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Kleurrijk & kansrijk 
 
 

Een school, 
vol kleuren 

veel verschillen 

iedereen uniek 
iedereen de moeite waard 

ieder met zijn eigen mogelijkheden 
ieder met zijn eigen achtergrond 

ieder met een eigen toekomst 

 
Een school, 

vol kansen 
veel verschillen 

ieder met zijn eigen talenten 

ieder met een eigen verantwoordelijkheid 
zelf verantwoordelijk 

voor een eigen weg 
een eigen toekomst 

 

Een school, 
kleurrijk en kansrijk 

een leven vol kleuren en kansen 
vol ervaringen 

waar ieder zichzelf mag zijn 

waar iedereen er toe doet 
een voorbereiding op de toekomst 

 
Op weg… 

aan de hand van God 
 
 

CBS De Koperwiek 
 

Dorien Bosselaar 
Juni ‘09 
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De basisschool: de basis voor je leven 

 

 

In acht jaar basisschool vertrouwt u uw kind  zo’n 8000 uur toe aan de zorg van  juffen 

en meesters. Dit is een belangrijk deel van het kinderleven. De basisschool legt, zoals 

het woord al zegt, de basis voor verder onderwijs. 

 

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. De overheid vraagt daarom de 

basisscholen een schoolgids te maken. U heeft de schoolgids van het schooljaar 2022-

2023 van de christelijke basisschool CBS De Koperwiek voor u. 

De schoolgids is bedoeld voor ouders van wie de kinderen momenteel op CBS De 

Koperwiek zitten en voor ouders van toekomstige leerlingen. 

 

Het kiezen van een basisschool is niet eenvoudig. De school die u kiest is immers voor de 

komende jaren medebepalend voor het welbevinden van uw kind(eren). Wanneer u uw 

kind(eren) nog niet bij ons op school hebt aangemeld, dan hopen we dat deze schoolgids 

voor u een reden zal zijn om nader kennis met ons te maken. 

Maakt u gerust een afspraak. U bent van harte welkom! 

 

CBS De Koperwiek is een moderne basisschool in het centrum van Emmeloord. We leven 

en werken vanuit een christelijke levensovertuiging. Bij ons onderwijs en onze opvoeding 

zijn de Bijbelse waarden en normen het uitgangspunt. Iedereen die zich thuis voelt bij 

deze manier van leven en werken is welkom op onze school. 

 

In deze schoolgids vindt u, naast uitgangspunten en werkwijze in de groepen, veel 

praktische informatie*. U begrijpt dat een schoolgids nooit een compleet beeld van een 

school kan geven. Een schoolklimaat wordt immers vooral bepaald door de omgang met 

elkaar, door leerkrachten, kinderen en ouders. 

Bovendien is een school een dynamische organisatie. Door het jaar heen wordt u via de 

nieuwsbrief ‘TWIET’ en de website op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Voor 

beleidsdocumenten wordt u verwezen naar de website van Aves. 

De schoolgids maakt onderdeel uit van de openbare verantwoording van de school naar 

ouders. 
 

Kinderen groeien op in de 21e eeuw en dat vraagt om onderwijs dat hen naast kennis 

ook vaardigheden aanleert. In deze tijd staan we voor de uitdaging om 

toekomstbestendig onderwijs aan te bieden: een gevarieerde focus op het leren, een 

hoge kwaliteit van de basisvaardigheden en een brede maatschappelijke vorming. 
Het team van CBS De Koperwiek wil dit graag samen met de kinderen en hun ouders 

realiseren. CBS De Koperwiek wil een veilig nest zijn waar kwalitatief goed onderwijs 

gegeven wordt, waar kinderen de ruimte krijgen om te groeien in hun ontwikkeling en 

waar iedereen met plezier naar toe gaat. 

 

Wij hopen op een kleurrijk en kansrijk schooljaar! 

 

Namens het team van CBS De Koperwiek, 

 

Dick Bakker 

Directeur 
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1. De school 

1.1 Naam en gebouw 

 

Contactgegevens: 

CBS De Koperwiek      Dislocatie: ‘Koperwiek XL’ 

Lijsterbesstraat 32       in het gebouw van Emelwerda College/ De Wilg 

8302 CN Emmeloord    Wilgenlaan 1, 8302 AM Emmeloord 

tel.nr. 0527-697988      tel.nr.: 06-19191725 

cbsdekoperwiek@aves.nl 

www.dekoperwiek-emmeloord.nl 

 

Sinds januari 2011 is onze school (voorheen cbs Adriaan Valerius) gehuisvest in een 

nieuw gebouw en heeft het een nieuwe naam: CBS De Koperwiek.  

De koperwiek is een lijster die alleen in de winter in ons 

land verblijft. De vogel voedt zich graag met 

lijsterbessen. De naam De Koperwiek past dus perfect 

in de Lijsterbesstraat, naast gymzaal De Lijster. 

De naam De Koperwiek is ook terug te vinden in het 

jeugdboek ‘Otje’ van Annie M.G. Schmidt.  

Het is het hotel waar Otje en haar vader Tos wonen:  

hun thuis! 

De naam De Koperwiek is bedacht door oud-leerlingen 

van onze school: Christel en Laura Tuk.  

 

Het logo van CBS De Koperwiek is ontworpen door een ouder van school mevr. Chris-

Marije van Veldhuijsen. Het staat symbool voor het pootje van een vogel in de polderklei 

en de wieken van de windmolen.  

CBS De Koperwiek bevindt zich in het centrum van Emmeloord vlakbij de Poldertoren en 

ligt in het voedingsgebied waaruit de kinderen komen.  

Het schoolgebouw (‘Centrumschool’) is gebouwd in 2010 en is geopend op 27 april 2011. 

In april 2021 vierden we met de kinderen het 10 jarig bestaan! 

Het schoolgebouw heeft 10 lokalen waarvan zes lokalen in gebruik genomen worden door 

CBS De Koperwiek en vier lokalen door OBS De Carrousel. In het midden van het gebouw 

bevindt zich het speellokaal, dat door beide scholen gebruikt wordt. Naast de 

centrumschool staat een gebouw waarin de voor-en naschoolse kinderopvang De 

Flierefluiter en de peuterstartgroep Tjallewalle gehuisvest zijn. 

 

De ruimten in CBS De Koperwiek worden multifunctioneel ingezet. Zo kan het speellokaal 

vergroot worden tot een gemeenschapsruimte door wanden te verplaatsen en worden de 

ruimten buiten de lokalen, het ‘Wij-land’ en de ‘Ontwikkelpleinen’ intensief benut als 

samenwerkruimte en leerpleinen.  

Tevens maken Carrefour/ welzijnswerk Emmeloord en het Cultuurbedrijf Noordoostpolder 

na schooltijd gebruik van enkele ruimten in het gebouw. 

  

Vanwege de groei van het leerlingenaantal zijn de drie basisgroepen van unit 3 

gehuisvest op een dislocatie in gebouw De Wilg van het Emelwerda College. De locatie 

noemen we ‘Koperwiek XL’ en het adres is: Wilgenlaan 1.  

 

http://www.dekoperwiek-emmeloord.nl/
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Vanaf 2019 voert CBS De Koperwiek, met instemming van de MR en het College van 

bestuur, een gereguleerd aannamebeleid om de groei van het leerlingenaantal te 

beperken. Voor 2022-2023 is aanmelden van vierjarigen nog mogelijk. 

 

De gereguleerde toelating op cbs De Koperwiek heeft er mee te maken dat we 

onvoldoende ruimte hebben voor alle leerlingen. Er is een tekort aan lokalen in ons 

gebouw. Dat maakt dat we 26 leerlingen die 4 jaar worden per schooljaar toelaten. Voor 

aanmeldingen van leerlingen die vanwege verhuizing of een andere reden zij-instromen 

maken we een onderwijsinhoudelijke afweging. Zijn we in staat om aan de 

onderwijsbehoeften van de leerling te voldoen in relatie tot de groep. In deze groepen 

hanteren we een maximum van 28 leerlingen. 

1.2 Richting 

Op CBS De Koperwiek staat het geven van goed onderwijs vanuit een christelijke 

levensvisie centraal. Daarbij laten we ons inspireren door het evangelie van Jezus 

Christus, met respect en begrip voor levens- en maatschappelijke beschouwingen van 

anderen. Onderwijs en opvoeding worden vanuit deze geest en inspiratie gegeven. 

 

1.3 Aves  

CBS De Koperwiek is één van de 34 basisscholen van Stichting Aves.  

Deze 34 basisscholen zijn middels Aves verbonden met elkaar, maar hebben daarnaast 

allemaal een ‘eigen gezicht’. 

 

Missie van Aves: 

Aves biedt betekenisvol en toekomstgericht onderwijs en is een betrouwbare partner in 

opvoeding. 
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Visie van Aves: 

In elk dorp en elke stad in haar werkgebied garandeert Aves de aanwezigheid van een 

basisschool. Haar scholen zijn een afspiegeling van de gemeenschap en de omgeving. 

Vooral waar het gaat om denominaties. Waar mogelijk maakt de school deel uit van een 

integraal kindcentrum. Aves zet kinderen voorop! Zij wil het basisonderwijs innoveren, 

ontwikkelen en behouden. Aves maakt werk van onderwijs en opvoeding. Kwalitatief, 

waarde(n)vol en grensverleggend. 

Om de missie en visie van Aves te verwezenlijken zijn in het Bestuursplan 2019           

zes strategische doelen geformuleerd, die leidend zijn bij de beleidsvorming en 

beleidsuitvoering in de Schoolplanperiode 2019-2023: 

1. Kinderen in de scholen worden samen met de ouders zoveel mogelijk ondersteund bij 

de (denominatieve) identiteitsontwikkeling. 

2. Ontwikkelbehoeften van de kinderen zijn richtinggevend voor de organisatie van het 

onderwijs. 

3. We zijn verantwoordelijk voor onderwijs aan en medeverantwoordelijk voor de 

opvoeding van kinderen van 0 tot 14 jaar. 

4. Er is gemotiveerd, professioneel personeel dat gaat voor innovatie. 

5. We werken vanuit het idee van een gekantelde organisatie waarbij kinderen centraal 

staan. 

6. De bedrijfsvoering faciliteert een goed, eigentijds en gevarieerd onderwijsaanbod. 

CBS De Koperwiek heeft deze doelen uitgewerkt in eigen strategische-, tactische- en 

operationele doelen in het Schoolplan 2019-2023. 

 

De organisatie van Aves 

Informatie hierover is te vinden op www.aves.nl  

 

Ouderbetrokkenheid 

Ouders zijn voor Aves heel belangrijk. Met name op schoolniveau komt dit sterk naar 

voren door diverse vormen van ouderbetrokkenheid. We onderscheiden: 

▪ de ouder die meeleeft: met je kind, met de groep waarin je kind zit en met de 

leden van het schoolteam; 

▪ de ouder die meedoet: met het team of de groep waarin je kind zit, als 

overblijfmoeder, als leesvader of hoe dan ook; 

▪ de ouder die meedenkt en meebeslist: als lid van de medezeggenschapsraad of 

als lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; 

▪ de ouder die toezicht houdt: als lid van de Raad van Toezicht. 

 

Natuurlijk verwachten we dat alle ouders meeleven met de kinderen en de school.  

En we vinden het erg prettig wanneer ouders willen meehelpen. Gelukkig doen veel 

ouders dit ook. De activiteitencommissie coördineert diverse activiteiten. 

Het meedenken en meebeslissen kan door lid te zijn van de MR en/of de GMR. Andere 

mogelijkheden om mee te denken zijn: deelname aan de klankbordgroep of ouderpanel. 

 

Klankbordgroep en panels 

Als schooldirecteur heb je met veel personen en belangen te maken: de kinderen, hun 

ouders, de personeelsleden, het College van Bestuur en collega-directeuren. Telkens 

weer sta je als schooldirecteur voor de keuze: doen wij de goede dingen? Om over die 

vraag na te denken en hierop feedback te krijgen vanuit de ouders is door de directeur 

een klankbordgroep samengesteld die regelmatig bijeenkomt. 

 

Maar er is ook nog een andere vraag: doen wij de dingen goed? Ook dat willen we graag 

rechtstreeks horen. Vandaar dat op alle scholen van de Aves periodiek een 

oudertevredenheidspeiling wordt georganiseerd. We bestuderen zorgvuldig de uitslag. 

Waar u tevreden over bent, willen we borgen. Zaken waarvan u als ouders heeft 

aangegeven dat u daar minder tevreden over bent, willen we graag met u bespreken. 

Dat doen wij door het instellen van een klankbordgroep. De klankbordgroep is een groep 

http://www.aves.nl/
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ouders, die over één te verbeteren punt van gedachten wisselt met de school. We 

nodigen ouders die belangstelling hebben voor het genoemde verbeterpunt uit om op 

school bij elkaar te komen en om ons nog duidelijker aan te geven wat verbeterd zou 

moeten worden en dan verkennen we met hen wat de mogelijkheden zouden kunnen 

zijn. 

 

Ook de mening van de leerlingen op de scholen van Aves vinden we erg belangrijk. 

Vandaar dat we naast een klankbordgroep ook een leerlingenraad organiseren. De 

leerlingenraad is een groepje leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 dat met de 

schooldirecteur spreekt over wat hen bezig houdt. Meestal neemt de schooldirecteur de 

uitslag van de leerling enquête als uitgangspunt, maar het kan ook over andere aspecten 

van het schoolleven gaan, zoals de schoolregels, de inrichting van het schoolplein, de 

lessen of de omgang met de leerkrachten.  

 

Medezeggenschapsraad 

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze kent twee geledingen: ouders en 

personeelsleden. De MR heeft instemmings- en/of adviesrecht ten aanzien van 

beleidszaken op schoolniveau. Beleidszaken die voor meer scholen van Aves van belang 

zijn, worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 

 

1.4 Directie 

Directeur: 

De heer Dick Bakker 

 

Bij afwezigheid van de directeur is intern begeleider Marije Feddes eerste 

aanspreekpersoon. Op ‘Koperwiek XL’ is leerkracht Ilona Kraaijvanger eerste 

aanspreekpersoon.
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1.5 Schoolgrootte 

Er zijn 20 teamleden op onze school werkzaam; parttimers en fulltimers.  

 

De school telt op 1 oktober 2022: 

in unit 1: Groep 1:         27 leerlingen 

Groep 2:         20 leerlingen 

Groep 3:        31 leerlingen 

  

in unit 2:       Groep 4:         27 leerlingen 

  Groep 5:         27 leerlingen 

 

in unit 3: Groep 6:         22 leerlingen 

Groep 7:         26 leerlingen 

Groep 8:         26 leerlingen 

 

In 2022-2023 tellen we negen basisgroepen: 

 

Basisgroep 1a   in het roze lokaal 

Basisgroep 1b  in het oranje lokaal 

Basisgroep 2a/3a   in het blauwe lokaal 

Basisgroep 2b/3b  in het gele lokaal 

Basisgroep 4     in het groene lokaal  

Basisgroep 5    in het paarse lokaal 

Basisgroep 6   in het gebouw van Koperwiek XL- mint 

Basisgroep 7a/8a  in het gebouw van Koperwiek XL- ijsblauw 

                    Basisgroep 7b/8b   in het gebouw van Koperwiek XL- lila 

 

Unit 1 heeft het ‘Ontwikkelplein’ in gebruik en unit 2 beschikt over het ‘Wij-land’.  

1.6 Kindcentra 

In september 2012 is in de Noordoostpolder een intentie-

verklaring Kindcentra getekend waarin o.a. uitgesproken 

is dat kinderdagverblijf De Flierefluiter,  peuterstartgroep 

Tjallewalle, OBS De Carrousel en CBS De Koperwiek een 

gezamenlijke visie gaan ontwikkelen tot nadere samen-

werking onder de naam: KindCentrum.  

De gedachte achter deze naam is dat het kind centraal 

staat én is gelegen in het feit dat ons kindcentrum in het 

centrum van Emmeloord ligt. 

 

Het creëren van doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen 

voor kinderen van 0 tot 12 jaar, een sluitend zorg-

netwerk en het bevorderen van de sociale cohesie in de 

wijk liggen ten grondslag aan de intentieverklaring.  

Voorzitter van de werkgroep van het KindCentrum is  

Dick Bakker, directeur CBS De Koperwiek. 

 

Voor 2022-2023 zijn er gezamenlijke activiteiten voor de kinderen opgezet zoals de start 

van de Kinderboekenweek, ‘Koningsspelen’ (21 april) en het Zomerfestival (Pleinfeest). 

De medewerkers van het KindCentrum hebben een tweejarige training gevolgd van De 

Vreedzame School in het kader van het creëren van een goed pedagogisch klimaat.  

In juli 2017 heeft het KindCentrum het certificaat Vreedzame School in ontvangst mogen 

nemen. Diverse kinderen uit groep 6, 7 en 8 volgen jaarlijks de opleiding tot mediator en 

zijn dan ook gecertificeerd. Daar zijn we heel trots op! Mediatoren helpen andere 

kinderen in de pauzes bij het oplossen van ruzies. 

 

Vanaf bladzijde 17 vindt u meer informatie over de Vreedzame school. 
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2. Waar de school voor staat 

2.1 Missie en visie 

In het schoolplan van 2019-2023 staat de missie en visie van onze school als volgt 

beschreven: 

 

Onze missie: hier staan we voor! 

CBS De Koperwiek is een christelijke basisschool waar elk kind telt. Dit betekent dat de 

eigenheid van het kind en zijn/haar mogelijkheden centraal staan.  

De kinderen krijgen een duidelijke structuur aangeboden, waarbinnen zelfstandig werken 

en samenwerkend leren belangrijke aspecten zijn. Er is ruimte om te groeien in 

verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van eigen leren en het maken van keuzes. 

De school biedt een veilige leer- en leefomgeving waar verschillen waardevol én een 

uitdaging zijn om te bouwen aan een kleurrijke samenleving.  

 

DE KOPERWIEK:  

KLEURRIJK EN KANSRIJK! 

 

Onze visie: hier gaan we voor! 

Het team heeft hoge verwachtingen van de kinderen én van elkaar. We nemen de 

(onderwijs-) behoeften van kinderen als uitgangspunt voor het creëren van uitdagingen 

die zinvol en actief (betrokken) leren mogelijk maken. De rol van de leerkracht is 

begeleidend en waar mogelijk coachend. We werken vanuit kerndoelen en denken in 

leerlijnen. Met behulp van de 21e-eeuwse vaardigheden geven we richting aan 

gepersonaliseerd leren. 

 

CBS De Koperwiek werkt sinds 2009-2010 volgens de principes van TOM: Onderwijs 

Anders. Het concept is ontwikkeld door de KPC Groep en is inmiddels ondergebracht bij 

de Verenigde TOM Groep (VTG).  TOM: Onderwijs Anders is een integrale aanpak voor 

onderwijskundige verandering en vernieuwing. Het geeft invulling aan eigentijds 

onderwijs en komt tegemoet aan de onderwijsbehoeften van kinderen. Het werken in 

units, het uitgaan van gedeelde verantwoordelijkheid en de inzet van eigenaarschap zijn 

belangrijke elementen binnen dit concept. 

 

Vier pijlers staan centraal: 

- inzet van personeel    

- organisatie  

- leeromgeving 

- leerinhoud 

Daaromheen ligt de TOM- schil: het proces van verandering.           

 

Teamonderwijs Op Maat (TOM) geeft invulling, richting en ondersteuning aan onderwijs 

van deze tijd. Vanuit het ontwikkelingsgericht werken levert TOM onderwijs meer 

individuele aandacht voor leerlingen en een gemotiveerd en inspirerend onderwijsteam.  

        

Bij de inzet van het personeel kijken we naar andere rollen, mogelijkheden en kwaliteiten 

van alle mensen die er werken. Hierbij gaat het ook om de inzet van ander personeel. 

Welke medewerkers heeft een school nodig? Met welke kwalificaties en competenties?  

Een leerkracht is naast een leerkracht die instructies geeft, een begeleider en een 

specialist op zijn of haar terrein.  

Onderwijsassistenten, lerarenondersteuners en stagiaires krijgen eveneens een rol 

toebedeeld: zij doen er toe! 

 

In de organisatie draait het om het anders organiseren van lesgeven en is het onderwijs 



schoolgids CBS De Koperwiek 2022-2023 

11 

 

afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen. We leren met ons hoofd, ons hart en 

onze handen.    

 

 

In de leeromgeving gaat het erom een krachtige leeromgeving neer te zetten, zowel 

binnen als buiten. Wat is de inzet van ICT? Welke methoden en materialen zijn geschikt? 

Hoe is de inrichting van het gebouw? Hoe zijn de werkplekken voor de leerlingen 

ingericht?  

 

Bij leerinhoud richten we ons erop de kinderen onderwijs op maat te bieden waarbij we 

uitgaan van de kwaliteiten, vaardigheden en talenten van de kinderen in een veilig 

klimaat.  

2.2 Uitgangspunten 

Vanuit onze visie noemen we drie uitgangspunten die voor het onderwijs op CBS De 

Koperwiek belangrijk zijn: 

➢ levensbeschouwelijk: respect, vertrouwen, uitdaging en verantwoordelijkheid 

➢ pedagogisch: relatie, competentie en autonomie 

➢ onderwijskundig: interactie, instructie en organisatie 

 

Onderwijs geven vanuit een christelijke levensovertuiging betekent: 

▪ werken vanuit Bijbelse waarden en normen; 

▪ verhalen vertellen uit de Bijbel; 

▪ dagopening en sluiting met lied en gebed; 

▪ toeleven naar en vieren van christelijke feesten. 

2.3 Prioriteiten 

In onze schoolorganisatie streven wij er telkens naar het onderwijs op een hoger plan te 

brengen. De komende jaren willen we vooral aandacht geven aan: 

▪ het verder optimaliseren van het taal-, lees- en rekenonderwijs; 

▪ zorg op maat: onderwijs afstemmen op de behoefte van het kind; 

▪ ontwikkelingsgericht onderwijs; we transformeren onze schoolcultuur van 

conservatieve toetscultuur naar ontwikkelingsgerichte cultuur  

▪ betekenisvol leren in een uitdagende omgeving. 

 



schoolgids CBS De Koperwiek 2022-2023 

12 

 

2.4 Het klimaat van de school 

We vinden het belangrijk, dat kinderen zich veilig voelen op school. We zijn alert op 

discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. 

Om een veilig en ordelijk schoolklimaat te scheppen gelden er regels op school. Orde, 

rust en regelmaat zorgen ervoor, dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. Zó kan een 

kind zich optimaal ontwikkelen. 

De leerkrachten werken aan een goede sfeer in de groepen en doen er alles aan om uw 

kind zo goed mogelijk te begeleiden. U, als ouder, speelt daarbij een belangrijke, 

stimulerende rol. 

 

Mede bepalend voor een goed schoolklimaat is het contact tussen school en ouders. Wij 

informeren u over belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken en 

over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs dat u ons van belangrijke 

gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt, zodat we daar naar uw kind toe aandacht aan 

kunnen besteden. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het 

welbevinden van uw kind.  

 

Als school hechten we waarde aan een open communicatie. Door een soepele uitwisseling 

van informatie kunnen ouders een zinvolle bijdrage leveren aan het onderwijs. Ook 

kritische en positieve suggesties bespreken we graag met u in een open sfeer. 

 

2.5  Veiligheid 

Wanneer een kind ergens mee zit en dit aan volwassenen op school wil toevertrouwen, 

kan een kind altijd bij de eigen leerkracht terecht. Daarnaast is het mogelijk dat de 

leerling de directie in vertrouwen neemt. Op het moment dat de leerling bij beide 

personen niet terecht kan of wil dan kan de leerling zich ook richten tot onze 

veiligheidscoördinatoren. Dat zijn Iris Mooiweer en Géanne Loonstra bij ons op school. De 

kinderen kunnen bij hen terecht met zaken rondom pestgedrag van anderen of zichzelf, 

nare ervaringen rondom de school of andere zaken die de leerling graag wil bespreken. 

Zij zullen proberen om de oorzaken te vinden, onderzoeken wat wel of niet helpt en 

eventueel externe ondersteuning zoeken. Deze ondersteuning kan voor één kind, een 

groepje kinderen of de hele groep worden ingezet. 

We hebben het omgaan met de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen 

beschreven in ons veiligheidsprotocol. Indien gewenst kunt u dit opvragen bij de directie.  

We nemen jaarlijks de Sociale veiligheidsmonitor af waarin we de veiligheidsbeleving van 

de leerlingen in groep 5 t/m 8 monitoren. De uitslag vormt aanleiding tot een gesprek 

met de leerlingen, het team en de MR waarin wordt gekeken waarin we onszelf kunnen 

verbeteren. Ons doel is dat alle kinderen zich altijd prettig en veilig voelen bij ons op 

school. 
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3. De organisatie  

3.1 De organisatie van de school 

Onze school kenmerkt zich door het werken in units. Binnen elke unit is de onderlinge 

afstemming met betrekking tot onderwijsaanbod en organisatie groot. Wederzijdse 

afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid zijn sleutelwoorden. De leerkrachten 

kennen de kinderen en de onderwijsbehoeften. De kerndoelen van Stichting Leerplan 

Ontwikkeling (SLO) zijn leidend en de leerlijnen, al dan niet gekoppeld aan een methode 

of methodiek, bepalen de lesstof die behandeld wordt. Hier wordt vanaf geweken als 

kinderen meer uitdaging nodig hebben of extra inoefentijd. Er wordt zowel klassikaal, in 

groepen als individueel gewerkt. In de groepen wordt elke dag een deel zelfstandig 

gewerkt met behulp van het planbord of de dag- of weektaak. 

3.2 De samenstelling van het team 

 

Groepsleerkrachten: 

gr. 1a  juf Anne van Groningen -  maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 

   juf Ilse van Maanen  -  donderdag 

gr. 1b  juf Ilse van Maanen  -  dinsdag en woensdag 

                    juf Yvonne Hulleman           -  maandag, donderdag en vrijdag 

gr. 2a/3a  juf Mirjam Blaas  -  maandag t/m woensdag en vrijdag 

 juf Lisa Krijger          -  donderdag 

gr. 2b/ 3b juf Gera van Maanen           -  maandag, donderdag en vrijdag 

      juf Lisa Krijger     -  dinsdag en woensdag 

gr. 4 juf Jelleke Kroeze   -  maandag t/m woensdag en vrijdag  

                    juf Corina Vink           -  maandag, donderdag en vrijdag 

gr. 5    juf Iris Mooiweer  -  maandag t/m vrijdag 

gr. 6  juf Liesbeth Coehoorn  -  maandag t/m woensdag 

juf Cathy van den Bergh -  donderdag en vrijdag  

gr. 7a/8a juf Géanne Loonstra   -  maandag t/m donderdag 

                    juf Andrea Ras  -  vrijdag 

gr. 7b/8b juf Andrea Ras  -  maandag en dinsdag 

          juf Ilona Kraaijvanger -  woensdag t/m vrijdag 

 

Onderwijsassistent in unit 1: juf Lianne Oost (dinsdag, woensdag en donderdag). 

Onderwijsassistent in unit 2: meester Casper Fennema (dinsdag en donderdag). 

Leraarondersteuner in unit 3: juf Rosanne van Benthem (dinsdag, donderdag en vrijdag). 

 

Ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt zo veel mogelijk 

door de leerkrachten, onderwijsassistenten en lerarenondersteuner in de units 

uitgevoerd.  

  

Vakspecialist bewegingsonderwijs voor groep 2 t/m 8: juf Yvonne Slump. 

 

Administratieve ondersteuning: mevr. Annet Oosting (dinsdagmorgen) 

Conciërge/ klussen/ onderhoud: Willem-Jan van Polen 

 

Directeur: Dick Bakker (aanwezig: maandag t/m donderdag, vrijdag afwisselend) 

Intern begeleider: Marije Feddes (aanwezig: maandag t/m donderdag) 

 

3.3 De activiteiten voor de kinderen 

Wat leert uw kind nu allemaal op CBS De Koperwiek?  

Wij geven van elk onderdeel een korte beschrijving. 

Ook al proberen we bij ons onderwijs rekening te houden met de actualiteit, de leerstof 

ligt voor een belangrijk deel vast in de methoden die we gebruiken.  
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De schooldag begint voor alle kinderen met de inloop. Een kwartier vóór schooltijd gaat 

de deur open en kunt u met uw kind naar binnen. Uw kind kan aan de dag-/weektaak 

werken of laat u zien wat hij of zij de dag ervoor geleerd of gemaakt heeft.  

U kunt ook samen een spelletje doen, een boek lezen of een puzzel maken. Om 08.25 

uur wordt van u verwacht het lokaal te verlaten, zodat om 8.30 uur de lessen starten. 

 

Groep 1 t/m 8 

Als de inloop is afgelopen gaan de kinderen in de kring. Hier worden instructies, lessen 

en presentaties (veelal met behulp van digibord) gegeven en aan het eind van de les 

evaluatiegesprekken (reflectiekring) gevoerd. Daarnaast wordt gewerkt aan leer -en 

werkplekken (tafels en/of in de hoeken), in het speel- of gymlokaal en op het 

schoolplein.  

 

Unit 1 

In unit 1 groep 1-2-3 werken wij in thema’s en bieden een rijke leeromgeving waarin de 

jonge leerling de wereld ontdekt. De aangeboden activiteiten worden gekozen vanuit de 

doelen en de leerlijnen, zoals deze zijn vastgesteld door het SLO. Om een doorgaande 

lijn naar groep 3 te garanderen werken wij met de leerlijnen vanuit het Digikeuzebord. 

Zo borgen wij dat alle tussendoelen worden aangeboden. De ontwikkeling op deze doelen 

wordt genoteerd en gevolgd middels het observatiesysteem van het Digikeuzebord. Op 

deze manier krijgen wij een goed beeld van de ontwikkeling van de leerlingen in groep 1, 

2 en 3.  

Op onze school zien we de tijd in groep 1,2 en 3 als een belangrijke leerperiode, waarin 

kinderen een heleboel basisvaardigheden leren. Juist in deze periode leren kinderen om 

met zichzelf en de ander om te gaan, hoe om te gaan met regels en afspraken en 

ontwikkelt zich de zelfredzaamheid. Bij binnenkomst in groep 1 volgen en stimuleren wij 

de leerlingen juist op deze punten. Dit is terug te zien in de aandacht voor de 

spelontwikkeling en het vrije spel. Tijdens het (vrij) spelen ontwikkelen de leerlingen zich 

op verschillende gebieden. Zo leren de leerlingen o.a. de eigen grenzen kennen, risico’s 

in te schatten, hun omgeving beter te begrijpen, samen te spelen en te communiceren 

met zichzelf en de ander.  
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Wanneer een leerling bij binnenkomst een indicatie heeft, bijvoorbeeld Vroegschoolse 

Educatie (VVE) heeft genoten, zal er een warme overdracht zijn tussen de 

peuterstartgroep en de school. De eerste zes weken wordt deze leerling extra 

geobserveerd en een extra gesprek met ouders plaats vinden. VVE is een project dat 

gestart wordt in de peuterstartgroep en voortgezet wordt op de basisschool. De methode 

die hiervoor gehanteerd wordt heet ‘Startblokken’. Het heeft als doel om de taal- en 

woordenschatontwikkeling te stimuleren. 

Kinderen die instromen in groep 1 en geboren zijn in de maanden oktober-november-

december stromen na de zomervakantie door naar groep 2. Voor deze specifieke groep 

leerlingen wordt in groep 2 de afweging gemaakt of de leerlingen voldoende ontwikkeling 

hebben doorgemaakt om door te stromen naar groep 3 

 

Vanaf groep 2 bieden wij kleuters ook een gericht aanbod op het gebied van beginnende 

geletterdheid en gecijferdheid aan. Dat betekent dat de leerkracht gericht activiteiten 

met klanken, letters, cijfers en hoeveelheden aanbiedt. De leerlingen worden uitgedaagd 

om aan deze activiteiten te werken en activiteiten worden afgestemd op de ontwikkeling 

van de leerling.  

Naast de aandacht voor de spelontwikkeling is er in groep 1-2 veel aandacht voor taal. 

Kinderen praten met en luisteren naar elkaar, zo leren ze gevoelens en ervaringen te 

verwoorden. In kringen wordt er gesproken over wat er zoal om ons heen gebeurt, 

liedjes gezongen, versjes geleerd, boeken (voor-)gelezen, verhalen verteld en allerlei 

spellen rond taal en rekenen gedaan. Zo leren de kleuters niet alleen nieuwe woorden, 

maar ook hoe je met elkaar praat en de regels van onze taal.  

Zoals gezegd worden al deze activiteiten aangeboden binnen een thema, zodat de 

activiteiten betekenis krijgen voor de leerling. De thema’s staan dicht bij de 

belevingswereld van kleuters. Leerlingen worden gestimuleerd om een eigen inbreng te 

geven aan de thema’s. 

 

In 2017-2018 is er voor het eerst een combinatiegroep 2/3 gecreëerd. Dit daagt ons uit 

om het spelend leren vanuit groep 1 en 2 uit te breiden naar groep 3. Veel beweging 

(motorische vaardigheden ontwikkelen) en het werken in hoeken horen daarbij. In de 

loop van het jaar wordt in groep drie de splitsing van leervakken, zoals taal, rekenen en 

lezen zichtbaarder. Het aantal methoden wordt naarmate de jaren vorderen steeds 

verder uitgebreid. In punt 3.4 worden de methodes per vakgebied toegelicht.  

De rol van de leerkracht wordt meer begeleidend en waar mogelijk coachend. 
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3.4 Methoden 

Godsdienstige vorming 

Hiervoor gebruiken we 'Kind op Maandag’ (uitgeverij NZV/Kwintessens) een methode 

voor godsdienstige vorming in tijdschriftvorm. In deze methode vinden we uitgewerkte 

verhalen op drie niveaus. Daarbij worden liedsuggesties, verwerkingsmogelijkheden en 

achtergrondinformatie aangeboden.  

We beginnen en eindigen de dag met gebed en een lied. Twee keer (in unit 1 & 2) of drie 

keer (in unit 3) per week vertellen we een verhaal uit de Bijbel. Unit 1 begint de week 

met een spiegelverhaal van Mies en Max, passend bij de Bijbelverhalen van die week. Op 

de dagen dat er niet verteld wordt is er tijd voor het aanleren van een lied of het 

verwerken van de verhalen. Aan Kerst- Paas- en Pinkstervieringen wordt op school 

natuurlijk aandacht besteed. 

 

Rekenen en Wiskunde 

We gebruiken ‘Pluspunt 4’ van Malmberg. Sterke elementen uit de traditionele en 

realistische rekendidactieken vormen samen het ‘evenwichtig rekenen’. Pluspunt 4 is een 

hybride methode: papieren en digitale leermiddelen worden gecombineerd. Het eerste 

jaar werken alle groepen met de papieren variant, aangevuld met digibord- en 

oefensoftware. In volgende jaren maken we voor unit 3 de overstap naar de digitale 

versie. De kinderen werken met handzame leerwerkboeken en er zijn veel optionele 

materialen met extra oefenstof. 

‘Rekenplein’ is de voorloper op het rekenonderwijs in groep 3. Het bevat voorbereidende 

rekenactiviteiten die ingezet kunnen bij het spel, in de hoeken en in de kring. 

In de units wordt ook gebruik gemaakt van het productieve oefenprogramma ‘Met 

Sprongen Vooruit’, ter bevordering van het getalbegrip.  

 

Twee keer per jaar wordt de adaptieve DIA toets afgenomen in het kader van het 

leerlingvolgsysteem (gr. 3 t/m 8).  

 

Nederlandse Taal 

Sinds 2015 werken we met de taalmethode Staal. De lesmethode doet precies wat de 

naam zegt: het maakt kinderen sterk in taal en spelling. Opbrengstgericht 

werken en toepassen staan centraal. De kinderen vergaren eerst kennis, die ze 

vervolgens in een presentatie of publicatie toepassen. Er wordt dus écht iets met hun 

tekst gedaan. Staal is visueel en motiverend. De vele filmpjes, verrassende thema’s, 

teksten en bronnen komen uit het echte leven. Door de realistische context vergeten de 

kinderen bijna dat ze gedegen taalonderwijs krijgen.  

De spelling- en grammaticalijn van Staal is vanaf 2019-2020 ingevoerd.  

 

In groep 3 t/m 8 wordt de spellingvaardigheid tweemaal per jaar getoetst (DIA). 

 

Lezen 

In groep 3 leren de kinderen lezen met behulp van de 

aanvankelijke leesmethode ‘Lijn 3’ (invoering vanaf schooljaar 

2019-2020).  

Voor het voortgezet technisch lezen hanteren we de List 

methodiek (ingevoerd in 2014-2015). Het doel van de 

interventie is om de resultaten van lezen en woordenschat te 

verbeteren. Daarmee willen we bereiken dat elk kind een 

betrokken en gemotiveerde lezer wordt en het succes op 

begrijpend en bestuderend lezen verhoogd wordt.  

 

Het vergroten van leesplezier bereiken we ook doordat 

kinderen uit unit 3 voorlezen aan jongere kinderen. Daarnaast 

hebben we een uitgebreide collectie eigen boeken en boeken 
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van de bibliotheek en werken we, samen met de Carrousel, sinds 2017 met Schoolwise/ 

Bibliotheek op school.  

Voor begrijpend lezen hanteren we de methodiek van ‘Close Reading’. 

 

Twee keer per jaar wordt het technisch lezen getoetst: Cito Drieminuten toets en AVI. 

Ook voor begrijpend lezen is er een methode onafhankelijke toets, hiervoor gebruiken we 

de DIA toets. Aan de hand van de toetsuitslagen wordt bepaald of kinderen extra 

leesonderwijs of andere ondersteuning nodig hebben. Een goed hulpmiddel hierbij is de 

map: 'Speciale Leesbegeleiding'.   

 

Engels 

Het vak Engels wordt aangeboden vanaf groep 1 t/m groep 8. Daarvoor gebruiken we de 

methode ‘Take it easy’. Deze methode besteedt veel aandacht aan de elementaire 

spreekvaardigheid en het schrijven van de Engelse taal.  

 

Schrijven 

Unit 1 besteedt aandacht aan motorische vaardigheden en het voorbereidend schrijven. 

In groep 3 beginnen we met ‘Klinkers’; dit sluit goed aan bij de aanvankelijke 

leesmethode Lijn 3. Wij schrijven in groep 3 met een potlood, halverwege groep 4 met 

een vulpen. In groep 4 t/m 8 werken we met de methode 'Pennenstreken', een 

doorgaande leerlijn technisch schrijven in lopend schrift.  

 

Wereldoriënterende vakken 

In de afgelopen jaren hebben we gewerkt met ‘Topondernemers’, een methode voor 

wereldoriëntatie voor de groepen 3 t/m 8. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en 

techniek werden in samenhang aangeboden en zo werkten kinderen aan de ‘oriëntatie op 

jezelf en de wereld’. Waar we op CBS De Koperwiek gaandeweg naar toe werkten was 

het inhoud geven aan afstemming tussen de drie units en zo ontwikkelden we  

‘schoolbrede thema’s’. Jaarlijks worden vijf thema’s gekozen, die van vakantie tot 

vakantie ingevuld worden. Het team bereidt het thema in gezamenlijkheid voor en doet 

dit aan de hand van de kerndoelen en de 21e-eeuwse vaardigheden. 

Per thema worden kinderen uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en 

creatief te zijn. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen 

vragen. Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid in het onderzoekend en 

ontdekkend leren, onder begeleiding van de 

leerkracht.
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Activiteiten die veel voorkomen zijn: het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), 

presentaties geven, het meten en het verwerken van informatie in tabellen, tijdlijn en 

grafieken (rekenen/wiskunde), het gebruik van beelden en beeldend materiaal 

(kunstzinnige oriëntatie), het uitnodigen van gastsprekers en het organiseren van 

uitstapjes. 

 

In de hal, op de trotswand, wordt het thema gepresenteerd. 

 

Verkeer 

In unit 1 komen praktische verkeersregels aan bod tijdens uitstapjes en in het spel bij 

thema’s. In unit 2 en 3 worden de ‘Jeugdverkeerskrant’ en ‘Op voeten en fietsen’ 

gebruikt, materiaal van Veilig Verkeer Nederland. Groep 7/8 doet mee aan het 

theoretisch en praktisch verkeersexamen.  

 

Kunstzinnige oriëntatie  

Er is aandacht voor beeldende vorming, dans, drama, muziek en cultureel erfgoed. Deze 

vakken zorgen voor het evenwicht in het lesprogramma. Leren is belangrijk, maar ook 

creatieve vorming is van groot belang. De kerndoelen en leerlijnen van het SLO zijn 

richtinggevend bij het opstellen van de schoolbrede thema’s. Daarnaast besteden we  

aandacht aan het vak Techniek. Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder heeft jaarlijks een 

rijk aanbod van workshops en lessen met betrekking tot kunstzinnige oriëntatie, waar 

elke groep een keus uit kan maken. Ook maken we incidenteel gebruik van hun 

naschoolse aanbod. 

 

Bewegingsonderwijs 

We gebruiken voor groep 1 t/m 8 'Basislessen 

bewegingsonderwijs' (nieuwste versie). Allerlei 

vormen van bewegen komen aan de orde, zowel 

in spelvorm als in technische toestelvaardig-

heden. Er is aandacht voor de verschillende 

takken van sport.  

De gymlessen van groep 2 t/m 8 worden 

verzorgd door onze vakleerkracht Yvonne 

Slump. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling  
In het schooljaar 2015-2016 is het KindCentrum gestart met De Vreedzame School.  

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale 

competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een 

leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en 

waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 

Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan 

open voor de verschillen tussen mensen. 

 

Doelen van De Vreedzame School 

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren: 

• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan 

• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen 

• constructief conflicten op te lossen 

• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 

• open te staan voor verschillen tussen mensen. 

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar 

vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een 

opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.  
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Op schoolniveau streeft het programma naar een 

positief sociaal en moreel klimaat waarin: 

leerkrachten prettig werken, 

handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen 

wordt, kinderen zich veilig voelen,  

kinderen zich gehoord en gezien voelen,  

iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander, 

iedereen op een positieve manier met elkaar 

omgaat en de eigen kracht van kinderen benut 

wordt.     
                                                                                         Diplomering van de Mediatoren 

Uit het overzicht blijkt wel dat als in De Vreedzame School gesproken wordt over 

'democratisch burgerschap’ het niet zozeer gaat om het naleven van de wetten of het 

gaan stemmen als er verkiezingen zijn. Het gaat vooral over de wijze waarop wij met 

elkaar omgaan:  

 

• Houden we rekening met elkaar in plaats van alleen met onszelf?  

• Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen individuele vrijheid enerzijds en 

verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid anderzijds?  

• Hoe gaan we om met verschil van mening?  

• Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit?  

• Hoe lossen we conflicten op?  

• Voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschap?  

• In hoeverre zijn we bereid om ons in te leven in elkaar, in de cultuur of de 

levensstijl van anderen?  

• Hoe gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid?  

• Stellen we ons actief op als andere kinderen gepest worden? 

 

Het sociaal welbevinden en de competenties worden 2 keer per jaar gemonitord aan de 

hand van een vragenlijst. Vanaf groep 5 vullen leerlingen deze ook zelf in. 

In groep 1 t/m 8 wordt minimaal een keer per jaar de Welbevindingslijst ingevuld. De 

leerkracht bespreekt deze lijst met het kind en voert door het jaar heen 

reflectiegesprekken. 
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3.5 Niet-lesgebonden activiteiten 

 Sportieve dag 

Eén ochtend in het jaar staat geheel in het teken van sport 

en spel. De laatste jaren koppelen we dit aan de 

Koningsspelen. Unit 1 doet spelletjes rondom het schoolplein. 

Met unit 2 en 3 trekken we naar het terrein van de 

Atletiekvereniging waar we met hulp van veel ouders (!) een 

sportieve ochtend beleven.  

 

Schoolreis/schoolkamp 

In de maand juni organiseren we de schoolreizen.  

Unit 1 gaat op ‘schoolreis’: dit kan in de omgeving van school 

zijn of naar een locatie in de polder. Daar wordt een kleine 

bijdrage voor gevraagd.  
  

Groep 4 t/m 7 gaan in juni op reis met de bus. Kosten: rond 

de € 27,-. 

 

Groep 8 gaat 12 t/m 14 september 2022 op schoolkamp naar recreatiepark ‘de Kluft’ te 

Ossenzijl. Kosten: € 70,-. 

 
              

“Juffen- en meesterdag” 

Op één dag in het jaar vieren we de verjaardagen van de leerkrachten met alle kinderen 

van de school. Een feest voor iedereen! 

 

Culturele vorming 

De leerlingen van onze school bezoeken minimaal één keer per jaar een 

theatervoorstelling georganiseerd door en in samenwerking met het Cultuurbedrijf 

Noordoostpolder. Dit kan een toneelstuk zijn of een concert, een poppenspel of een 

dansvoorstelling. In het afgelopen jaar werden (online) muzieklessen aangeboden 

 

Verkeersproef 

In de periode april/mei kunnen de leerlingen van groep 7/8 een theoretisch- en praktisch 

verkeersexamen afleggen onder toezicht van Veilig Verkeer Nederland. Hieraan is een 

diploma verbonden. 
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Afscheidsavond 

In de laatste schoolweek nemen we afscheid van de leerlingen uit groep 8. Na een 

gezamenlijke maaltijd met de leerlingen en de 

leerkrachten is er een feestelijk avondprogramma mét 

musical dat door de leerlingen van groep 8 wordt 

verzorgd. 

3.6 Buitenschoolse activiteiten 

Lezen 

Binnen de school schenken we aandacht aan de 

Kinderboekenweek (oktober) en de nationale 

Voorleesdagen (januari). We dingen mee naar de titel 

van voorleeskampioen van onze gemeente en provincie. 

Er wordt zelfs een gooi gedaan naar de landelijke 

wedstrijd. 

 

Sporttoernooien 

Een aantal keren per jaar presenteren we ons als school 

bij een sporttoernooi. Wij doen mee aan 

voetbaltoernooien en aan Scholierencross. 

Dankzij de hulp van ouders kan de school deelnemen 

aan deze activiteiten.  

Deelname wordt betaald uit de ouderbijdrage. In het 

belang van de teamsport kunnen eenmaal aangemelde 

kinderen zich niet meer terugtrekken. Bij de aanmelding vragen we de handtekening van 

de ouders. 
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4. Leerlingenzorg 

4.1 Passend onderwijs 

Passend Onderwijs is de naam voor de manier waarop gezorgd wordt dat alle kinderen 

binnen het onderwijs de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. ‘Ieder kind krijgt het 

onderwijs dat past bij wat hij of zij nodig heeft!’  

Met alle basisscholen in de polder (en op Urk) werken we samen met de scholen voor 

speciaal onderwijs, binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

Noordoostpolder-Urk (PO-24-02). Informatie over Passend onderwijs in de 

Noordoostpolder vindt u op de website van het samenwerkingsverband: 

www.passendonderwijsnu.nl.  

In principe zijn alle kinderen welkom. Oók als het gaat om kinderen met een beperking. 

Bij het aanmelden van een kind met een beperking kijken we zorgvuldig of verwacht mag 

worden dat het team deze leerling voldoende kan begeleiden.  

Plaatsing van kinderen die veel extra zorg en aandacht nodig hebben hangt af van de 

mogelijkheden en omstandigheden op onze school. Deze omstandigheden, zoals 

bijvoorbeeld de samenstelling en grootte van de groepen, zijn niet elk jaar hetzelfde. Bij 

het nemen van een beslissing over de toelating brengen we alle aspecten in beeld om 

een weloverwogen besluit te nemen. Ouders hebben informatieplicht om volledige en 

juiste informatie te verschaffen om zo een weloverwogen besluit te kunnen nemen. 

4.2 Uw zoon of dochter bij ons aanmelden 

Belangstellende ouders worden in een gesprek met de 

directie geïnformeerd over onze school. Ook krijgt u een 

rondleiding door onze school. Als u besluit om uw zoon of 

dochter bij ons aan te melden, ontvangt u het 

aanmeldformulier.  

Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag bij ons op 

school komen. In de weken voorafgaand aan de vierde 

verjaardag worden de kinderen uitgenodigd om één of twee 

ochtenden mee te draaien. Ze leren dan de leerkrachten, 

het klaslokaal, het schoolgebouw en de kinderen waarbij ze 

in de klas komen, kennen.  

Als het gaat om oudere kinderen, die van school wisselen, 

is die gewenning in de regel moeilijker te realiseren, maar 

ook dan is het mogelijk om vooraf eens kennis te maken 

met de nieuwe groep en de leerkracht. 

 

Op de eerste schooldag van een vierjarige of van een 

nieuwe leerling hangen we de vlag uit!  
Na enkele weken gaan we in gesprek over de gezamenlijke ervaringen tijdens de 

startperiode van uw kind. 

4.2.1 Aanmelding en zorgplicht 

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 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 

http://www.passendonderwijsnu.nl/
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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 

toelaatbaarheidverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op 

plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. 

Waar de school zorgplicht heeft, hebben de ouders een informatieplicht om volledig en 

juiste informatie over de ontwikkeling van hun kind te verschaffen. 

  

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. 

4.2.2 Zorgplicht en verhuizing van een kind 

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 het 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 de 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.  

4.3 Verlengde leertijd of doubleren 

De overgang van een groep naar de volgende groep is niet alleen een kwestie van 

schoolvorderingen, maar ook van rijpheid, interesse en instelling. In een aantal gevallen 

is het raadzaam om kinderen te laten doubleren of een verlengde leertijd aan te bieden 

over twee groepen. Dat betekent ook dat niet alle kinderen aan het eind van hun 

schoolloopbaan evenveel stof hebben verwerkt. We streven echter wel naar een 

ononderbroken ontwikkeling voor alle kinderen. We letten hierbij op de totale 

ontwikkeling. Bij kinderen die we langer kleuteronderwijs (verlengde leertijd) willen laten 

volgen, zullen we ook beargumenteren waarom we hiervoor kiezen. De uiteindelijke 

beslissing ligt bij de directie. In het belang van het kind zullen we ons uiterste best doen 

om op één lijn te komen met de ouders. 

 

4.4 Cognitieve ontwikkeling 

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren. De resultaten die leerlingen 

behalen kunnen dan ook heel divers zijn. Wij vinden het belangrijk om op deze 

verschillen zo goed mogelijk in te spelen. Dat begint al bij de aanbieding van de lesstof. 

 

We geven instructie en verwerkingsstof op verschillende manieren en niveaus, aangepast 

aan de behoeften van elke leerling. Leerlingen die extra zorg nodig hebben krijgen 

ondersteuning, in- of buiten de eigen groep, van de eigen leerkracht of van een andere 

professional.  

 

4.5 Leerlingvolgsysteem  

In alle groepen wordt gewerkt met het digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit is een 

webbased leerlingvolg- en leerlingadministratie systeem in één. In dit systeem worden 

resultaten van toetsen, groeps- en handelingsplannen, verslagen van afgenomen 
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onderzoeken, verslagen van gesprekken, groeps- en/ of leerlingbesprekingen enz. 

opgeslagen.  

Voor een goed leerlingvolgsysteem is het van groot belang dat gebruik gemaakt wordt 

van goed toetsmateriaal. 

Wij maken gebruik van methodegebonden toetsen en de DIA- 

leerlingvolgsysteemtoetsen. 

De toetsuitslagen van de worden in ParnasSys verwerkt. 

De uitslagen worden door de leerkracht geanalyseerd en besproken in de unit onder 

leiding van de ib’er, om z.s.m. hiaten en/of problemen op te sporen en aan te pakken.  
 

In groep 1 en 2 volgen we de leerlingen op de verschillende ontwikkelgebieden. We 

maken hierbij gebruik van het digikeuzebord: dit is een digitaal alternatief voor het 

traditionele magnetische keuzebord. De leerlingen voeren zelf hun keuzes in via een 

online programma. De leerkracht beschikt daardoor over uitgebreide statistieken die 

aangeven wie met wie geeft gespeeld, welke activiteiten het meest favoriet zijn en wat 

elk individueel kind heeft gekozen. Daarnaast beschikt het digikeuzebord over alle 

leerlijnen gebaseerd op de doelen van de SLO, waardoor er nauwgezet de ontwikkeling 

van uw kind wordt gevolgd. 

In de groepen 3 t/m 8 worden de Cito-toetsen: DMT en AVI (technisch lezen), en de DIA 

toetsen van spelling, werkwoordspelling (groep 7/8), rekenen en begrijpend lezen 

afgenomen. 

In groep 8 wordt de DIA-eindtoets afgenomen. 

 

Bij de overgang van uw kind naar een andere (basis-)school stelt de school een 

overstapsdossier op. Voordat we dit delen met de school waar uw kind naartoe gaat 

krijgen de ouders inzage. Daarna delen we het met de ontvangende school en geven we 

middels een telefonisch gesprek inhoud aan ‘warme overdracht’.  

 

We volgen de ontwikkeling van uw kind nauwlettend en nemen maatregelen als de 

situatie daarom vraagt. U wordt als ouder altijd op de hoogte gehouden van de eventuele 

aanpassingen die wij in het onderwijsprogramma van uw kind aanbrengen. Deze 

aanpassingen worden altijd vastgelegd in een groeps- en/of handelingsplan dat met u als 

ouder/verzorger besproken wordt. 

 

 



schoolgids CBS De Koperwiek 2022-2023 

25 

 

4.6 Intern Begeleider 

Alle scholen van Aves kunnen gebruik maken van de kennis en kunde van een intern 

begeleider (ib’er). Marije Feddes is op onze school de ib’er. Zij coacht de leerkracht bij 

het begeleiden van leerlingen en houdt zicht op de ontwikkelingen van de leerlingen. Zij 

neemt soms deel aan oudergesprekken. Zij ondersteunt schoolontwikkelingen en  

implementatie processen. 

Een ib’er is tevens de zorgspecialist van de school. De ib’er weet de weg in de 

zorgsystemen van zowel de school zelf als in die van externe zorginstellingen.  

 

4.7 Groeps- en leerlingbesprekingen 

Na afloop van elke cyclus (8 weken) – en daarmee aan het begin van de volgende cyclus-

voeren het team en ib’er een groepsbespreking  

In de groeps- en/of leerlingbesprekingen worden de resultaten en ontwikkelingen van 

alle leerlingen doorgesproken.  

Alle leerlingen worden opgenomen in een groepsplan. Voor een enkele leerling die de 

einddoelen van de basisschool niet zal behalen, kan vanaf groep 6 een 

ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Dit gebeurt altijd in samenspraak met ib’er 

en de orthopedagoog.   

 

4.8 Ondersteuningsniveaus 

We kennen 5 zorgniveaus: niveau 0, niveau 1a en 1b, niveau 2a en 2b. Een uitwerking 

van deze niveaus vindt u in het op school aanwezige ondersteuningsdocument. Een 

praktische uitwerking hiervan is in deze gids weergegeven in de volgende stappen:  

 

Niveau 0: De leerling heeft voldoende aan het reguliere groepsaanbod. Bij 

ondersteuningsniveau 0 gaat het om een sterk basisaanbod voor de hele groep. We 

hebben het over het realiseren van adaptief onderwijs: het onderwijs dat uitgaat van 

verschillen tussen kinderen en daar de praktijk van alledag op aanpast. 

Ondersteuningsniveau 0 richt zich op alle kinderen. Gekoppeld aan groepsplannen: het 

betreft het aanbod aan de grote groep. Het basisaanbod aan de grote groep is geen 

statisch gegeven. Integendeel, ook bij het lesgeven aan de grote groep speelt de 

leerkracht in op verschillen tussen kinderen.  

 

Niveau 1a: De leerling heeft ondersteuning nodig binnen een subgroep binnen het 

groepsplan. We hebben het bij niveau 1a over de leerlingen voor wie dezelfde 

(leer)doelen gelden als voor de grote groep (in sommige gevallen gaat het om leerlingen 

voor wie de minimum(leer)doelen gelden) en om leerlingen die met extra ondersteuning 

in staat zijn het groepsprogramma te volgen. Aan de hand van het groepsoverzicht 

waarin de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn vermeld, bepaalt de leerkracht hoe 

hij/zij op een haalbare manier een aanbod kan organiseren dat afgestemd is op de 

verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn/haar groep. Vervolgens stelt 

hij/zij voor de komende periode een groepsplan op.  

De extra onderwijsbehoeften en de wijze waarop hieraan tegemoet gekomen wordt, 

wordt in het groepsplan in de instructiegevoelige groep beschreven.  

 

De extra ondersteuning binnen de subgroep kenmerkt zich door: pre-teaching ,verlengde 

instructie na de groepsinstructie, extra tijd voor begeleid inoefenen, herhaalde instructie 

op een andere dag wanneer blijkt dat de oefenstof onvoldoende begrepen is.  

Ook wordt soms voor deze leerlingen een individueel handelingsplan geschreven dat 

wordt besproken en geëvalueerd met ouders of verzorgers. Een individueel 

handelingsplan is een plan van aanpak toegespitst op de leer- en/of gedragsuitdagingen 

die een kind heeft.  

Tijdens de evaluatie wordt gekeken of de gestelde doelen zijn bereikt. Dan wordt de 

keuze gemaakt of het kind verder kan met het programma van de groep of dat er extra 
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ondersteuning d.m.v. een volgend handelingsplan plaats moet vinden. Ouders ontvangen 

hiervan verslag.  

 

Niveau 1b: De leerling heeft weinig instructie en verwerkingsstof nodig om de 

groepsdoelen te bereiken. We hebben het hier dus over de leerlingen die minder 

instructie, verwerkingstijd en verwerkingsstof nodig hebben om de leerdoelen te 

bereiken. En leerlingen die een aangepast aanbod nodig hebben om gemotiveerd te 

blijven en een goede werkhouding te kunnen ontwikkelen Aan de hand van het 

groepsoverzicht waarin de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn vermeld, bepaalt de 

leerkracht welke kinderen in aanmerking komen voor een aanbod op 

ondersteuningsniveau 1b. Het aanbod op niveau 1b kenmerkt zich door: een kortere 

instructie (dan de instructie op ondersteuningsniveau 0), minder oefenstof, het 

toepassen van de principes van compacten en verrijken (zie ook 4.12 leerstofaanbod 

meerpresterend).  

 

Niveau 2a: De leerling met een ontwikkelingsperspectief. Voor wie het nodig is de 

einddoelen van de basisschool los te laten en toe te gaan werken naar andere doelen, 

passend bij de mogelijkheden van de leerling. De beslissing om voor een leerling een 

ontwikkelingsperspectief te gaan opstellen is een ingrijpende stap, waaraan veel is 

voorafgegaan. Dit traject wordt zorgvuldig gevolgd door de leerkracht met o.a. de intern 

begeleider en de ouders. Ook hiervoor geven ouders schriftelijk toestemming.  

 

Niveau 2b: De leerling die aangewezen is op versnellen. Dit zijn de kinderen die ondanks 

een aanbod op niveau 1b onvoldoende gedijen, voor wie versnellen (wat betreft leerstof 

en/of wat betreft het versneld doorgaan naar een hogere groep) de beste manier lijkt om 

aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet te komen. Wanneer blijkt dat een 

leerling ruim verder is in zijn/haar ontwikkeling, wordt m.b.v. een 

versnellingswenselijkheidlijst besproken of het kind in aanmerking komt voor versneld 

doorstromen. De beslissing om voor een leerling te laten versnellen is een ingrijpende 

stap, waaraan veel is voorafgegaan. We kijken naar de totale ontwikkeling. Uiteraard 

gaat dit in goed overleg met de ouders.  

 

Regelmatig wordt een 

groepsbespreking 

gehouden tussen leerkracht 

en ib’er. Vier keer per jaar 

houden we een 

leerlingbespreking waarin 

binnen de unit wordt 

besproken wat de beste 

aanpak voor een individueel 

kind binnen de groep is en 

hoe dit te realiseren is? 

Ouders worden er van op 

de hoogte gesteld als hun 

kind besproken wordt. De 

IB’er kan besluiten de hulp 

van een specialist van het 

expertisecentrum in te 

roepen om nader 

onderzoek te verrichten 

gericht op het formuleren 

van de onderwijsbehoeften 

van de leerling.  

 

Communicatie met ouders.  

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft bespreken we dit altijd met de ouders. 

We vinden het belangrijk te horen hoe het thuis gaat met uw kind en wat uw opvatting is 
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over de beste aanpak. Hoe de ondersteuning binnen de school eruit gaat zien, beslist de 

school. Wanneer het nodig is dat uw kind langere tijd speciale aandacht krijgt, 

onderhouden we daarover regelmatig contact met u. We doen dit om mogelijke 

misverstanden op een later tijdstip te voorkomen. We volgen hiermee het beleid van het 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs, waar onze school deel van uitmaakt.  

 

4.9 Expertisecentrum  

Wanneer we specialistische hulp nodig hebben bij de begeleiding van een leerling, 

kunnen we een beroep doen op het expertisecentrum Noordoostpolder. Dit gebeurt altijd 

in overleg met en na toestemming van de ouders. Het expertisecentrum heeft als doel 

scholen te ondersteunen bij het realiseren van een passend onderwijsaanbod voor alle 

kinderen. Vanuit het expertisecentrum werken de volgende specialisten: orthopedagoog, 

gedragsspecialist, specialist dyslexie, specialist hoogbegaafdheid, ambulant begeleider 

tweede taalverwerving, beeldcoach, specialist kindermotoriek en logopedist. Ook is er 

expertise van de Waterlelie; het expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie. Werkend 

vanuit hun eigen organisatie en nauw samenwerkend met het expertisecentrum is 

eveneens voor alle scholen beschikbaar: Zonnebloemschool-expertise, Twijn-expertise. 

Aan iedere school is een vaste orthopedagoog verbonden, voor onze school is dat mevr. 

M. van Housselt. Zij kan een kind observeren of diepgaander onderzoek naar het 

probleemgebied doen.  

Alleen scholen kunnen vragen voorleggen aan het expertisecentrum. Ouders kunnen 

geen beroep doen op de dienstverlening door het expertisecentrum. Contacten met de 

medewerkers van het expertisecentrum lopen via de ib’er. 

 

4.10 Toewijzingscommissie  

Soms heeft een leerling intensieve ondersteuning nodig die alleen op het speciaal 

(basis)onderwijs geboden kan worden. Met instemming van u als ouders melden we de 

leerling dan aan bij de Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband. De 

Toewijzingscommissie (TC) is een onafhankelijke commissie die beslist over aanvragen 

voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Als een kind naar 

een speciale (basis)school gaat, wordt regelmatig bekeken of de intensieve 

ondersteuning van de speciale (basis)school nog nodig is voor de leerling. Als de leerling 

weer voldoende heeft aan de ondersteuning die de basisschool kan bieden, gaat de 

leerling terug naar de basisschool. Dit vanzelfsprekend altijd in goed overleg met de 

ouders én alleen wanneer duidelijk is dat de leerling tot en met groep 8 op zijn /haar plek 

zal zijn op de basisschool. Meer informatie over de scholen voor speciaal(basis)onderwijs 

en over de Toewijzingscommissie vindt u op de website: www.passendonderwijsnu.nl 

Bij alle beslissingen rond plaatsing en terugplaatsing zijn de onderwijsbehoeften van de 

leerling leidend. Steeds wordt de keus gemaakt die past bij wat er nodig is voor de 

leerling.  

Meer informatie over de scholen voor speciaal (basis)onderwijs en over de 

Toewijzingscommissie vindt u eveneens op www.passendonderwijsnu.nl. 

4.11 Ondersteuningsteam 

De intern begeleider van de school en de contactpersoon van het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) vormen samen het ondersteuningsteam van de school. In het 

ondersteuningsteam worden leerlingen besproken over wie zorgen zijn over de 

ontwikkeling en bij wie er mogelijk sprake is van problematiek die (ook) samenhangt met 

de thuissituatie. Wanneer er ondersteuning nodig is voor de thuissituatie zorgt de 

contactpersoon van het CJG voor een snelle toeleiding naar hulp. Ouders geven vooraf 

toestemming voor de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam en vaak 

worden ze bij de bespreking uitgenodigd.  

We werken conform de meldcode Kindermishandeling.  

 

http://www.passendonderwijsnu.nl/
http://www.passendonderwijsnu.nl/
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4.12 Leerstofaanbod meerpresterend/ meerbegaafd en plusklas 

We gebruiken de SIDI lijst voor signalering, diagnostiek en begeleiding van 

hoogbegaafde leerlingen.  

Als vanuit de observaties en toetsen blijkt dat een kind waarschijnlijk (hoog)begaafd is 

wordt zijn leerstof hierop aangepast. Het kind krijgt verrijkings- en verdiepingsstof voor 

rekenen, taal en lezen. Dit wordt op een gestructureerde wijze aangeboden. De 

leerkracht stelt een leerlijn op die met de leerling wordt vastgelegd en besproken. De 

leerkracht plant de instructietijd voor verrijkingsopdrachten zo efficiënt mogelijk in. Dit 

gebeurt in overleg met de betreffende leerlingen. Het is zo duidelijk voor leerlingen 

wanneer zij instructie en feedback krijgen op de opdrachten. De verrijkings-

/verdiepingsstof heeft een verplichtend karakter. Het maakt onderdeel uit van het 

reguliere lesprogramma. Voor rekenen en/of taal mogen ze de basisstof ‘compacten’. Dit 

betekent dat er versneld door de basisstof wordt gegaan. Naast deze basisstof krijgt het 

‘plustaken’, waarin het kind wordt uitgedaagd. In principe gaat het kind niet vooruit 

lopen, maar gaat het zich verdiepen in de leerstof. Soms heeft een kind zoveel 

voorsprong dat gekozen wordt voor versnellen. In de nieuwe reken-, taal- en 

spellingsmethode zit veel verrijkingsstof voor de kinderen die wat meer aankunnen. 

Hiernaast maakt de leerling, samen met de leerkracht, soms de keuze om te kiezen voor 

een vreemde taal, sterrenkunde enz. enz. 

 

Plusklas/ Qui Volant 

Soms leren kinderen heel gemakkelijk. Zelfs zo dat 

ze meer- of hoogbegaafd zijn. Ook deze kinderen 

hebben zorg nodig.  

Op stichtingsniveau bestaan plusklassen voor groep 

6-7 en voor groep 8. De 8+ groep is een 

samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en 

Stichting Aves.  

In deze plusklassen ontmoeten de hoogbegaafde 

leerlingen elkaar één ochtend in de week en werken 

aan zeer uitdagende opdrachten. Er bestaat een 

uitgebreide toelatingsprocedure die doorlopen kan 

worden als leerkracht en ouders een meerwaarde in de plusklas zien voor de 

ontwikkeling van het kind.  

4.13 De begeleiding naar het voortgezet onderwijs 

Naar aanleiding van de uitslagen van de Dia toets van juni in groep 7 wordt u 

uitgenodigd om samen met uw kind en de leerkracht te bespreken welke specifieke 

doelen er in groep 8 gesteld worden, welke accenten er gelegd worden en welke vorm 

van voortgezet onderwijs (VO) daar het beste bij past.  

De keuze voor het voortgezet onderwijs hangt niet alleen af van de toetsresultaten, maar 

ook van de interesse, motivatie, doorzettingsvermogen en aanleg van de leerling.  

Eind februari worden ouders door de leerkracht van groep 8 uitgenodigd voor het 

adviseringsgesprek met betrekking tot het vervolgonderwijs. In april wordt de DIA-

Eindtoets afgenomen. Het VO advies kan eventueel bijgesteld worden als het niveau van 

de Eindtoets hoger uitvalt. Indien dit het geval is, dan nemen we contact op. 

Na aanmelding door de ouders, via de basisschool, volgt dan bericht over de plaatsing op 

de door u gekozen school. 

 

4.14 Dyslexie 

Vanaf groep 1 is er volop aandacht voor de lees- en taalontwikkeling. In het leesprotocol 

is vastgelegd op welke momenten er getoetst wordt en welke vervolgstappen er zijn. 

Systematisch worden zo de vorderingen bijgehouden. Het toetsen van deze doorgaande 

lijn doen we om informatie te verzamelen over risicoleerlingen. 

Het protocol moet worden gezien voor preventie en vroegtijdige signalering, 

diagnosticeren en interveniëren bij taal/leesproblemen. 
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Nadat het aanvankelijk leesproces is doorlopen kan het zijn dat er vermoedens van 

dyslexie zijn. Indien dit aan de orde is en een leerling aan de criteria voldoet kan er een 

aanvraag worden gedaan om dyslexie vroegtijdig vast te stellen en te behandelen. De 

zorgverzekeraar vergoedt dit.  

Wanneer de school bij een kind met leesproblemen vermoedt dat er sprake is van 

dyslexie en met succes aanpakken inzet, die werken en er is geen sprake van 

hardnekkigheid, dan kan er geen onderzoek/behandeling worden gedaan via de 

zorgverzekeraar. 

 

4.15 Onderwijs tijdens een langdurige ziekteperiode van een leerling 

Ook zieke kinderen hebben recht op onderwijs. Voor kinderen 

die in een ziekenhuis zijn opgenomen of ziek thuis zijn, is het 

belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. 

Onderwijs hoort daar ook zeker bij. Daarnaast vinden wij het 

minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact 

blijft houden met de klasgenoten en leerkracht.  

De leerling moet weten en ervaren dat hij of zij meetelt en erbij 

hoort. Ook tijdens een ziekteperiode blijft de school 

verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. De 

leerkrachten staan er echter niet alleen voor. Zij kunnen voor deze onderwijsbegeleiding 

een beroep doen op ondersteuning van een Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen 

van Ziezon, het landelijk netwerk van Ziek Zijn en Onderwijs. Samen met de ouders 

worden dan afspraken gemaakt over de inhoud van de 

ondersteuning. Het belang van de zieke leerling wordt 

daarbij steeds als uitgangspunt genomen. Meer informatie 

is te vinden op de website www.ziezon.nl. Aanmelding voor 

deze vorm van begeleiding kan door de ouders of door de 

school gebeuren. 

4.16 G.G.D.(Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland 

De GGD onderzoekt alle leerlingen van groep 2 en 7. Dit is een Preventief Gezondheid 

Onderzoek (PGO). Al deze leerlingen ontvangen een uitnodiging. De onderzoeken worden 

verricht door de jeugdverpleegkundige. Indien daar aanleiding toe is wordt extra 

onderzoek door de jeugdarts verricht. Tijdens deze onderzoeken worden geen prikken 

gegeven! 

 

U kunt ook altijd zelf contact opnemen met de GGD bij vragen over de ontwikkeling van 

uw kind.  

 

GGD Flevoland 

Afdeling Jeugdgezondheidszorg 

Kometenlaan 1 

8303 CN Emmeloord 

088-0029920 
 

4.17 Schorsing en verwijdering 

Wanneer er sprake is van een ernstig incident is het mogelijk dat de school overgaat tot 

schorsing en/of verwijdering van een leerling en/of ouders/verzorgers.  

Onder een ernstig incident verstaat de school:  

- wanneer een kind de gedragslijn buitensporig geweld aandoet (voortdurend, 

storend agressief gedrag van de leerling).  

- bedreigend of agressief gedrag van ouders/verzorgers van de leerling.  

- er moet een gegronde vrees bestaan voor bedreiging van de veiligheid van de 

andere leerlingen of het personeel of de voortgang van het onderwijs.  

De school vormt en bewaart 1 jaar een dossier over de ontstane problemen en de 

pogingen die problemen op te lossen teneinde de schorsing en/of verwijdering te 

http://www.ziezon.nl/
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voorkomen. Hierover wordt ook contact onderhouden met het College van Bestuur van 

de Stichting Aves.  

We volgen het beleid van de stichting Aves. Dit beleid kunt u opvragen bij de directeur 

van de school. 
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5. De leerkrachten 

5.1 Vervanging 

De meeste leerkrachten op CBS De Koperwiek hebben een parttime baan, dus staan er 

twee leerkrachten voor een basisgroep. Bij verlof of ziekte proberen we het zo te regelen, 

dat die twee leerkrachten elkaar vervangen. Lukt dit niet dan proberen we een invaller 

uit de invalpool van Aves te vragen om te vervangen. Deze opties zijn niet altijd 

mogelijk.  

Is een leerkracht ziek en is er geen vervanger te vinden, dan wordt een vaste procedure 

gevolgd. Allereerst wordt er gekeken of de groep opgesplitst kan worden. Lukt dit niet, 

dan wordt u via Parro ingelicht. De kinderen worden dan naar huis gestuurd. U begrijpt 

dat dit een uiterste maatregel is die we zo weinig mogelijk willen gebruiken. In het licht 

van de huidige krapte op de arbeidsmarkt en het bijbehorende tekort aan vervangers 

doen we ons uiterste best. 

5.2 Stagiaires  

Elke leerkracht met een aantal jaren ervaring kan een stagiaire begeleiden en heeft 

tevens een basiscoachcursus gevolgd bij Windesheim/Zwolle. Wij vinden het belangrijk 

dat ambitieuze mensen bij ons de praktijk kunnen leren. We hebben hen nodig als 

toekomstige collega’s. Bovendien, door samen te werken met studenten ontstaat reflectie 

op eigen handelen én zijn er meer handen in de klas. 

We kennen drie soorten stagiaires: 

1. PABO-studenten. Zij wisselen regelmatig tussen de drie units. 

2. LIO (leraar in opleiding). Dit is een vierdejaars Pabo-student, die voor een 

aantal maanden drie dagen per week een groep zelfstandig lesgeeft onder 

begeleiding van een coach. 

3. MBO-studenten. Als onderwijsassistenten ondersteunen zij de leerkrachten. 

5.3 Scholing van leerkrachten 

In een professionele leergemeenschap leren we van en met elkaar. Lessonstudy is 

daarbij een belangrijk fenomeen. Bazalt, WizzScholing en Slimonderwijs (TOM) zijn 

instanties die dit jaar betrokken zijn bij professionalisering van het team om ‘kleurrijk en 

kansrijk’ onderwijs te realiseren op CBS De Koperwiek. 

Verder volgen diverse leerkrachten individueel een cursus, opleiding of studie. 

 

De afgelopen jaren zijn teamleden van De Koperwiek gecertificeerd als gedragsspecialist, 

rekenspecialist en specialist jonge kind. Deze expertise zetten we teambreed in om 

hiermee het onderwijs nog meer aan te laten sluiten bij de (mogelijke 

ondersteuningsbehoefte van de) leerlingen. 
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BHV 

Op onze school zijn de leerkrachten Andrea Ras, Lisa Krijger, Jelleke Kroeze, Gera van 

Maanen, Ilona Kraaijvanger, Liesbeth Coehoorn, Ilse van Maanen, Mirjam Blaas, Cathy 

van den Bergh en Marije Feddes aangesteld als bedrijfshulpverleners en ontvangen 

jaarlijks scholing. 

Bij plotselinge calamiteiten coördineren BHV-ers de ontruiming van de school en verlenen 

eerste hulp bij ongevallen. 

In samenspraak met de BHV-ers van OBS De Carrousel is een ontruimingsplan opgesteld. 

In elke basisgroep is een ontruimingsplan aanwezig. Het doel daarvan is het effectief en 

veilig naar buiten leiden van de aanwezigen in de school. Twee keer in het jaar, in 

september en in het voorjaar, oefenen we het Ontruimingsplan met alle leerlingen van de 

‘Centrumschool’. 

 

Als er daadwerkelijk ontruimd moet worden, wijken we voor crisisopvang uit naar het 

Emelwerda College aan de Peppellaan 1 te Emmeloord, telefoon: 0527- 634567. 
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6. De ouders 

6.1 Betrokkenheid 

We vinden het belangrijk, dat er een goed contact is tussen school en thuis. Wij 

informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school en stellen het op prijs als u 

ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. 

Ouders zijn op diverse manieren actief in de school. Dankzij uw hulp zijn meer 

activiteiten mogelijk! 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een formulier waarop u aan kunt geven 

welke talenten en hobby’s u heeft en bij welke activiteiten u graag ingedeeld wilt worden. 

Alle formulieren samen vormen de ‘Gouden Gids’. Bij de schoolbrede thema’s kunnen de 

leerkrachten de Gouden Gids 

doorbladeren en u als gastspreker 

of ondersteuner bij een activiteit 

uitnodigen. Natuurlijk kan het ook 

voorkomen dat tussentijds uw hulp 

gevraagd wordt bij bv. excursies.  

We vinden dat ouderhulp een taak 

is voor elke ouder/verzorger, dus 

een ‘must’. Samen kunnen we de 

school op een goede wijze 

draaiende houden. En dat betekent 

voor de één misschien wekelijks 

helpen bij de ‘Boekenpret’ of bij 

crea-activiteiten en voor de  ander 

assisteren bij de Bloemengroet (zie 

foto).   

6.2 Informatie 

Op geregelde tijden is er een vorm van schriftelijke en/of mondelinge communicatie 

tussen ouders en school: 

 

Schoolgids 

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar staat de nieuwe schoolgids op de website. Alle 

informatie met betrekking tot het nieuwe schooljaar en de gang van zaken op school 

staan hierin vermeld.  

 

Nieuwsbrief TWIET 

Eens in de twee weken komt er op vrijdag een nieuwsbrief uit. De verspreiding verloopt 

via Parro en indien gewenst via uw mailadres dat bekend is in het administratiesysteem 

van school (ParnasSys). In de TWIET leest u over alle belangrijke gebeurtenissen op 

school. Heeft u naar aanleiding daarvan vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen 

met teamleden of directeur. 

 

Website 

Algemene informatie over CBS De Koperwiek is te vinden op onze website: 

www.dekoperwiek-emmeloord.nl  

 

Begroetingsavond 

Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor de begroeting- en 

informatieavond. Tijdens het algemene gedeelte informeren we u over de plannen voor 

het lopende schooljaar. Na de pauze gaat u naar het lokaal van uw kind en krijgt u van 

de leerkracht uitleg over de gang van zaken in de basisgroep. 

 

 

 

http://www.dekoperwiek-emmeloord.nl/
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Startgesprekken 

In de tweede week van het schooljaar houden we ‘Startgesprekken’ in de groepen 1 t/m 

4. Ouders kunnen zich via de communicatieapp Parro aanmelden. Het doel van het 

startgesprek is dat ouders en leerkracht kennismaken met elkaar en verwachtingen 

uitspreken ten aanzien van de ontwikkeling van het kind. NB: ouders van net gestarte 

vierjarigen krijgen een aparte uitnodiging na de eerste zes schoolweken. Dit gesprek is 

naar aanleiding van het aanmeldformulier dat bij 3 jaar en 9 maanden is ingevuld en 

Peuterinzicht. Ook het welbevinden van het kind wordt besproken. Zo hopen we met 

elkaar een goede start te maken met de basisschoolloopbaan van uw kind. 

 

Ouder/kind/leerkracht gesprekken 

In de tweede week van het nieuwe schooljaar worden de ouders en hun kind door de 

leerkrachten van groep 5 t/m 8 eveneens uitgenodigd voor een startgesprek, maar dit 

heeft meer het karakter van een Ontwikkelgesprek. In groep 8 is het naar aanleiding van 

de Entree toets en is de vraag welke onderwijskundige accenten gelegd moeten gaan 

worden in het laatste schooljaar. In de andere gesprekken gaat het over wat het kind 

belangrijk vindt om te leren of waar het in bijgespijkerd wil worden. In gezamenlijkheid 

wordt een werkplan opgesteld.  

 

Gespreksmomenten 

In oktober, februari/maart en juni zijn de oudergesprekken. De leerkracht bespreekt met 

u de ontwikkeling van uw kind. Deze gesprekken duren 10 minuten. Als blijkt dat er 

meer tijd nodig is, zal er een vervolgafspraak worden gemaakt.  

 

Rapportfolio 

Op twee momenten in het schooljaar wordt het rapportfolio opengezet voor de leerlingen 

van groep 2 t/m 8. Het rapportfolio is een online omgeving waar 2 onderdelen te vinden 

zijn. Het portfolio gedeelte en de rapportage n.a.v. het afgelopen halfjaar onderwijs.  

Na 6 maanden onderwijs op onze school ontvangen de leerlingen van groep 1 een 

volledig ingevuld rapport. Als ze korter bij ons op school zitten ontvangen ze een verkort 

rapport. 

Het portfoliogedeelte wordt door de leerlingen tijdens het schooljaar gevuld. 
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Huisbezoek 

Een huisbezoek kan plaatsvinden op verzoek van de leerkracht of op uw verzoek. 

 

Ouder- en/of thema avond 

Jaarlijks organiseert de school een ouder- en/of thema avond. Er wordt informatie 

gegeven over school- en onderwijskundige ontwikkelingen, bestuurlijke zaken of er staat 

een actueel thema centraal. Zo zijn er thema avonden geweest over de Levensjas, de 

Vreedzame School en Omgaan met social media.  

 

Klassenochtenden 

Ook dit schooljaar worden er weer klassenochtenden georganiseerd. Tijdens deze 

bijeenkomsten praten de leerkracht en directeur met de ouders over dat wat goed gaat 

in de basisgroep en dat wat beter kan. Tevens is er gelegenheid om een les bij te wonen 

in de basisgroep van uw kind. Zo kunt u het eigentijds onderwijs ervaren. 

6.3 Inspraak 

Er zijn verschillende manieren waarop u inspraak kunt hebben binnen onze school: 

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en de ouders. De MR houdt zich 

bezig met allerlei zaken die de school, de kinderen en het personeel aangaan. Daarover 

brengt de MR advies uit aan het bestuur en verleent zo nodig haar instemming op 

bestuursbesluiten. 

 

De MR van onze school bestaat uit vier personen: twee ouders en twee personeelsleden. 

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Na elke vergadering hangen de notulen ter 

inzage in de hal. Voor wat betreft de samenstelling van de MR vindt u achter in de 

schoolgids een namenlijst. 

 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Het zijn vooral de ‘bovenschoolse’ zaken die door de GMR behandeld worden. De GMR 

heeft een adviserende en controlerende taak naar het College van Bestuur toe. Zowel de 

MR als de GMR werken volgens de NPCS-modelreglementen. 

 

Klankbordgroep 

Zie hiervoor onder 1.3. 

 

Leerlingenraad 

CBS De Koperwiek heeft een leerlingenraad, bestaande uit vertegenwoordigers uit de 

groepen 5 t/m 8. De directeur vraagt de leerlingenraad een mening te geven over 

actuele zaken of vraagt de leerlingen een onderwerp nader te bespreken in de 

basisgroep. Zo heeft de leerlingenraad constructief meegedacht over de invoering van 

ouder/kind gesprekken. 

6.4 Activiteitencommissie 

Deze commissie is zeer actief bij het organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten 

die op school plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn: sinterklaasfeest, kerst- en 

paasvieringen, Koningsspelen, Pleinfeest etc. Er zijn twee leerkrachten die zitting hebben 

in deze commissie, die verder uit ouders bestaat. De activiteitencommissie doet veel, 

maar heeft daarbij ook hulp nodig van andere ouders. Wij hopen op u te mogen rekenen. 

 

6.5 Tussenschoolse opvang 

Met de invoering van het continurooster (schooljaar 2020-2021) lunchen alle kinderen 

tussen de middag op school. Dit vindt plaats in de basisgroepen en er zijn geen kosten 

aan verbonden. 
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6.6 Voor- en naschoolse opvang 

Scholen hebben de verplichting de mogelijkheden van voor- en naschoolse opvang bij de 

ouders bekend te maken. Als het kan zo dicht mogelijk bij de school (in de wijk of in het 

dorp). 

 

Vanuit onze stichting zijn contracten afgesloten met de volgende instanties:  

Stichting Kinderopvang Noordoostpolder (SKN), Nijenbeek 4, Emmeloord, tel: 0527-

620613 

Stichting Kinderopvang Flevoland (SKF), Acacialaan 12, Emmeloord, tel. 0527-618509 

 

Uitgangspunten bij het aangaan van het contract zijn:  

De instelling moet geregistreerd zijn bij de gemeente. 

• De instelling moet voldoen aan de wet kinderopvang. 

• De instelling moet voldoen aan de HKZ-certificering (HKZ = keurmerk voor 

kwaliteitszorg in o.a. de kinderopvang) 

 

Als u behoefte heeft aan voor- en/of naschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen 

met bovenstaande instanties. Met hen kunt u afspraken maken over de door u gewenste 

vorm van opvang.  

Uiteraard zijn hieraan kosten verbonden. Misschien bestaat voor u de mogelijkheid om 

hiervoor een tegemoetkoming te krijgen. Inlichtingen hierover kunt u inwinnen bij de 

kinderopvang.  

 

Vanzelfsprekend bent u vrij om voor uw kinderen een andere vorm van opvang te kiezen. 

6.7 Ouderbijdrage 

Aan het begin van elk schooljaar wordt van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd 

voor de Activiteitenvereniging. Dit wordt beheerd door ouders. Van de ouderbijdrage 

worden kosten betaald die niet voor vergoeding door de overheid in aanmerking komen. 

Te denken valt o.a. aan: sportactiviteiten, sinterklaasfeest, 

vieringen zoals Kerst en Pasen, attenties en consumpties.  

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is als volgt 

vastgesteld: per kind betaalt u een bedrag van € 17,50. 

Een kind dat ná 1 januari op school komt, betaalt voor dat 

cursusjaar de helft: € 8,75. We vragen u van tevoren om 

een contract te tekenen, waar ook een automatisch 

incasso aan gekoppeld is. De ouderbijdrage is een 

vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat de betaling niet van 

invloed is op de toelating van leerlingen of het mogen 

meedoen aan activiteiten.  

De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft 

ingestemd met de hoogte en de bestemming van de 

vrijwillige ouderbijdrage. 

 

IBAN nummer Activiteitenvereniging CBS De Koperwiek: 

NL46 RABO 0352.7198.42 

 

6.8 Klachtenprocedure 

Op school gaat veel goed. Dat mag ook verwacht worden 

van een professionele organisatie. Toch komt het voor dat 

er een verschil van mening/inzicht ontstaat tussen ouders 

en school over een bepaald onderwerp. Dat kan 

bijvoorbeeld zijn over het spelen van de kinderen op het 

plein, de gang van zaken in de groep, hoe tegen pesten 

wordt opgetreden, de informatie die ouders (niet) 

ontvangen, enz.  

Een verschil van mening/inzicht kan geen kwaad als er 
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maar over wordt gesproken met de juiste personen. Dit biedt een kans om het voortaan 

beter te doen. Als school zijn we gericht op een open communicatie en op goede 

samenwerking. Vandaar dat we klachten serieus behandelen. Dit doen we aan de hand 

van een wettelijke verplichte klachten-regeling. 

 

Indien er vragen onder ouders en leerlingen leven is het van belang om goed met elkaar 

te communiceren.   

1. Neem bij individuele vragen persoonlijk contact op met de groepsleerkracht van 

uw kind(eren).   

2. Gaat het om zaken van algemeen belang of wordt een individuele vraag niet goed 

behandeld neem dan contact op met de directie.  In overleg met de betrokkenen zal 

dan gezocht worden naar een oplossing. 

3. Mocht overleg onvoldoende succes hebben, en gaat uw klacht over schoolbeleid dan 

verzoeken wij u om de MR schriftelijk te informeren. De betrokkenen worden dan 

uitgenodigd om in een persoonlijk gesprek tijdens een MR- vergadering hun 

standpunten/uitgangspunten toe te lichten. 

 

Wij gaan er van uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de 

school in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten of directie op een 

juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet 

mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u 

een beroep doen op de klachtenregeling.    

 

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding of de beoordeling van leerlingen, 

de toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele 

intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.      

 

De klachtenregeling voorziet in een contactpersoon per school. Voor onze school is 

daarvoor Marije Feddes aangesteld. 

 

Het is niet de bedoeling dat de contactpersoon bij een eventuele klacht van een ouder, 

leerling of leerkracht deze zelf gaat behandelen. De contactpersoon zal u de weg wijzen 

naar een externe vertrouwenspersoon die door het bevoegd gezag is aangesteld. Deze 

vertrouwenspersoon begeleidt u bij het eventueel indienen van een klacht bij een 

klachtencommissie of bij het bevoegd gezag.     

 

De klachtencommissie functioneert voor alle scholen gezamenlijk en voert haar werk op 

een onafhankelijke wijze uit.    

 

De volledige tekst van de klachtenregeling en de regeling “seksuele intimidatie” staat op 

de website van stichting Aves Voor ouders – Aves. De functie van vertrouwenspersoon 

wordt vervuld door Manon Negerman, maatschappelijk werker bij Zorggroep Oude en 

Nieuwe Land. Telefoon: 0527-630 391 of mobiel: 06-370 03 342. Email: 

m.negerman@zorggroep-onl.nl.   

 

Zijn er klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 

geweld, dan dient u contact op te nemen met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 

0900-1113111.  

 

Verder is Aves aangesloten bij de stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD 

Utrecht; telefoonnummer: 030-2809590. 

6.9 Schoolveiligheidsplan (SVP)          

Op de scholen zijn allerlei regels en afspraken over veiligheid gemaakt. Elke school van 

Aves heeft een Schoolveiligheidsplan.  

Het schoolveiligheidsplan bevat informatie over zowel fysieke als sociale veiligheid. U 

kunt hierbij denken aan de afspraken die zijn gemaakt voor een ontruiming van het 

schoolgebouw, maar ook aan pestbeleid. In mei 2013 is op CBS De Koperwiek het Anti-

https://www.aves.nl/voor-ouders/#!/klachtencommissie
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Pestprotocol vastgesteld door het team en de MR en is na te lezen op de website van CBS 

De Koperwiek.  

6.10 Aansprakelijkheid 

Veel ouders hebben zich verzekerd voor risico’s die zij en hun kinderen lopen. Op school 

worden verschillende activiteiten ondernomen die op hun beurt risico’s met zich 

meebrengen. Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft Aves de volgende 

verzekeringen voor de scholen afgesloten: 

▪ een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen; 

▪ een schoolongevallenverzekering. 

6.11 Privacy, WBP en AVG 

 

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. 

De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht zijn geworden, vormen het 

uitgangspunt van ons privacy beleid. In verband met deze nieuwe wetgeving is het 

Privacy protocol aangepast, is een privacyreglement opgesteld en zijn daaruit 

voortvloeiende maatregelen getroffen. 

Meer informatie over ons privacy beleid vindt u op de website van Aves: Voor ouders – 

Aves 

 

In navolging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt u op de hoogte gesteld dat er informatie 

wordt uitgewisseld met uitgevers om het onderwijsleerproces te bevorderen.  

 

Binnen de school worden de volgende persoonlijke gegevens verwerkt:  

• Persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke verplichtingen bij inschrijving van de 

leerling. 

• Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de 

leerling.  

• Gegevens over de aard en verloop van het onderwijs, over de behaalde studie-

resultaten.  

• Gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs.  

• Gegevens ten behoeve van de begeleiding van de leerling.  

 

Bij de uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden is uitgangspunt dat:  

• Zoveel mogelijk gekozen wordt voor de uitwisseling van anonieme gegevens.  

• Persoonlijke gegevens slechts worden uitgewisseld met toestemming van de 

ouders/verzorgers. 

• Bij het ontbreken van toestemming van de ouders/verzorgers gebeurt dit op basis van 

het verenigbaarheid criterium uit de WBP. Daarbij gaat het om de belangen van de 

leerling in het kader van begeleiding, gezondheid en welzijn, waarbij slechts die 

gegevens mogen worden uitgewisseld die een relatie hebben met het doel van de 

oorspronkelijke registratie.  

 

Bovenstaand voorbeeld verwijst naar de communicatie tussen ParnasSys, Basispoort en 

uitgeverijen zoals Malmberg, Zwijsen etc. Deze software wordt door de Rolfgroep 

beheerd, waarvoor dezelfde regels gelden welke via een gebruikersovereenkomst is 

ondertekend door het cvb van Aves. 

6.12 Bijzondere bijstand 

Wij wijzen u erop dat er bij de Gemeente Noordoostpolder de MEEDOEN-regeling bestaat.  

De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen, van 4 tot 18 jaar, in Noordoostpolder 

mee kunnen doen. Ook wanneer het ouders of verzorgers financieel even niet voor de 

wind gaat. Heeft u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm dan kunt u gebruik 

maken van het Meedoenpakket Jongeren. Het Meedoenpakket Jongeren bestaat uit 

Zwemlessen, Sport-, muziek- of cultuurlessen en een fiets. 

https://www.aves.nl/voor-ouders/#!/privacy
https://www.aves.nl/voor-ouders/#!/privacy
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Voor kinderen van 5 tot 18 jaar bestaat de mogelijkheid een waardebon te verkrijgen 

voor het kunnen behalen van zwemdiploma A. 

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar kan een bon aangevraagd worden ter waarde van 350,- 

per jaar waarmee sport-, muziek- of cultuurlessen gevolgd kunnen worden. 

NB. Het is ook mogelijk om de bon te gebruiken bij het schoolreisje van uw kind! 

De gemeente wil graag dat alle kinderen mee kunnen doen, dus schroom niet een 

aanvraag in te dienen. Meer info vindt u op www.noordoostpolder.nl/meedoenpakket 

 

Ook noemen we Stichting Leergeld. Zij financiert sport- en culturele activiteiten, helpen 

bij het verkrijgen van de benodigde sportkleding en muziekinstrumenten en financiert 

tevens schoolactiviteiten. Dit ook allemaal voor mensen met een laag inkomen, waarbij 

de regeling die de gemeente aanbiedt wel voorliggend is. 

Zie www.leergeldnoordoostpolder.nl   

 

 

 

 

http://www.noordoostpolder.nl/meedoenpakket
http://www.leergeldnoordoostpolder.nl/
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7. Ontwikkeling van het onderwijs in de school 

7.1 Activiteiten in de school 

Het team is in schooljaar 2021-2022 bezig geweest met onderstaande 

professionalisering: 

 

➢ Formatief assessment en het eigenaarschap van kinderen versterken dmv het 

geven van feedback (Bazalt). 

➢ Training coöperatieve werkvormen t.b.v. formatief evalueren. 

➢ Op volle kracht vooruit met ons TOM concept én het thematisch werken, inclusief 

de 21e eeuwse vaardigheden (Slimonderwijs/TOM). 

 

 

In schooljaar 2022-2023 gaat het team aan de slag met de volgende ontwikkel- en 

verbeteronderwerpen: 

➢ Aanscherpen van de visie op leren en onderwijs. Hoe blijven we goed onderwijs op 

De Koperwiek verzorgen. 

➢ We willen de opbrengsten van het begrijpend lezen van de leerlingen verhogen. 

Hiervoor willen we de methodiek van Close reading inzetten. We laten ons hierin 

bijscholen door een specialist van Expertis. 

➢ Het schoolplan 2019-2023 loopt af. We schrijven een schoolplan voor de periode 

2023-2027. 

➢ We houden de opgedane kennis n.a.v. de nascholing rondom formatief evalueren, 

feedback geven en coöperatieve werkvormen vast. We borgen dit in ons handelen 

en vaste werkwijze. 

 

 

Dit alles heeft tot doel het onderwijs op CBS De Koperwiek op een hoger plan te brengen. 

 

 

 
21e-eeuwse vaardigheden 

(bron: SLO/Kennisnet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Ontwikkelen van het onderwijs in school is ook het ontwikkelen van leerkrachten en 

stagiaires. Om als leerkracht/stagiaire goed te kunnen reflecteren op eigen handelen, kan 

het voorkomen dat er beeldopnames en foto’s gemaakt worden in de groep. Deze worden 

intern gebruikt en alleen voor onderwijsdoeleinden. Indien u bezwaar heeft dat uw kind 

gefilmd of gefotografeerd wordt, kunt u dit melden bij de directie. 
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8. Regeling school- en vakantietijden 

8.1 Schooltijden 

 

Schooldagen Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 

Maandag 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 

Dinsdag 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 

Woensdag 08.30 – 12.15 uur 08.30 – 12.15 uur 

Donderdag 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 

Vrijdag 08.30 – 12.15 uur 08.30 – 14.30 uur 
 

De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij. Voor de groepen 1 t/m 4 komt het lesrooster 

neer op minimaal 3520 lesuren per 4 jaar en voor de groepen 5 t/m 8 op minimaal 4000 

lesuren per 4 jaar. 

 

8.2 Verantwoordelijkheid voor en na schooltijd 

Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren) voor en na schooltijd. 

Onder schooltijd is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. Over het algemeen 

mogen de leerlingen een kwartier voor aanvang van de schooltijd aanwezig zijn. De 

school draagt dan een medeverantwoordelijkheid met de ouders. Om die 

medeverantwoordelijkheid te kunnen waarmaken, zorgt de school voor toezicht op het 

schoolterrein. Na schooltijd is de school ook maximaal een kwartier mede-

verantwoordelijk voor de leerlingen, zolang de leerlingen zich op het schoolterrein 

bevinden. Het vervoer van en naar huis valt onder de verantwoordelijkheid van de 

ouder(s). Ditzelfde geldt ook voor de plek waar de kinderen naar toe gaan en door wie de 

kinderen worden weggebracht of opgehaald. Bij de kleuters houden we nog wel een 

oogje in het zeil, maar dat moet gezien worden als extra service. 

De schoolongevallenverzekering na schooltijd is van toepassing totdat de leerling thuis 

is; onder voorwaarde dat de leerling rechtstreeks naar huis gaat. 

 

8.3 Verlof en verzuim 

Als uw kind door ziekte of om andere redenen moet verzuimen, graag even een 

telefonisch berichtje. Wilt u een bezoek aan dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten de 

schooltijden of in de vakantie laten plaatsvinden? 

Een vrijstelling kan slechts worden verleend op vastgestelde gronden, denk bijvoorbeeld 

aan: familieaangelegenheden, verlof/vakanties buiten de vakanties om d.m.v. een 

werkgeversverklaring e.d. U kunt hiervoor een aanvraag doen. Een aanvraag formulier 

voor kort buitengewoon verlof kunt u opvragen bij de directeur. Voor aanvragen tot 10 

dagen beslist de directeur (evt. na consultatie van de leerplichtambtenaar). Voor 

aanvragen langer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar.  

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht melding te doen bij de 

leerplichtambtenaar van de gemeente NOP.  

 

NB: te laat komen valt ook onder schoolverzuim! Bovendien is het storend voor de groep 

als een kind te laat binnenkomt. Zij zijn immers al met hun programma begonnen.  
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8.4 Vakantietijden 

 

Basisonderwijs: van  tot en met 

Herfstvakantie 17.10.2022  21.10.2022 

Kerstvakantie 26.12.2022  06.01.2022 

Voorjaarsvakantie 27.02.2023  03.03.2023 

Goede Vrijdag en Pasen 07.04.2023  10.04.2023 

Koningsdag 27.04.2023  27.04.2023 

Meivakantie  24.04.2023  05.05.2023 

Hemelvaart weekend 18.05.2023  19.05.2023 

Pinksteren 29.05.2023  29.05.2023 

Zomervakantie  24.07.2023  01.09.2023 

8.5 Gymtijden 

Op het rooster van unit 1 is twee keer per dag tijd ingeruimd voor bewegingsonderwijs. 

Dit kan het vrije spel in de buitenlucht zijn of de gym-en spellessen in het speellokaal.  

De groepen 2 t/m 8 krijgen twee keer in de week bewegingsonderwijs in gymzaal De 

Lijster.  

Juf Yvonne Slump (vakleerkracht bewegingsonderwijs) verzorgt maandag, woensdag, 

donderdag en vrijdag de gymlessen aan de kinderen van groep 2/3, unit 2 en 3.  

 

Gymlessen op maandagmorgen: 

10.00 uur – 10.45 uur  : groep 2b/3a 

10.45 uur – 11.30 uur  : groep 2c/3b 

 

Gymlessen op woensdagmorgen: 

08.30 uur – 09.15 uur  : groep 4 

09.15 uur – 10.00 uur  : groep 5 

10.00 uur – 10.45 uur  : groep 6 

10.45 uur – 11.30 uur  : groep 7a/8a 

11.30 uur – 12.15 uur  : groep 7b/8b 

 

Gymlessen op donderdagmorgen: 

10.45 uur – 11.30 uur  : groep 2b/3a 

11.30 uur – 12.15 uur  : groep 2c/3b 

 

Gymlessen op vrijdag: 

10.00 uur – 10.45 uur  : groep 4 

10.45 uur – 11.30 uur  : groep 5 

11.30 uur – 12.15 uur  : groep 6 

13.00 uur – 13.45 uur  : groep 7a/8a 

13.45 uur – 14.30 uur  : groep 7b/8b 

 

Op donderdag geeft juf Yvonne ook een lesuur Motorische training aan leerlingen met 

een specifieke motorische onderwijsbehoefte.  

 

Groep 1a, 1b en 2a gebruiken voor de gym- en spellessen gymschoenen met stroeve 

zolen, met elastiekenband over de wreef, voorzien van naam. Een gymtas is niet nodig. 

 

Bij de gymlessen van groep 2a/2b t/m 8, in gymzaal De Lijster, is de gymtas wél nodig. 

Naast stroeve gymschoenen wordt sportkleding gedragen: een gympakje of sportbroekje 

met shirt. Het is de bedoeling, dat deze sportkleding wekelijks mee naar huis gaat om te 

worden gewassen. Ook hier is het advies: schrijf de naam van uw kind in de schoenen en 

gymtas. 
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9 De resultaten van het onderwijs 

9.1 Resultaten 

Scholen met elkaar vergelijken aan de hand van resultaten van het onderwijs kan een 

moeilijke materie zijn als niet wordt gekeken naar de sociaal-culturele achtergrond van 

de schoolbevolking. Ook het percentage anderstalige leerlingen kan van invloed zijn. 

We kijken niet alleen naar eindresultaten van DIA toetsen, maar zijn ook trots: 

▪ als we erin slagen, door extra zorg, kinderen op de reguliere basisschool te 

houden; 

▪ als kinderen groeien in hun ontwikkeling van zelfstandigheid; 

▪ als kinderen sociaal vaardig worden, zelfvertrouwen krijgen; 

▪ als kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen. 

Deze laatste resultaten zijn echter veel moeilijker zichtbaar te maken. Het boeken van 

(tussen)resultaten heeft steeds onze aandacht. Het is een onderdeel van het kwaliteits-

proces binnen onze school. Als middelen om de resultaten te bepalen gebruiken we: 

▪ het leerlingvolgsysteem van Cito/DIA; 

▪ de leerling- en groepsbesprekingen; 

▪ methodegebonden toetsen; 

▪ observaties; 

▪ rapporten en Eindtoets van DIA 

 

De Inspecteur Onderwijs heeft in januari 2012 een periodiek kwaliteitsonderzoek verricht 

op onze school. Hij heeft geconcludeerd, dat de resultaten van de leerlingen aan het eind 

van de schoolperiode voldoende op het niveau liggen welke op grond van de kenmerken 

van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

Jaarlijks controleert de inspectie de resultaten en telkens wordt het basisarrangement 

afgegeven aan de school.  

In oktober 2020 heeft de inspectie een thema-onderzoek afgenomen op De Koperwiek.  

Schoolweging onze school: 29,37 Signaleringswaarde 1F Signaleringswaarde 2F/1S 

Minimumdoel inspectie 85% 49% 

Minimumdoel Aves 90% -- 

Gemiddeld behaald door de leerlingen 

van onze school in de laatste 3 jaar: 

93,3% van de 

leerlingen 

55,1% van de leerlingen 

Landelijk gemiddelde: 96,3% 62,1% 

Ambitiedoel van onze school 94% 58% 
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9.2 Doorstroming naar het voortgezet onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitstroom 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Aantal leerlingen 14 16 28 20 

Atheneum/ VWO 28,6% 31,25% 17,9% 50% 

HAVO/ VWO - - - - 

HAVO 
 

28,6% 25% 32,1% 20% 

VMBO TL/ HAVO 7,1% 6,25% - - 

VMBO TL 
 

7,1% 18,75% 14,3% 10% 

VMBO KB 21,4% 6,25% 21,4% 15% 

VMBO BB 7,1% 12,5% 14,3% 5% 

PRO - - - - 

     

Eindopbrengsten     

Eindtoets DIA - Geen resultaat 357,5 362,3 

Eindtoets Cito 536,3  - - 

Landelijk gem. 536,1 ivm 
coronacrisis 

360 361 

Inspectieoordeel voldoende voldoende voldoende voldoende 
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10. Algemene zaken 

10.1 Eet- en drinkpauze 

In alle groepen kan ’s morgens iets gegeten en/of gedronken worden dat door de 

leerlingen van huis is meegebracht. Wij vragen u gezonde voeding mee te geven zoals 

fruit, groente/rauwkost of een boterham. 

 

Onze school heeft in de afgelopen jaren meerdere keren meegedaan met het landelijke 

Schoolfruitprogramma, welke gesubsidieerd werd door het Europees Platform. In een 

periode van 20 weken kregen de leerlingen 3 x per week verschillende soorten fruit en 

groente aangeboden. Het doel was om leerlingen kennis te laten maken met gezonde 

voeding. Voor 2022-2023 hebben we ons opnieuw aangemeld voor dit programma. 

Wij sluiten ons van harte aan bij de gezonde scholen van Nederland en hebben in ons 

beleid opgenomen dat we alle dagen ‘groente en fruitdagen’ hebben. Sinds 2015 zijn we 

officieel een B-fit school. 

Ook bij de lunch wordt erop toegezien dat kinderen gezonde voeding bij zich hebben. Wij 

vragen uw medewerking! 

10.2 Kleding 

Bij binnenkomst doen de leerlingen hun jas in de luizenzak. Elk kind heeft een eigen 

kapstok voorzien van zijn of haar naam. Voor de leerkracht is het handig dat de 

eigendommen van uw kind voorzien zijn van de naam van uw kind. Dit geldt met name 

voor de tassen, gymschoenen en laarzen. 

10.3 Op de fiets naar school 

Voor fietsen is er bij de ingang vóór het schoolplein een vaste, beperkte ruimte. Daarom 

vragen we iedereen die dicht bij school woont zoveel mogelijk lopend te komen. De 

fietsen worden netjes op de daarvoor bestemde plaatsen neergezet. De fiets moet 

voorzien zijn van een slot. Uiteraard wordt de fiets gestald op eigen risico. 

 

Brengt u uw kind met de auto naar school dan vragen we u rekening te houden met de 

veiligheid van de andere weggebruikers.  

▪ Parkeer uw auto op de parkeerplaats van de gymzaal De Lijster of bij het 

Aveskantoor. Wilt u de parkeervakken langs de huizen in de Lijsterbesstraat 

beschikbaar houden voor de bewoners? 

▪ In de Lijsterbesstraat geldt eenrichtingsverkeer: alleen vanuit de  

Acacialaan mag u de straat inrijden met uw auto. 

▪ We vragen u met klem uw kind niet aan de linkerkant van de Lijsterbesstraat (dus 

vóór de school) uit te laten stappen. U hindert daarmee anderen! Er geldt een 

stop- en parkeer-verbod voor auto’s in de Lijsterbesstraat. 

▪ Voor de dislocatie Koperwiek XL geldt het volgende: wilt u uw auto niet langs de 

grasrand aan de Wilgenlaan parkeren? U hindert daarmee de vervoersbusjes van 

Peppelrode. Verderop in de straat is ruimte genoeg om te parkeren.  

10.4 Traktatie 

Wie jarig is mag trakteren. De kinderen van de basisgroep mogen getrakteerd worden en 

alle leerkrachten. Een gezonde traktatie (denk aan kinderen met voedselallergie) heeft 

natuurlijk de voorkeur.  

10.5 Het goede doel 

In ons onderwijs zijn we betrokken bij de mens en de wereld. Woord en daad horen bij 

elkaar. Vandaar dat onze school projecten ondersteunt die aandacht en hulp geven aan 

mensen veraf en dichtbij. Eén- of tweemaal in het schooljaar organiseert de school een 

gerichte actie, zoals een sponsorloop of een statiegeld flessenactie. 

In de nieuwsbrief vermelden we wat het project voor het komende schooljaar zal zijn. 
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10.6 Kerk, School en Gezin 

In diverse kerken binnen Emmeloord worden ieder jaar twee themadiensten gehouden, 

waarin schoolkinderen een aandeel leveren: in de maanden oktober en februari. 

Vanwege coronamaatregelen zijn er voor het komende schooljaar nog geen data 

ingepland.   

De thema's worden op school voorbereid. Bovendien wordt er over de bijbelverhalen die 

bij het thema passen een werkstuk gemaakt, dat een plek krijgt in de kerk die ons 

toegewezen wordt. De predikant van de betreffende kerk probeert in de themaweek een 

bezoek te brengen aan onze school. De onderwerpen van de diensten worden voorbereid 

met het materiaal van ‘Kind op Maandag’.  

10.7 Schoonmaak 

De school wordt schoongemaakt door FSO schoonmaak BV (Lijsterbesstraat) en Hadria 

Schoonmaakbedrijf (Koperwiek XL).  

10.8 Gezondheidszorg 

Tot het vierde jaar werd uw kind regelmatig onderzocht op het consultatiebureau. Deze 

zorg wordt voortgezet door de afdeling jeugdgezondheidszorg van de G.G.D. Flevoland. 

Het schema ziet er als volgt uit:  

Groep 2: Preventief gezondheidsonderzoek door de schoolverpleegkundige.  

Vooraf is er een introductie in de klas. De bevindingen worden nabesproken met de 

groepsleerkracht.  

Groep 7: Preventief gezondheidsonderzoek door de schoolverpleegkundige. 

10.9 Medische handelingen en/of medicijnverstrekking bij ziekte en allergieën 

Aves heeft een protocol opgesteld met betrekking tot medische handelingen en/of 

medicijnverstrekking.  

Dit protocol is op te vragen bij de directeur. 

Hoofdluis: Kinderen kunnen luizen oplopen bij vriendjes, de sportclub, op school of bij 

familiebezoek. Daarom vragen wij uw medewerking: controleer thuis wekelijks het haar 

van uw kind. En ontdekt u luizen; meld dit bij de directeur of bij de leerkracht. We zullen 

de ouders informeren dat er hoofdluis is geconstateerd. 
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10.10 Rookvrije school 

We hebben op school het predicaat Rookvrije school. Dit houdt in dat er in school, op het 

schoolplein en bij het hek niet gerookt mag worden.  

10.11 Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt jaarlijks. Alle leerlingen komen zowel individueel als in 

groepsverband op de foto. Ook wordt er een 'broers en zussenfoto' gemaakt. Het spreekt 

overigens vanzelf, dat er geen enkele verplichting is om de foto's af te nemen.  

10.12 Internet en foto’s 

De school heeft een website. Hierop staan ook foto’s van de activiteiten die gedaan 

worden op school, dus komen er leerlingen in beeld. In het kader van de AVG wordt bij  

aanmelding van uw kind schriftelijk toestemming gevraagd voor het gebruik van 

beeldmateriaal en jaarlijks kunt u de toestemming via Parro wijzigen. 

  

Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s en filmpjes van kinderen, anders dan 

van hun eigen kinderen, op sociale media te verspreiden. De school zal tijdens 

evenementen zelf foto’s en video’s maken en deze verspreiden via de eigen sociale media 

(website, Parro), waarbij er rekening gehouden wordt met de privacy rechten van het 

kind en de voorkeuren van ouders. 

 

10.13 Mobiele telefoons en waardevolle spullen 

Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen is in school en op het plein niet 

toegestaan. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van 

waardevolle spullen van uw kind. 

10.14 Reiskostenvergoeding ouders 

Er wordt regelmatig een beroep gedaan op de ouders om te rijden voor school. Deze 

reiskosten worden vergoed op basis van een benzinevergoeding van € 0,19 per 

kilometer. Het gaat hier om vervoer ten gunste van de school. Het initiatief om hiervoor 

in aanmerking te komen ligt bij de ouders en kan ingediend worden bij de desbetreffende 

leerkracht.  

10.15 Sponsoring 

Cbs De Koperwiek geeft haar sponsoringbeleid vorm door aan te sluiten bij de 

uitgangspunten van het sponsoringbeleid dat Stichting Aves heeft geformuleerd in een 

beleidsdocument. De stichting is ook verantwoordelijk voor het sponsoringbeleid van de 

school.  

Het beleid van Aves is geformuleerd aan de hand van de artikelen 1 t/m 9 van het 

convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ en vormgegeven 

vanuit gedragsregels en aandachtspunten in de brochure 'Spelregels sponsoring op 

scholen’. Beide documenten zijn op de website van de Rijksoverheid 

(www.rijksoverheid.nl) gepubliceerd.  

De school stelt zich, conform de uitgangspunten, heel terughoudend op bij het aangaan 

van verplichtingen in ruil voor de aanvaarding van materiële en/of geldelijke bijdragen 

van derden. Daarbij heeft de school een aantal uitgangspunten:  

• De kernactiviteiten van de school worden niet afhankelijk van sponsoring  

• Sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en allen die bij de school 

betrokken zijn, niet in gevaar brengen 

• De samenwerking tussen de school en de sponsor is niet nadelig voor de 

geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen  

• De school werkt samen met sponsoren die vanuit maatschappelijke betrokkenheid 

willen bijdragen  

 

Ouders en leerkrachten mogen via de medezeggenschapsraad instemmen met een 

sponsorcontract. Zij en de leerlingen kunnen met eventuele klachten over de vormgeving 
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van de sponsoring terecht bij de directie van de school. Klachten over de aanwezigheid of 

inhoud van reclame kunnen zij indienen bij de landelijke Reclame Code Commissie. 

 

Inzameling van cartridges en mobiele telefoons 

Op initiatief van de kinderen (!) zamelen we milieuonvriendelijke producten in. Het is 

mogelijk lege toner- en inktcartridges, mobiele telefoons en lege batterijen op school in 

te leveren. De opbrengsten komen ten goede aan de school in de vorm van 

spelmateriaal.  
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11. Namenlijst 

 

Teamleden 

Dick Bakker                           Jelleke Kroeze  

Marije Feddes        Lisa Krijger 

Gera van Maanen                       Ilse van Maanen                                                  

Rosanne van Benthem                      Corina Vink 

Iris Mooiweer      Casper Fennema 

Liesbeth Coehoorn     Lianne Oost 

Anne van Groningen     Andrea Ras 

Yvonne Hulleman              Yvonne Slump                                              

Ilona Kraaijvanger     Cathy van den Bergh 

Mirjam Blaas      Géanne Loonstra 

                                         
 

Aves  

College van Bestuur  

dhr. J. Timmermans (voorzitter) 

 

Postbus 33, 8300 AA Emmeloord 

Bezoekadres: Jasmijnstraat 9, 8302 CL Emmeloord 

tel.: 0527-249249 

 

Medezeggenschapsraad 

namens de ouders:   Christa Kuis en Erwin Hilbrands  

namens het team:                 Ilona Kraaijvanger en Jelleke Kroeze 

 

Klankbordgroep 

Margreet Jongsma  (voorzitter)   Eric Lankhaar 

Matthijs Muis (penningmeester) Katharina Terwisscha van Scheltinga 

Evelien Wardenier                     Harrie Feenstra    

   

Activiteitencommissie 

namens het team:   Ilse van Maanen 

Lisa Krijger 

namens de ouders:   vacant (voorzitter) 

     Matthijs Muis (penningmeester) 

     Linda Arts 
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12. Datumlijst schooljaar 2022-2023 

 

 
29  augustus 2022  Eerste schooldag 
05-16  september   2022  Startgesprekken gr. 1 t/m 4 

         Ouder/Kindgesprekken gr. 5 t/m 8   
12-14         september   2022          Schoolkamp groep 8 

21  september 2022   Begroeting- en informatieavond 
28              september   2022          Kinderpostzegelactie 
07   oktober 2022   Studiedag team: kinderen zijn vrij 

05-16      oktober  2022  KC act.: Kinderboekenweek 
14   oktober 2022  Juffen-en meesterdag   

25 of 2 sept/ okt 2022  Kerk-School-Gezinsdienst (Hoeksteen) 
11  november 2022  Sint-Maarten 
25   november 2022  Studiedag team: kinderen zijn vrij 

31-05         okt – nov.  2022       Ouder/Kind (O/K) gesprekken 
05  december  2022   KC act.: sinterklaasfeest 

22      december 2022  Kerstviering  
23  december 2022  Leerlingen zijn om 12.15 uur vrij  
18  januari  2023  Studiedag team: kinderen zijn vrij 

26   januari 2023  KC act.: start Nat. Voorleesdagen       
12   februari 2023  Kerk-School-Gezinsdienst (De Rank) 

16-23  februari 2023  O/K gesprekken n.a.v. DIA afname 
23  februari 2023   Rapportfolio open 
16              maart  2023        Studiedag team: kinderen zijn vrij 

06              april  2023  Paasviering 
12      april    2023   KC act.: Bloemengroet   

18 en 19 april  2023   DIA eindtoets groep 8 
21  april  2023  KC act.: Koningsspelen 

        mei/ juni      2023     Schoolreis groepen 1 t/m 3 
  mei/ juni 2023  Schoolreis groepen 4 t/m 7 
17   mei  2023  Aves-dag: kinderen zijn vrij 

6  juni  2023  KC act.: Opa en oma dag 
7  juli  2023  KC act.: Zomerfestival (pleinfeest) 

10-14  juli   2023         Optioneel: O/K gesprekken 
18  juli  2023  Rapportfolio open 
18  juli  2023  Afscheidsavond groep 8 

19  juli   2023  Kennismaking startende 4jr.  
19  juli  2023  Kennismaking in de nieuwe groep 

21  juli  2023  Laatste schooldag; vanaf 12.15 uur vrij 
 
 

Overige belangrijke data worden vermeld in de nieuwsbrief en op de website.  
 

* KC act. = KindCentrum activiteit 


