multiculturele en individualistische maatschappij, waarin het
solidariteitsbeginsel steeds meer verdwijnt. Wij willen daarentegen de kinderen de liefde van God voor
de mensen laten zien en ze laten delen in de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Wij
leren onze leerlingen de basiswaarden en sociale competenties die nodig zijn voor de deelname aan
en betrokkenheid bij onze democratische samenleving.
3.3 Visie op de leerkracht
In ons onderwijs is een cruciale rol weggelegd voor de leerkracht. De leerkracht doet ertoe. De
begeleiding die de leerkracht aan de kinderen geeft, is er op gericht dat het kind planmatig en
doelgericht leert zelfstandig te handelen. De leerkracht heeft een voorbeeldfunctie, leert vaardigheden
aan, maar neemt ook waar nodig de rol van coach en laat kinderen vanuit de eigen ontwikkeling
groeien. Verder heeft de leerkracht een stimulerende en voorwaardenscheppende functie.
3.4 Visie op leren
In ons onderwijs richten we ons op de emotionele en cognitieve ontwikkeling, het ontwikkelen van de
creativiteit, het verwerven van noodzakelijke kennis en op het verkrijgen van sociale, culturele en
lichamelijke vaardigheden. Ook richten we ons op de godsdienstige vorming van het kind.
We beschouwen het realiseren van een goed pedagogisch klimaat waarin de kinderen zich veilig
voelen als allereerste basisvoorwaarde voor kunnen leren. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het
zich goed ontwikkelen. We denken hierbij aan drie basisvoorwaarden:
· relatie
· competentie
· autonomie
We vinden het belangrijk dat de kinderen een goed contact hebben met hun leerkrachten en hun
medeleerlingen (relatie), dat ze vertrouwen hebben in eigen kunnen (competentie) en dat ze
zelfstandig kunnen functioneren (autonomie).
Op onze school gelden duidelijke afspraken en regels. Schoolbreed hebben we een viertal
kapstokregels:
Wij werken en spelen samen
Jij, ik, hij of zij, op de Koepelschool hoort iedereen erbij.
Wij zorgen voor rust in de school
In de klas, in de hal, zachtjes praten overal.
Wie rent hierbinnen, moet opnieuw beginnen.
Wij gaan respectvol met elkaar om
Zeg ik “stop”, hou dan op.
Voor groot en klein, zullen we aardig zijn.
Wij gaan goed met de materialen om
Voor alle materialen zorgen wij goed, omdat je ze weer gebruiken moet.
Duidelijkheid, orde, regelmaat en structuur zorgen voor rust en veiligheid en voor ruimte en aandacht
voor elk kind. We willen daarbij een klimaat van acceptatie en respect creëren. Dit betekent, dat we
onze leerlingen leren naar elkaar te luisteren, samen te overleggen en voor elkaar te zorgen.
We stimuleren het hebben van warme aandacht voor de ander.
We stemmen ons onderwijs, binnen de mogelijkheden van ons onderwijsmodel, zo goed mogelijk af
op de ontwikkeling en gaven van de kinderen. Daarom benaderen we kinderen niet alleen als groep,
maar ook individueel. We willen bewust werken aan een positief zelfbeeld.
Met het onderwijs op de Koepelschool willen we de leerlingen in een periode van acht jaar
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voorbereiden op het vervolgonderwijs. Om de doorgaande lijn te bevorderen, gaan we uit van zoveel
mogelijk continuïteit in de begeleiding van de kinderen. Daar maken we steeds afspraken over. Het is
mogelijk dat een kind in de schoolloopbaan doubleert of versneld door de school gaat.
3.5 Onderwijskundig concept
In onze missie en visie hebben wij vastgelegd dat er voor ieder kind de mogelijkheid moet zijn om zich
met zijn eigen gaven en talenten te ontwikkelen. Wanneer wij ons met klassikaal onderwijs steeds
richten op het ‘gemiddelde kind’, doen wij de kinderen ‘in de marges’ te kort. Dat geldt voor kinderen
die extra hulp nodig hebben bij het behalen van de doelen, maar ook voor kinderen die veel meer
aankunnen dan het gemiddelde aanbod. We werken daarom in elke groep op tenminste 3 niveaus. De
basisgroep, de instructie afhankelijke groep en de instructie onafhankelijke groep.
Op onze school werken we vanuit het leerstof- jaarklassensysteem. Dit betekent, dat we groepen
hebben waarin kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Binnen het klassensysteem
streven we ernaar optimaal te differentiëren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen
van differentiatie: naar tempo, naar leerstof, naar beoordeling, naar tijd, naar instructie e.d.
Ten aanzien van ons onderwijs zoeken we naar een goede balans tussen de aandacht voor de
cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. De volgende
onderwijskundige aspecten vinden we op onze school van groot belang:
- het motiveren van leerlingen voor hun leertaak
- het interactief lesgeven
- het verzorgen van een doordachte instructie
- het zorgdragen voor een uitdagende leeromgeving met afwisselende werkvormen
- het stimuleren van eigen initiatief en creativiteit
- het aanbieden van geleide zelfstandigheid: zelf kiezen, zelf plannen, zelfverantwoordelijkheid
- het creëren een plezierig pedagogisch klimaat waarin kernwoorden als regels, acceptatie, respect,
discipline, stimuleren en uitdagen van belang zijn.
We vinden het belangrijk ons onderwijs zo effectief mogelijk te laten verlopen. Kernpunten daarbij
zijn:
- het effectief besteden van de leertijd
- het leren van de leerling centraal stellen
- het hebben van hoge verwachtingen van de leerlingen en dat laten merken
- het geven van extra aandacht aan leerlingen die dat nodig hebben
- het zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en onderwijzen
- het systematisch evalueren van de vooruitgang van leerlingen
3.6 Visie op ICT
De computer heeft een plaats in het onderwijs verworven die niet meer is weg te denken.
Door de veelheid aan aantrekkelijke, vaak interactieve, programma’s is ICT een waardevol onderdeel
van het onderwijsaanbod. We zijn ons bewust van de vaardigheden die de kinderen nodig hebben
voor de éénentwitigste eeuw: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational
denken, informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden, media wijsheid, communiceren,
samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. Ook hier speelt ICT een
belangrijke rol. De computer heeft in onze onderwijsvisie vooral een ondersteunende rol in de groep.
Via speciale software pakketten worden extra mogelijkheden geboden ter ondersteuning van
leerlingen die extra oefening of meer verdieping nodig hebben. Naast deze ondersteuning van het
lesprogramma vinden we het belangrijk dat leerlingen computervaardigheden opdoen en informatie
leren te verwerken die zij bijvoorbeeld via het internet kunnen opzoeken. In onze school staan
ongeveer 40 computers die via een netwerk met elkaar zijn verbonden. We willen onze leerlingen
leren verantwoord gebruik te maken van de informatie die zij via internet verkrijgen. In alle groepen
wordt gewerkt met een digitaal schoolbord.
3.7 Plusklas
Een aantal leerlingen van onze school werkt één dagdeel per week aan de hand van projecten in een
zogenaamde Plusklas. Deze kinderen krijgen meer uitdaging en verdieping en werken aan de
vaardigheden die lastig zijn voor een meer of hoogbegaafde leerling zoals leren leren of leren
plannen. Door het lesprogramma te compacten, blijft er tijd over voor het werken met projecten. Hierin
kan dieper op bepaalde onderwerpen worden ingegaan.

11

Schoolgids 2017-2018
Daarnaast is er tijd en ruimte voor sociale vaardigheidstrainingen, muzikale en creatieve vaardigheden
en verschillende denkspelen. De plusklas wordt georganiseerd voor kinderen uit groep 8 en als er nog
ruimte is aangevuld met kinderen uit groep 7. De plusklas wordt bezocht door kinderen van de
Veldhuizerschool, de Koepelschool NMB, de Koepelschool OL en de Paasbergschool.
Naast de bovenschoolse plusklas wordt er op school gewerkt met talentgroepen in de onderbouw,
middenbouw en bovenbouw.
3.8 Het schoolplan
Alle hiervoor beschreven gebieden staan uitgebreid beschreven in ons schoolplan. In het schoolplan
is ook een schoolbeschrijving opgenomen. Het schoolplan is vastgesteld voor een periode van 4 jaar.
Voor ieder jaar is er een jaarplan, een schoolontwikkelplan, opgesteld waarin staat beschreven welke
doelen er in dat jaar worden nagestreefd. Het schoolplan is op school in te zien bij één van de leden
van het managementteam. In het schooljaar 2014-2015 hebben we een schoolplan geschreven,
waarin we ons beleid voor de periode 2015-2019 hebben vastgelegd.
3.9 Kwaliteitszorg
Om onze visie op onderwijs gestalte te geven en zo elk kind te helpen zich zo goed mogelijk te
ontplooien, werken we met een team enthousiaste leerkrachten. Het personeel is een van de
belangrijkste peilers om goed onderwijs te geven. De kwaliteit van het onderwijs wordt verder bepaald
door de zorg voor de leerlingen, het gebruik van actuele en goede lesmethodes en de evaluatie van
het onderwijsleerproces. Dit o.a. met behulp van methode onafhankelijke toetsen.
De drie scholen van onze vereniging werken gezamenlijk aan kwaliteitsontwikkeling. Hoewel elke
school een behoorlijke mate van vrijheid heeft om het onderwijs in te richten, vinden we het van groot
belang om in hoofdlijnen hetzelfde beleid uit te voeren. De onderlegger hiervoor is het strategisch
beleidsplan. Dit doen we met WMK (werken met kwaliteitskaarten). Dit programma werkt de
uitgangspunten (indicatoren) uit, die ook de onderwijsinspectie gebruikt om de kwaliteit van de school
te beoordelen. De indicatoren zijn geordend in kwaliteitskaarten. Tijdens intervisiebijeenkomsten
evalueren de directies de activiteiten en maken ze afspraken voor de volgende periode. Komend jaar
zullen we in een overgangsperiode ook gaan werken met Integraal. Een vergelijkbaar instrument dat
meer aansluit bij de actuele ontwikkelingen binnen de school en de onderwijskwaliteit meer specifiek
in beeld brengt. Integraal is onderdeel van Parnassys.
Regelmatig worden ouder- en leerlingvragenlijsten afgenomen waarin ouders en leerlingen kunnen
aangeven hoe ze het onderwijs op de Koepelschool ervaren. De aanbevelingen van ouders en
leerlingen worden waar mogelijk omgezet in verbeterpunten.
3.10 Teamontwikkeling
Het team van de Koepelschool is ervan overtuigd dat ook zijzelf moet blijven leren. Dit gebeurt in
teamverband, maar teamleden volgen ook individueel cursussen die betrekking hebben op een
bepaald vak of over een bepaald onderwerp.
Voor het cursusjaar 2017-2018 hebben we een aantal speerpunten opgesteld waar we met
elkaar aan willen werken. Tot deze speerpunten behoren o.a.
e
1. Oriëntatie op de zaakvakken, betekenisvol onderwijs met het oog op de 21 eeuwse vaardigheden.
2. Talentonderwijs
3. Teamcultuur, leren van en met elkaar.
4. Wonderlijk gemaakt, methode voor seksuele ontwikkeling.
6. Opbrengstgericht werken.
Verder worden er cursussen en opleidingen gedaan op het gebied van Taakspel, het voeren van
rekengespreken en contextuele hulpverlening.

12

Schoolgids 2017-2018

4. Zorg en begeleiding
4.1 Organisatie
Elk kind heeft recht op optimale zorg en aandacht. In eerste instantie is de groepsleerkracht hier
verantwoordelijk voor.
Daarnaast zijn binnen de school diverse afspraken gemaakt over de begeleiding van leerlingen. De
Intern begeleider, (IB’er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg.
De IB’er coördineert de hulp aan leerlingen in overleg met de groepsleerkracht, de remedial teacher,
het samenwerkingsverband en andere hulpverleningsinstanties. Op school gebruiken we een
leerlingvolgsysteem voor de cognitieve (CITO) en de sociaal emotionele ontwikkeling (KIJK). Door
gebruik te maken van de toetsen die bij de methodes horen en een aantal landelijk genormeerde
toetsen krijgt de leerkracht inzicht in de vorderingen van het kind.
We werken in een cyclus van vier zorgperiodes. Waarbij we steeds het proces doorlopen van
waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.
Door middel van groepsplannen (per vakgebied) en het werken op meerdere niveaus ontvangen alle
leerlingen zorg op maat in de groep. De groepsplannen worden per zorgperiode opgesteld of
bijgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de behaalde resultaten, doelen, kindkenmerken en
onderwijsbehoeften, zowel van het kind individueel als van de hele groep.
In een zorgperiode is ook regelmatig overleg met collega’s, de intern begeleider, de remedial teacher,
ouders, kinderen en waar nodig met externe instanties als het samenwerkingsverband en het Centrum
voor Jeugd en Gezin. Onderzoek en begeleiding behoren ook tot de mogelijkheden.
4.2 Verlengde/versnelde kleuterperiode
Bij de groepen 1 en 2 kijken we niet zo zeer naar de leeftijd van de kinderen, maar naar hun
ontwikkeling. Dit betekent dat we ontwikkelingsgericht werken. Zo is in groep 1 of in groep 2 een
verlengde kleuterperiode mogelijk. We nemen die beslissing niet te vroeg, omdat kleuters in korte tijd
grote sprongen in de ontwikkeling kunnen nemen. Het komt ook voor dat een leerling eerder aan het
leren lezen of rekenen toe is. De mogelijkheden die we hebben worden dan besproken met de ouders
en er wordt in overleg een beslissing genomen.
4.3 Zittenblijven (doublure)
Als het niveau of het tempo van de groep te hoog is, kan aan zittenblijven worden gedacht. Dit gebeurt
alleen als we door deze maatregel vooruitgang verwachten. Een andere mogelijkheid is dat een
leerling voor een aantal vakken op eigen niveau gaat werken. Het kind moet zich hier wel prettig bij
voelen en er moet vooruitgang zichtbaar blijven.
4.4 Vergoeding onderzoeken
Het komt regelmatig voor dat leerlingen van onze school worden getest door een externe instantie.
Hiervoor zijn verschillende redenen denkbaar. Zo worden bijvoorbeeld onderzoeken afgenomen in het
kader van dyslexie, achterblijvende leerprestaties, hoogbegaafdheid en gedrag.
Aan het afnemen van onderzoeken door externe bureaus zijn kosten verbonden. Deze kosten worden
soms door de school, soms door de zorgverzekeraar en soms door ouders vergoed. Hieronder vindt u
een overzicht van de afspraken die binnen onze vereniging zijn gemaakt over de vergoedingen van
kosten voor onderzoek, nagesprekken en eventuele behandeling.
Voordat een aanvraag voor een onderzoek definitief wordt doorgezet, wordt er eerst met ouders
overlegd over de betaling van het onderzoek. Onderstaande indeling wordt daarbij als leidraad
gebruikt:
Ø dyslexieonderzoek en behandeling: De kosten voor deze onderzoeken en eventuele
behandeling komen geheel voor rekening van de ouders. Zij kunnen (in de meeste gevallen)
via de zorgverzekeraar in aanmerking komen voor een vergoeding.
Ø onderzoek bij vermoeden van hoogbegaafdheid: De kosten van onderzoek en het eventuele
nagesprek(ken) worden gedeeld door ouders en school.
Ø capaciteitenonderzoek: De kosten van onderzoek en het eventuele nagesprek(ken) worden
gedeeld door ouders en school.
Ø onderzoek in verband met gedrag: De eerste screening (observatie/vragenlijst) komt voor
rekening van school. Ouders worden indien nodig doorverwezen naar de huisarts zodat de
zorgverzekering kan worden aangesproken voor het eventuele vervolgtraject.
Aanvullend:
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In de meeste gevallen zullen ouders en school het er over eens zijn dat een onderzoek nodig is.
Wanneer ouders een onderzoek willen laten afnemen zonder dat de school de noodzaak daarvan
inziet, komen de kosten geheel voor rekening van de ouders.
Wanneer een onderzoek nodig is dat niet onder een van de bovenstaande categorieën valt, wordt er
voorafgaand aan de aanvraag door ouders en school overlegd wie de kosten van het onderzoek en
eventuele vervolgtraject voor rekening neemt.
4.5 Passend onderwijs en het samenwerkingsverband
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden
dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of
andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende
onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Onze school en/in het samenwerkingsverband
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband
primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder
kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en
Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles
aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.
Passend onderwijs: hoe en wat
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen.
Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren
moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra
begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen.
Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider
die onderwijsondersteuning coördineert op onze school.
Is meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de Steunpunt Consulent van het Regionaal
Steunpunt in ons samenwerkingsverband.
Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er speciaal
basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven.
Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal
(basis) onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het eens hierover, dan is dat voldoende. Zijn
betrokkenen het niet eens met elkaar, dan geeft de onafhankelijke deskundigencommissie advies.
Het samenwerkingsverband (swv) toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat
zo, dan wordt het advies overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij een
beroep doen op de Geschillenregeling.
In het swv Rijn & Gelderse Vallei ondersteunen we drie niveaus van ondersteuning. Hoe dat precies
zit – en hoe passend onderwijs verder georganiseerd is in onze regio – staat in het
Ondersteuningsplan
van
ons
samenwerkingsverband.
Dat
is
te
downloaden
via
www.swvrijnengeldersevallei.nl.
Ondersteuningsteam op school
Onze school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de leerkracht en de intern begeleider, zo
nodig aangevuld met de (school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de Steunpunt
Consulent. Soms kunnen ook andere externe deskundigen aanschuiven.
Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op
maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding.
Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met
ouders het zogenoemde Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren in. Hierin staat wat de
ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.
Visie op passend onderwijs
De basisvraag voor passend onderwijs in het swv Rijn & Gelderse Vallei: wat heeft dit kind nu nodig
om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve grondhouding naar
kinderen.
Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning,
hebben de schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’
letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen
klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school.
Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk,
zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of
instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg.
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Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind
optimaal in verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, ‘thuis’ en vrije tijd.
Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid
Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te
bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in
Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit
inzien of bekijken op onze website.
Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij
kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt
samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe
kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?
Ouders (en leerkrachten) denken mee
Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de
Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het
Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband. Op
www.swvrijnengeldersevallei staat meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap.
Wetgeving en zorgplicht
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen
zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek
voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om
dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons
samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende
onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet
in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.
Informatie en contactgegevens online
Op www.swvrijnengeldersevallei staat alle informatie over passend onderwijs in ons
samenwerkingsverband (samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei, Horapark 3, 6717LZ, Ede,
0318-675180, info@swvrgv.nl). Hier vind je het Ondersteuningsplan, contactgegevens van de
Steunpunt Consulenten en de leden van de Ondersteuningsplanraad, het laatste nieuws (en nog veel
meer).
Bij aanmelding van een zorgleerling overlegt een werkgroep bestaande uit een directielid, de IB’er en
indien nodig de leerkracht van de groep waar evt. plaatsing zal zijn over alle instroomgegevens. Deze
werkgroep toetst de gegevens aan de beleidslijnen. Uiteindelijk beslist het bestuur over al dan niet
plaatsen. In de praktijk wordt die taak gedelegeerd aan de directeur. In principe wordt de leerling
geplaatst in de groep waar hij/zij qua leeftijd en ontwikkelingsniveau hoort, tenzij de school van
herkomst of externe instantie anders adviseren.
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5. Ouders en school
5.1 Inschrijven van nieuwe leerlingen
Wanneer u belangstelling heeft voor onze school kunt u telefonisch of via e-mail een afspraak maken
voor een kennismakingsgesprek met de directeur. Op grond van dit gesprek bekijken we of we als
school en gezin bij elkaar passen.
Er zijn redenen denkbaar waardoor uw kind niet kan worden toegelaten. U wordt hier dan binnen 5
dagen na het kennismakingsgesprek schriftelijk van op de hoogte gebracht. U kunt binnen 6 weken bij
de secretaris van het bestuur bezwaar maken tegen deze beslissing. In dat geval volgt er een tweede
gesprek met directie en bestuur van de school.
Wanneer wij uw kind op school kunnen toelaten, ontvangt u een ontvangstbevestiging nadat u het
aanmeldingsformulier heeft ingeleverd. Kinderen die de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben
bereikt, kunnen in overleg met de leerkracht alvast een aantal dagdelen meedraaien.
Het is voor ons belangrijk om vanaf het begin af aan een goed beeld te krijgen van uw kind. Rond de
eerste schooldag ontvangt u daarom een vragenlijst over de voorschoolse perdiode. Wij vragen u
deze zorgvuldig in te vullen. Wanneer kinderen in een hogere groep instromen vragen we ouders
toestemming te verlenen om het onderwijskundig rapport van de vorige school op te vragen. Dit om de
overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.
5.2 Privacy
Op de Koepelschool werken we met persoonsgegevens van en over kinderen. Dat gebeurt voor
administratieve doeleinden, maar ook in lessen en digitaal lesmateriaal. Zo krijgen onze kinderen via
Basispoort toegang tot online programma’s als Wereld in getallen, Ambrasoft en Veilig Leren Lezen.
In MOO kunnen ze rechtstreeks naar andere online programma en ook ons administratiepakket
Parnassys is webbased en deelt gegevens met externe partijen als BRON en OSO. E-mail en
bestandsbeheer is op de Koepelschool ‘in de cloud’ georganiseerd via Office 365. Bij ondertekening
van het aanmeldingsformulier verklaren ouders (verzorgers) op de hoogte te zijn van de verwerking
van de persoonsgegevens. Alle betrokkenen op de Koepelschool zijn op de hoogte van de juiste
manier van werken met persoonsgegevens. De school is juridisch verantwoordelijk voor het juiste
gebruik van alle persoonsgegevens. Dit is onder meer geregeld in de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wpb). Die zegt ook dat softwareleveranciers ‘bewerkers’ worden als ze
persoonsgegevens opslaan (bijvoorbeeld ‘in de cloud’) of delen (bijvoorbeeld met leveranciers van
educatief materiaal). De afspraken tussen softwareleveranciers en scholen over wat er wel en niet
met persoonsgegevens mag gebeuren, zijn vastgelegd in een zogeheten bewerkersovereenkomst.
De wet legt scholen daarbij een aantal voorwaarden op.
Steeds vaker verschijnen er foto’s en soms ook video’s op presentatiemateriaal van onze school. Kijk
maar naar de schoolgids, de website, Facebook en Twitter. Het doel hiervan is om met behulp van de
moderne communicatiemiddelen snel veel informatie over de school te verstrekken. Via de website
bieden we kinderen van onze school de mogelijkheid om (groeps)activiteiten, projecten e.d. te laten
zien aan klasgenoten, familieleden en vrienden, dichtbij of ver weg. Om de privacy te beschermen
worden er geen persoonlijke gegevens als telefoonnummers en adressenlijsten van kinderen of van
hen die op een andere manier bij school betrokken zijn, op de website geplaatst. Indien ouders
(verzorgers) het niet op prijs stellen dat hun kind op foto’s voorkomt, dan wel met projecten of
(groeps)activiteiten op de website verschijnt, verzoeken wij hen dat aan de directie kenbaar te maken.
Persoonsgegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard, nadat het kind de school heeft verlaten.
Bij de inschrijving van de leerling wordt een dossier aangelegd. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en
niet toegankelijk voor onbevoegden. De (daartoe gerechtigden) ouders kunnen de gegevens van hun
kind uiteraard inzien. Wanneer het noodzakelijk wordt geacht dat gegevens worden ingezien door
anderen (bijv. schoolbegeleidingsdienst) dan zal hiervoor toestemming worden gevraagd aan de
betreffende ouders. Overigens blijven de gegevens op school en worden tot vijf jaar na het verlaten
van de school bewaard. Daarna worden ze vernietigd.
5.3 Schoolverzekering
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Voor alle ingeschreven leerlingen op onze school is een collectieve W.A.- en ongevallenverzekering
voor scholieren afgesloten. De geldende polisvoorwaarden liggen op school ter inzage. Bij schade aan
fietsen, brillen, kleding en dergelijke, is het de bedoeling dat u eerst een beroep doet op uw eigen
verzekering. Overigens is de school alleen aansprakelijk indien er sprake is van aantoonbare
nalatigheid van de school. Ten overvloede dient te worden vermeld dat uw kind ook verzekerd is bij
schoolactiviteiten zoals excursies, schoolreis en schoolkamp. Als school is er ook een
inzittendenverzekering afgesloten voor ouders en leerkrachten die mee gaan op excursies en
dergelijke.
5.4 Ziekte van uw kind
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. U heeft zich dan te houden aan de wettelijke schooltijden.
Natuurlijk kan het voorkomen dat uw kind ziek is of om andere redenen niet kan komen. Het is dan
belangrijk dat u ons hiervan vóór schooltijd op de hoogte stelt. De leerkracht registreert absentie in het
digitale dossier.
5.5 Verlof
De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat
die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen. Het bevoegd gezag kan op
verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten.
Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het
bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats
komen van die waarvan vrijstelling is verleend. Het is mogelijk dat u om belangrijke redenen extra vrij
wilt vragen voor uw kind. U kunt daartoe bij de directie een door de gemeente Ede opgesteld formulier
vragen. Het ‘formulier voor vrijstelling’ is ook te downloaden via de website van de gemeente Ede en
de website van school. In geval van vakantieverlof dient u tevens een ingevulde werkgeversverklaring
bij te voegen. U levert het formulier/de formulieren in bij de directie. Voor de goede orde wordt
hieronder het voor u belangrijke deel van de (on)mogelijkheden weergegeven:
“...vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer vanwege de specifieke aard van het beroep
van één van de ouders, voogden of verzorgers het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op
vakantie te gaan. Een werkgeversverklaring wordt in dit geval overlegd waaruit blijkt dat geen verlof
binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. Dit verlof mag eenmaal per schooljaar worden verleend
en mag niet langer duren dan 10 schooldagen. Daarnaast mag dit verlof niet plaatshebben in de
eerste veertien dagen van het schooljaar....
In geval van gewichtige omstandigheden kan een uitzondering worden gemaakt. Enkele gewichtige
omstandigheden zijn:
- Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3egraad,
e
- Ernstige ziekte en/of overlijden van ouders en bloed- of aanverwanten tot en met de 3 graad.
- Huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders.
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim.
Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces verbaal
worden opgemaakt. U kunt de regels ook nalezen op de website van de gemeente Ede.
5.6 Eten en drinken / trakteren
Dagelijks nemen de kinderen iets te eten en te drinken mee naar school. Bij dit eten denken wij vooral
aan iets gezonds: fruit, groente, een boterham o.i.d. Het is niet de bedoeling dat kinderen snoep of
chips mee naar school nemen. Dinsdag is de vaste fruitdag op school! Van elke kind wordt verwacht
dat het dan een stuk fruit meeneemt. Tijdens de ochtendpauze krijgen de kinderen gelegenheid hun
meegebrachte spullen op te eten of te drinken. Wilt u bekers en trommeltjes voorzien van de naam
van uw kind om verwarring te voorkomen?
Als een kind jarig is, mag het trakteren in de klas en aan de eigen juf of meester. Ook hier gaat de
voorkeur uit naar een gezonde traktatie, maar het mag ook lekker zijn. Daarna mag het kind in de
pauze naar de personeelskamer om de felicitaties van de andere leerkrachten in ontvangst te nemen.
Voor de leerkrachten hoeven de kinderen geen traktatie mee te nemen. Het is altijd verstandig even
na te gaan of er kinderen in de groep zitten die een dieet volgen of ergens allergisch voor zijn. De
leerkracht (vaak ook de klassenouder) is daarvan op de hoogte. Elk kind krijgt een miniposter, waar
alle leerkrachten hun naam op zetten.
5.7 Huisbezoek en spreekavonden
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De leerkracht van groep 1 legt voor alle kinderen een huisbezoek af. Voor alle andere groepen geldt
dat de ouders in september worden uitgenodigd voor een luistergesprek op school. In het najaar ,
rondom het eerste rapport in februari en rondom het tweede rapport in juni/juli worden de
spreekavonden georganiseerd. Met de ouders en de kinderen van groep 8 zullen, in verband met de
schoolkeuze, adviesgesprekken worden gevoerd in het najaar. De actuele data zijn te vinden op de
website.
5.8 Informatiemiddag
In het begin van het schooljaar ontvangt u een uitnodiging voor de informatiemiddag. Ouders worden
rondgeleid door hun kind(eren) en worden zo geïnformeerd over de groep en de start. Ook is er ruimte
voor kennismaking. Op deze middag zijn er ook mogelijkheden om te spreken met de leden van de
OR en MR. Zij versturen voor de informatiemiddag de jaarverslagen. Zij geven desgevraagd een
toelichting op hun jaarverslag.
5.8 Nieuwsbrief en website
Bij de start van het schooljaar ontvangt ieder gezin de schoolgids en een overzicht van de activiteiten
die gepland staan voor het schooljaar. De nieuwsbrief verschijnt om de week. In de nieuwsbrief vindt u
allerlei informatie vanuit de school.
Op de website van onze school (www.koepelschoolnmb.nl) kunt u ook allerlei informatie, actualiteiten,
nieuws en foto’s van de verschillende activiteiten vinden. Daarnaast kunt u de Koepelschool volgen
via Facebook.
5.9 Ouderavonden
Drie keer per jaar worden er ouderavonden georganiseerd. Deze zullen in het teken staan van diverse
actuele onderwerpen.
5.10 Ouderhulp
Veel ouders helpen op school. Dit komt de kinderen en de school ten goede. Ook is het fijn om samen
met het team en de andere ouders bezig te zijn. Per kwartaal zorgt de ouderraad voor een kluslijst
waarop u kunt aangeven waarbij u van dienst kunt zijn.
Naast de ouders van de ouderraad en de ouders die helpen via de kluslijst zijn er per groep twee
klassenouders die allerlei praktische zaken regelen voor de groepsleerkracht.
5.11 Verkeersouders
Verkeersveiligheid is heel erg belangrijk! Vandaar dat iedereen zich in moet spannen om de afstand
van huis naar school vice versa zo veilig mogelijk af te leggen. We werken op school met
verkeersouders. Deze zijn het aanspreekpunt voor ouders en hebben regelmatig overleg met de
directie. De verkeersouders worden gesteund door 3VO en waar nodig door de gemeente Ede en de
wijkagent.
De verkeersouders zijn:
Derk-Jan Autsema

Laura Treffers

5.12 Gebedskring
De gebedskring rondom onze school komt elke twee weken op woensdagmorgen om half 9 bij elkaar.
Een groep ouders bidt voor iedereen die bij de school betrokken is. U bent van harte welkom om twee
wekelijks of incidenteel mee te bidden. Kleine kinderen kunnen gewoon meegenomen worden. We
vinden het fijn, maar ook noodzakelijk, dat er biddende ouders, thuis en op de gebedskring, om onze
school heen staan.
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6. Onderwijsresultaten
6.1 Algemeen
In alle schooljaren worden de ontwikkelingen van de kinderen bijgehouden. Dit gebeurt op
verschillende manieren en terreinen. De resultaten van observaties en toetsen worden vastgelegd in
een persoonlijk leerlingdossier. Op de Koepelschool maken we gebruik van het
administratieprogramma Parnassys. De meeste toetsen die worden afgenomen zijn methode
gebonden. Dat wil zeggen dat na een bepaalde periode lesgeven, de kennis en vaardigheid van de
kinderen met behulp van een toets uit de methode bekeken wordt.
Daarnaast gebruiken we de methode afhankelijke toetsen van het CITO. Met behulp van het Cito
Leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling twee keer per jaar vergeleken met genormeerde landelijke
toetsen. We signaleren met deze toetsen hoe het kind zich in een periode heeft ontwikkeld en wat het
kind nodig heeft om verder te ontwikkelen.
6.2 Cito-entreetoets
In groep 7 wordt de Entree toets van het CITO gemaakt. Deze toets geeft ons als school inzicht in de
vaardigheden van groep 7 en het niveau van de individuele leerlingen. We kunnen aan de hand van
de uitslag bepalen welke gebieden extra aandacht nodig hebben in het volgende schooljaar. De
uitslag wordt, samen met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, meegenomen voor het voortgezet
onderwijs advies in groep 8.
6.3 Eindtoets Basisonderwijs
In het najaar van groep 8 vinden er adviesgesprekken plaats met ouders én leerlingen over de
schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Dat advies is gebaseerd op de gegevens van het
leerlingvolgsysteem, de uitslag van de entree toets en de kindkenmerken. In februari volgt een
definitieve aanmelding. In april wordt de Eindtoets Basisonderwijs afgenomen. De uitslag van deze
toets bevestigd in de meeste gevallen het schooladvies.
6.4 Beoordeling resultaten
De bovenstaande resultaten worden afgezet tegen een landelijke norm. Dankzij het CITO
leerlingvolgsysteem kunnen we een aantal gegevens afleiden. Zo is het mogelijk de ontwikkeling per
kind en per groep te volgen. Ook hebben we de mogelijkheid groepen onderling te vergelijken. Op
deze manier krijgen we als school inzicht in de ontwikkeling van kinderen, groepen en de school.
De Koepelschool valt door de samenstelling van de schoolpopulatie in één van de hoogste categorie
schoolgroepen.
Schooljaar:
2013
2014
2015
2016
2017

Landelijk gemiddelde:
534.7
534.4
534.8
534.5
536

Score Koepelschool:
536.5
531.4
533.2
533.3
540.1

In de volgende tabel kunt u zien naar welke vorm van VO de leerlingen van onze school in juli 2017
zijn gegaan.
Niveau vervolgonderwijs
KPS
NMB
PO (praktijkonderwijs)
VSO (voortgezet speciaal
onderwijs)
BBL
1
KBL
2
TL/MAVO
4
HAVO
14
VWO (gymn./techn.)
9
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7. Schoolorganisatie
7.1 Schooltijden
Voor alle groepen geldt:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
Woensdag:

08.30 – 11.45 uur
13.00 – 15.15 uur
08.30 – 12.30 uur.

De groepen 1 tot en met 4 hebben op vrijdagmiddag vrij.
Aan het begin van de ochtend en de middag laten we twee bellen horen. Op beide momenten is er
open inloop. De kinderen mogen bij de eerste bel naar binnen en in de groep met hun startopdracht
beginnen. Bij de tweede bel streven we ernaar om allemaal aan het werk te zijn. Op deze manier
proberen we zo effectief mogelijk gebruik te maken van de lestijd.
7.2 Vakantierooster
Ieder jaar wordt het vakantierosster na overleg met de MR vastgesteld door het bestuur. We houden
bij het opstellen van het vakantierooster rekening met het wettelijk verplichte aantal uren dat kinderen
tijdens de basisschool naar school horen te gaan, de inspectie-eisen ten aanzien van het maximum
aantal doorbroken schoolweken, de door de overheid vastgestelde vakantiedata en de gemeentelijke
afspraken. Dit schooljaar ziet het vakantierooster er als volgt uit:
Herfstvakantie
16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie
25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie
26-02-2018 t/m 02-03-2018
Paasvakantie
30-03-2018 t/m 02-04-2018
Meivakantie
27-04-2018 t/m 11-05-2018
Pinksteren
21-05-2018
Zomervakantie
016-07-2018 t/m 24-08-2018
Verder zijn er een aantal extra dagen waarop de kinderen vrij zijn i.v.m. studiedagen voor de
leerkrachten. Het gaat om de volgende dagen:
Maandag 23 oktober
Dinsdag 6 februari
Woensdag 7 februari
Donderdag 26 april
Woensdag 20 juni
Vrijdag 13 juli
7.3 Bereikbaarheid
U kunt de school bereiken onder nummer 0318-630564. Wij zijn vanaf ongeveer 8.00uur op school
aanwezig.
Met het schoolteam houden we een weekopening en –sluiting. Op maandag voor schooltijd om 8.00
uur vragen we God’s zegen over ons werk. Op vrijdag om 12.00uur danken wij samen. Wilt u rekening
houden met deze tijden?
7.4 Gymtijden
De groepen 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal op de NMB.
De gymlessen voor de overige groepen van de NMB worden gegeven in de gymzaal aan de Kerkweg.
Voor de kleuters zijn gymschoenen voorzien van klitterband of elastiek, geen veters en geen zwarte
zooltjes. Daarbij een gymbroekje of leggin gmet shirt. Geen gympakje.
Vanaf groep 3 zijn een korte broek en een shirt en gymschoenen (geen zwarte zolen) nodig. In
principe kan een kind niet mee gymmen als hij of zij geen gymspullen bij zich heeft.
Gymdagen
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

NMB
Groep 7 en 8
Groep 3 en 6
Groep 4/5

7.5 Tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal
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Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er tussenschoolse opvang. De kinderen van onze
school kunnen dan overblijven in een groep van 15 á 20 kinderen, onder leiding van een vaste
overblijfjuf. Na het eten spelen de kinderen ongeveer een half uur binnen of buiten.
Onze coördinator Jacomijn Jansen zorgt er samen met de vrijwillige overblijfjufs voor dat de
tussenschoolse opvang goed verloopt.
Voor kinderen die wekelijks op een bepaalde dag overblijven, kunt u een jaarkaart kopen. Deze kost €
65,Voor kinderen die regelmatig maar niet op een vaste dag overblijven, kunt een 25-bonnenkaart kopen.
Deze kost € 50,Blijft uw kind incidenteel over? Dan kunt u een 10-bonnenkaart kopen. Deze kost € 25,Met vragen of opmerkingen over het overblijven kunt u altijd terecht bij de coördinator, via
jjansen@koepelschool.nl
De peuterleeftijd is een van de leukste periodes van de kindertijd. Maar vereist ook veel aandacht.
Peuters moeten hun energie kwijt, maar wel zó dat het voor iedereen leuk blijft. De pedagofisch
medewerkers van Jennies Kindercentra zijn geschoold voor Vroege Voorschoolse Educatie (VVE), om
uw kind op een speelse wijze voor te bereiden op de basisschool. Ze houden rekening met de
eigenheid van uw kind en spelen in op wat nodig is in de ontwikkeling.
Kinderen die voor of na schooltijd opgevangen worden op BSO de Regenboog kunnen daar heerlijk
zichzelf zijn. Of ze nu zin hebben om buiten te spelen, een spelletje te doen, te knutselen, tekenen of
gewoon even rustig in een hoekje een stripboek willen lezen: het kan allemaal. Tijdens de
schoolvakanties worden er allerlei leuke en speelse activiteiten georganiseerd. De pedagogisch
medewerkers vangen uw kind met aandacht op en bieden zo een fijne omgeving om te ontspannen.
BSO de Regenboog en de peuterspeelzaal zijn onderdeel van Jennie’s Kindercentra en zijn
gesitueerd in de Koepelschool.
Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website: www.jennieskindercentra.nl
Ook kunt u contact opnemen met: Jennie van den Berg: jennie@jennieskindercentra.nl
7.6 Huiswerk
In groep 1 en 2 worden ouders weleens gevraagd met hun kind bepaalde activiteiten te doen om de
ontwikkeling van hun kind te stimuleren. In groep 3 en 4 zal er weinig huiswerk worden mee gegeven.
Leerlingen die extra zorg nodig hebben, kunnen een huiswerkpakketje meekrijgen om bepaalde
dingen te oefenen. Dit gebeurt in overleg.
In groep 4 en 5 leren de kinderen de psalm en de tafels. Het is goed dit ook regelmatig thuis te
oefenen.
In de hogere groepen wordt het huiswerk uitgebreid. Vanaf groep 6 heeft uw kind een agenda nodig
om hun huiswerk in te noteren. Tevens kunt u in de agenda van de groep op de website de
huiswerkplanning vinden. In groep 8 krijgen de leerlingen dagelijks huiswerk als voorbereiding op de
middelbare school.
7.7 Veiligheidsbeleid
Het veiligheidsbeleid van onze school is een integraal onderdeel van het schoolbeleid. Het
veiligheidsbeleid is uitgewerkt op verschillende terreinen:
Ø (bouw) technische zaken
de vierjaarlijkse Risico Inventarisatie en Evaluatie
gebruiksvergunning (brandveiligheid, ontruimingsplan, blusmiddelen)
veiligheidscontrole speeltoestellen
verkeersplan.
Ø Leerling gericht
agressie, intimidatie en geweld (klachtenregeling, gedragscode, pestprotocol)
registratie van ongevallen
toelating, schorsing, verwijdering van leerlingen
periodieke evaluatie pedagogisch klimaat in het kader van kwaliteitszorg
bedrijfshulpverlening en EHBO
afspraken rond het halen en brengen van leerlingen
afspraken over toezicht op het plein
Vertrouwenspersonen
Ø Personeelgericht
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taakbeleid
agressie, intimidatie en geweld (klachtenregeling, gedragscode, pestprotocol,
ongewenste omgangsnormen)
verzuimbeleid en procedure bij ziekte
personeelszorg, arbozorg, vertrouwenspersoon
integraal personeelsbeleid (mobiliteit, professionalisering, loopbaanperspectief)
Ouder gericht
klachtenregeling, gedragscode, pestprotocol, ongewenste omgangsnormen
vertrouwenspersoon.
-

Ø

De uitwerking van de bovenstaande veiligheidsafspraken zijn terug te vinden in het ARBObeleidsplan, het veiligheidsplan en de daar onder liggende beleidsstukken en protocollen.
Deze documenten zijn ter inzage beschikbaar bij de directeur van de school.
Tweejaarlijks worden de ouders, leerkrachten en leerlingen (vanaf groep 6) ondervraagd over de
(sociale) veiligheid op school. Naar aanleiding van deze enquête worden er actiepunten geformuleerd.
De leerlingen (vanaf groep 2) worden ook jaarlijks ondervraagd over hun gevoel van veiligheid in en
om de school. We gebruiken hiervoor de vragenlijsten van de Vreedzame School.
7.8 Verwijsindex
Met de meeste kinderen en jongeren in de provincie Gelderland gaat het gelukkig goed. Er is echter
een categorie kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar dat risico’s loopt of met problemen kampt. Het is
belangrijk dat we die kinderen/jongeren in beeld krijgen en houden. Kinderen hebben recht op
bescherming, op een goede opvoeding en een adequate opleiding. Maar als dat in gevaar komt,
vraagt dat om een gezamenlijke aanpak van de organisaties die met dit kind/jongere te maken
hebben. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten,
hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor.
De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals waaronder de directie
van de Koepelschool de persoonsgegevens registreren van de kinderen waarover zij zich zorgen
maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere
hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind bezig houdt. Het zorgt ervoor dat de
hulpverleners elkaar snel weten te vinden. Om dit bovenstaande duidelijk te maken heeft de
Verwijsindex een filmpje gemaakt: www.verwijsindex.tv/ouders
7.9 Klachtenregeling
De basisschoolperiode van uw kind is een belangrijke periode. Als school doen we er alles aan om
deze periode goed te laten verlopen en uw kind te bieden wat hij of zij nodig heeft. Toch kan het
voorkomen dat u tegen zaken aanloopt, problemen ervaart, wensen heeft of opmerkingen over het
onderwijs op school wilt maken.
Betreft het zaken die uw kind in de desbetreffende groep direct aangaan, dan neemt u in eerste
instantie contact op met de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan neemt u contact op met de
schoolleiding.
Lianne Heerens en Gerrie Luitjes zijn de vertrouwenspersonen van onze school. Zij behandelen
klachten van vertrouwelijke aard voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Zij kunnen u ook
doorverwijzen naar naar de vertrouwenspersoon van de Vereniging.
Daarnaast is er door het bestuur van de vereniging een klachtenregeling opgesteld. Het model
“klachtenregeling” ligt ter inzage op school. Ouders, dan wel verzorgers en personeelsleden kunnen
bij de onafhankelijke klachtencommissie een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van
het bevoegd gezag , personeel of de permanente commissie leerlingenzorg, waaronder discriminatie,
danwel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bevoegd gezag, het
personeel of de permanente commissie leerlingenzorg. Contactgegevens:
Landelijke klachtencommissie
Raamweg 2
2596 HL Den Haag
Postadres:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T.: 070-3861697
F.: 070-3020836
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In het verleden behandelde ook de inspectie van het onderwijs vragen en klachten. Tegenwoordig
beschikt de inspectie over een centraal loket. Wilt u in contact komen met de inspectie, dan kunt u dit
telefonisch, via de mail of schriftelijk doen.
Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Tel. 0800-8051 (gratis)
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs. Tel. 0900-1113111 (lokaaltarief)
7.10 Meldcode kindermishandeling
Sinds 1 juli 2013 zijn scholen verplicht een meldcode kindermishandeling te hebben. Het protocol
biedt een structuur aan en geeft handvatten hoe gehandeld kan worden bij een vermoeden van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van dit protocol is: een vermoeden van huiselijk
geweld bespreekbaar maken en de signalen doorgeven voor eventuele verdere hulp. De taak van de
school met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld, waarbij de oorzaak buiten de school
ligt, is het signaleren en het aankaarten ervan bij de verantwoordelijke instanties. De school is niet
verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of voor de hulpverlening.
7.11 Gedragscode omgang met leerlingen
De besturenraad heeft geconstateerd dat leerkrachten in problemen kunnen komen door (digitale)
contacten met leerlingen. De bestaande omgangsvormen komen door o.a. maatschappelijke en
technologische ontwikkelingen verder onder druk te staan. Er behoort gepaste afstand te zijn in de
relatie leerkracht en leerling. De relatie mag nooit te vriendschappelijk of persoonlijk worden.
Om onze leerkrachten te beschermen en duidelijkheid te bieden over omgangsvormen, hebben we
een gedragscode met afspraken opgesteld. De gedragscode geldt voor al het personeel van de
Vereniging. Deze gedragscode is tot stand gekomen in samenspraak met de MR.
Chatten of e-mailen, berichten achterlaten op een Facebook pagina of het versturen van app/sms’jes
doen grenzen tussen leerkracht en leerling vervagen. Het zijn laagdrempelige manieren van
communiceren en er zijn gevallen bekend, waarin dit tot problemen heeft geleid die soms
verstrekkende gevolgen hebben.
We hebben op onze school afgesproken, dat bovengenoemde contacten tussen leraren en leerlingen
verboden zijn. Mocht u merken dat dit toch gebeurt, dan verzoeken we u om contact op te nemen met
de directie van de school. Het komt wel eens voor dat kinderen uit de bovenbouwgroepen
werkstukken via de mail willen doorsturen. Dit kan via het voor iedereen toegankelijke
groepsmailadres.
7.12 Kledingcode
Op de scholen van onze vereniging wordt een professionele werk- en leeromgeving nagestreefd. Om
dit te waarborgen zijn er verenigingsbrede afspraken rond personeelsbeleid. Naast formele
beleidsnotities over functioneren, beoordelen, scholing en begeleiding, zijn er ook afspraken over
beroepshouding en omgang met leerlingen. In aanvulling hierop is een kledingcode opgesteld. Deze
kledingcode beoogt afspraken te maken over kledingvoorschriften voor personeelsleden, stagiaires en
leerlingen. De kledingcode vindt haar uitgangspunten in de basisnotitie Identiteit welke is terug te
vinden op onze website.
Hoe ziet de kledingcode eruit?
Ø In algemene zin kan worden gesteld dat de kleding op de scholen in overeenstemming dient
te zijn met de algemeen geldende veiligheids-, fatsoens- en hygiënenormen.
Ø Op de scholen binnen onze vereniging willen we daarbij verzorgd voor de dag komen en ons
eerbaar presenteren. Niet aanstootgevend of uitdagend.
Ø Kleding die de veiligheid in het gedrang brengt, agressie op kan wekken of het oogcontact
bemoeilijkt, staan we op onze scholen niet toe.
Ø We spreken elkaar aan op wat als ongepast ervaren wordt.
Als ongepast wordt in ieder geval beschouwd:
Ø kleding die strijdig is met de grondslag en doelstelling van de vereniging.
Ø kleding met opdruk die als discriminerend ervaren kan worden;
Ø kleding of sieraden die agressie opwekken. Hierbij wordt gedacht aan symbolen die racistisch
of discriminerend kunnen worden uitgelegd;
Ø het zichtbaar dragen van piercings en tatoeages;
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kleding die als seksueel uitdagend aangemerkt kan worden door onevenredig veel aandacht
te vestigen op het lichaam.
Deze kledingcode is tot stand gekomen na instemming van de GMR.
Ø

7.13 Schoolregels en afspraken
In de groep worden er klassenregels in overleg bepaald. Het programma van de Vreedzame school
geeft hierbij handreiking.
Daarnaast hanteren we op school een aantal algemene schoolregels:
Wij werken en spelen samen
Jij, ik, hij of zij, op de Koepelschool hoort iedereen erbij.
Wij zorgen voor rust in de school
In de klas, in de hal, zachtjes praten overal.
Wie rent hierbinnen, moet opnieuw beginnen.
Wij gaan respectvol met elkaar om
Zeg ik “stop”, hou dan op.
Voor groot en klein, zullen we aardig zijn.
Wij gaan goed met de materialen om
Voor alle materialen zorgen wij goed, omdat je ze weer gebruiken moet.
7.14 Hoofdluis
We proberen op school zoveel mogelijk hoofdluis te voorkomen. Na elke vakantie worden er controles
uitgevoerd door ouders van de hoofdluizenwerkgroep o.l.v. mevrouw Ros. Zij controleren alle
kinderen. Mocht er luis geconstateerd worden, dan wordt u direct daarvan op de hoogte gebracht.
Zelf regelmatig controleren kan grote uitbraken voorkomen. Mocht u thuis deze kriebelbeestjes
ontdekken, wilt u de school dan zo snel mogelijk informeren? Op school is informatie over de
behandeling te krijgen via mevrouw Ros. Ook is ons luizenprotocol te vinden op de website.
7.15 Zending
Elke maandagmorgen wordt er zendingsgeld opgehaald. We hebben een adoptiekind en een
adoptieschool die we financieel ondersteunen. Daarnaast sparen we regelmatig voor doelen en
projecten. Via de nieuwsbrieven wordt u hierover geïnformeerd.
7.16 Tenslotte
In deze schoolgids is veel informatie opgenomen. Mocht u zaken missen of tips voor ons hebben, dan
horen we die graag. Voor meer informatie verwijzen wij u ook nog naar de website van de school.
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