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Voorwoord
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis
naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal bijna zo’n 8.000 uur
toevertrouwt aan de zorg van leerkrachten van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een
kinderleven. Een school wordt dan ook met zorg gekozen.
Scholen verschillen onderling. Ze verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Dat maakt de
keuze niet eenvoudig. De Anjelier heeft voor u, net als alle basisscholen in Nederland, een schoolgids
samengesteld om u te helpen bij de keuze van een school voor uw kind. In onze schoolgids beschrijven wij
waar wij voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs
te verbeteren. Natuurlijk is deze schoolgids ook bedoeld voor ouder(s), verzorger(s) die nu kinderen op
onze school hebben. Deze schoolgids wordt jaarlijks digitaal beschikbaar gesteld aan alle
ouders/verzorgers, de bijbehorende schoolkalender wordt aan ieder gezin uitgereikt aan het begin van het
schooljaar.
We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties
heeft, laat het ons weten!
Wij hopen dat het schooljaar 2019-2020 voor iedereen een fijn jaar wordt.

Met vriendelijke groeten,
Namens het team
Directie Kbs De Anjelier

1. Introductie
Onze missie en visie
Zoals u al heeft kunnen lezen in het voorwoord luidt de missie van De Anjelier:
“‘Wij, het team van De Anjelier, willen GOED ONDERWIJS geven in een omgeving waar alle kinderen met
plezier naar toegaan en zich veilig voelen.”

‘De Anjelier: GOED ONDERWIJS, plezier en veiligheid’
De visie waarbinnen deze missie wordt verwezenlijkt is:
De Anjelier wil een school zijn waar ieder kind tot zijn recht komt. Kennis verwerven en persoonlijke
ontplooiing gaan hand in hand. Kernbegrippen van ons onderwijs zijn: relatie (samenwerking, respect,
openheid), autonomie (zelfkennis, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsbesef) en competentie (kennis,
persoonlijke cognitieve, sociaal-emotionele - en creatieve ontplooiing).
Leerkrachten die op De Anjelier werken, willen vooral dat de kinderen en zijzelf zich ‘thuis’ voelen. Dit
proberen ze te bereiken door te zorgen voor een goede sfeer, waar persoonlijke aandacht voor elkaar is.
Humor wordt hierbij als een onmisbaar soort cement beschouwd. Net als thuis zien zij de school als een
veilige plek, waar iedereen elkaar serieus neemt en van waaruit positief naar elkaar gekeken wordt. Dit
pedagogisch klimaat verschaft de duidelijkheid en veiligheid van waaruit de kinderen tot leren komen.
De leerkrachten van De Anjelier vinden het belangrijk dat zij als leerkracht zichzelf kunnen zijn en dat ze
gerespecteerd worden. Zij bouwen samen aan een professionele organisatie, met een duidelijke, heldere
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structuur en hiërarchische lijnen. Door deze structuur weet iedereen waar en bij wie hij moet zijn. In dezen
neemt de directie haar verantwoordelijkheid.
Op De Anjelier wordt uitgegaan van het gegeven dat kinderen het meest gebaat zijn bij een duidelijke
structuur. Hierbij zijn rust, orde en regelmaat het uitgangspunt. De organisatie binnen de groepen passen
wij aan bij de verschillende niveaus die er zijn. Het instructietafelmodel wordt hierbij als een goed
hulpmiddel gezien om tot adaptief onderwijs te komen. Om dit model tot een succes te maken, zorgen de
leerkrachten voor een goed klassenmanagement, waarbij de inrichting van het lokaal duidelijk van
structuur en uitdagend is.
In de ontwikkeling van kinderen gaat De Anjelier ervan uit dat leerlingen met plezier op hun eigen niveau
moeten kunnen werken én uitgedaagd worden om verder te komen. Ieder kind wordt gestimuleerd en
gemotiveerd, zodat de kinderen niet alleen weten waar hun krachten liggen, maar ook accepteren wat hun
zwakheden zijn. Voor de leerlingen wordt een leerplan met einddoel aangegeven. We hanteren hiervoor
drie instructieniveaus. Kinderen die extra instructie nodig hebben, krijgen deze. Anderen, die juist op een
vakgebied meerbegaafd zijn, mogen compact door de stof en gaan vervolgens met inspirerend en
uitdagend verrijkingsmateriaal aan het werk. Dit noemen wij ‘onderwijs op maat’. De leerkracht zorgt voor
het klimaat waarbinnen dit mogelijk is.
De Anjelier benadrukt positief gedrag van kinderen en corrigeert negatief gedrag. Wij zorgen ervoor dat
kinderen respect voor elkaar hebben, zowel in de groep als daarbuiten. Wij letten op normen en waarden
en houden toezicht op het nakomen van afspraken. Wij hanteren duidelijke afspraken rondom het belonen
en straffen van leerlingen.
Bij de inhoud van het onderwijs hanteert De Anjelier de ‘methode’ als leidraad. Tevens gaan wij uit van het
gegeven dat onderwijs interactief is. Wij gaan dan ook in op de interesse en de belevingswereld van
kinderen en trachten deze in het onderwijs te verwerken. De Anjelier geeft veel aandacht aan de cognitieve
vakken, waarbij uitgegaan wordt van een concrete aanpak. Toch worden ook de creatieve vakken niet
vergeten. Bovendien zijn wij ons ervan bewust dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen heel
belangrijk is voor de totale ontwikkeling.

Stichting Fedra
Onze school is onderdeel van Stichting Fedra in Beverwijk. Stichting Fedra is het bevoegd gezag van onze
school. De stichting beheert twaalf basisscholen in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen: elf voor
regulier basisonderwijs en een voor speciaal basisonderwijs.
De bestuurlijke bevoegdheden liggen in handen van het college van bestuur van Fedra. De raad van
toezicht oefent toezicht uit op het beleid dat het bestuur voert. Het college van bestuur heeft twee leden;
dhr. J. Keunen (voorzitter) en mevr. I. Koning (lid).
De directeuren van de scholen vormen samen met het bestuur het directieberaad. Dit beraad vergadert
bijna wekelijks over beleidsmatige zaken en de uitvoering van vastgesteld beleid. De directeuren wisselen
kennis, ervaringen en opvattingen uit, volgen gezamenlijke scholing en adviseren het bestuur.
Elke school van Fedra is zelfstandig. De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijskundig,
organisatorisch, financieel, materieel en personeelsbeleid van de school.
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Visie en missie van Stichting Fedra
Fedra streeft op de scholen naar ‘kwalitatief goed basisonderwijs’. De wens om ‘het beste onderwijs te
bieden aan onze leerlingen, om een maximale bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling’ staat centraal.
Op Fedra scholen leren wij kinderen dat zij deel uit maken van een groep, een school, een buurt en de
Nederlandse samenleving. Wij bieden goed onderwijs dat gericht is op de cognitieve, sociale en emotionele
ontwikkeling, zodanig dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfstandige en verantwoordelijke
jongeren.

Adresgegevens van de stichting:
Stichting Fedra
Antillenstraat 21
Postbus 1148
1940 EC Beverwijk

Telefoon:
Website:
E-mail:

0251 217101
www.fedra.nl
info@fedra.nl

Scholen van Stichting Fedra
Beverwijk

Heemskerk

De Anjelier
De Ark
Bethelschool
De Lunetten
Panta Rhei
De Sleutelbloem
De Vrijheit (Wijk aan Zee)
De Wilgeroos
De Zeearend (speciaal basisonderwijs)

Velserbroek/Velsen
De Hoeksteen
De Plataan
De Westbroek

Catechese
Wij noemen onze school een katholieke school, omdat we een wereld voor ogen hebben zoals wij denken
dat Christus die bedoeld heeft. Respect voor elkaar, eerlijkheid en verdraagzaamheid, zijn idealen die het
waard zijn om na te streven. We proberen de leerlingen een positief toekomstbeeld mee te geven,
waarbinnen zij oog hebben voor de zwakkeren en eerbied voor al wat leeft. We staan met beide benen in
deze maatschappij en werken aan een gezond zelfbewustzijn bij de kinderen. Zij leren grenzen kennen en
krijgen een beeld mee van de wereld zoals die ook zou kunnen zijn.
Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op kunnen
brengen voor waarden en normen van andere mensen, die zich onderscheiden in huidskleur, status, cultuur
en geloof, of die een beperking of handicap hebben.
De catechese is vooral geconcentreerd op de leerdoelen van de school Het zijn opvoedkundige doelen in
een onderwijsleersituatie. Kennis, vaardigheden en levenshouding vormen de sleutelwoorden. Wat
kinderen ervaren in een uitgesproken leersituatie, is de vindplaats voor de catechesethema’s. Deze thema’s
zijn vooral gericht op het ontwikkelen van een goede levenshouding van de kinderen. Wij willen ze hiermee
handvatten geven om hun bijdrage te leveren aan een wereld met bovengenoemde normen en waarden.
We gebruiken de kinderbijbel in onze lessen als basis.
In de hogere groepen wordt binnen de wereldoriëntatie ook aandacht besteed aan andere
wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen.

5

Eerste Communie
De kinderen van groep 4 kunnen in het voorjaar van 2020 hun Eerste Communie doen. In het begin van het
schooljaar zult u hierover informatie ontvangen. Een kerkelijke aangelegenheid als de Eerste Communie is
vooral een zaak van ouders, hun kind(eren) en de kerk. U kiest zelf of uw kind aan het Communiefeest
meedoet. De organisatie en uitvoering van dit feest liggen volledig in handen van ouders en kerk. In de
betreffende groepen wordt aandacht besteed aan dit thema.

Normen en waarden
De onderwijskundige kant van onze missie het geven van goed onderwijs in een omgeving waar kinderen
met plezier naar toegaan en zich veilig voelen proberen we onder andere te waarborgen door middel van
vakkundig personeel, (na)scholing, goed klassenmanagement, goede methodes, een goed
leerlingvolgsysteem en een goed pedagogisch klimaat.
Om ervoor te zorgen dat kinderen zich op school veilig voelen en met plezier naar school gaan, zijn ook
gedragsregels en afspraken nodig. Regelmatig praten wij in de groepen met de kinderen over hoe we op
school met elkaar omgaan, welke regels belangrijk zijn, etc. Periodiek zullen we in alle groepen extra
aandacht besteden aan normen, waarden, regels, gedrag en afspraken die wij op De Anjelier belangrijk
vinden. Om u een idee te geven waarover wij het dan met de kinderen hebben, vindt u hieronder een korte
samenvatting.
We hebben het met de leerlingen over gedrag in relatie tot personen: hoe gedraag je je ten opzichte van
leerkrachten, ouders, overblijfkrachten, medeleerlingen? Beleefdheid en respect vinden wij heel normaal.
Over gedrag en de omgeving: hoe ga je om met de materialen in en om het schoolgebouw? Hoe houden we
samen school en schoolplein schoon? Hoe bewaren we rust in de school. Afspraken hierover zijn vertaald
naar pictogrammen:

‘Zo doen wij dat op De Anjelier’.
Voorkomen ruzie

Complimenten!

Toelatingsbeleid
Iedere ouder/verzorger die het beleid en de uitgangspunten van De Anjelier onderschrijft, is welkom
zijn/haar kind aan te melden. Kinderen kunnen aangemeld worden vanaf 2 jaar en kunnen op 4-jarige
leeftijd bij ons starten. Kinderen zijn leerplichtig zodra zij 5 jaar zijn en moeten vanaf die leeftijd
ingeschreven staan op een school.
Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers bij het aanmelden van hun kind alle relevante informatie over het
kind (gezondheid, cognitieve en sociale ontwikkeling) beschikbaar stellen aan de directie. De directie zal
hiermee een inschatting maken over de mogelijkheden van de school om het kind de school succesvol te
laten doorlopen. In principe worden alle leerlingen door ons geaccepteerd en ingeschreven om het
onderwijs te volgen.
Er zijn enkele situaties waardoor de school een leerling kan weigeren:
• pedagogisch-didactische of organisatorische redenen, zoals de groepsgrootte of specifieke
onderwijsbehoeften van de overige leerlingen in de betreffende groep, kunnen de directie doen
besluiten geen nieuwe kinderen meer toe te laten in deze groep;
•

leerlingen die de school eenmaal verlaten hebben, worden niet meer aangenomen, tenzij de
kinderen de school verlaten hebben als gevolg van een verhuizing of plaatsing in het speciaal
(basis)onderwijs.
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Over kinderen die op een andere school staan ingeschreven, wordt eerst overleg gevoerd met de school
van herkomst. In geval van doublure neemt de school het doublurebesluit over van de aanleverende
school.
Wanneer de directie besluit om een leerling niet in te schrijven, dan worden de ouders/verzorgers
schriftelijk geïnformeerd over de reden.

Aanmeldingsprocedure
Wanneer u na het lezen van deze schoolgids meer wilt weten over de school, of zou besluiten uw kind
direct aan te melden, kunt u om een kennismakingsgesprek vragen. Er kan een afspraak gemaakt worden
met de directie. De directie zal enige tijd voor u vrij maken om:
-

een en ander over De Anjelier te vertellen;
de onderwijs- en opvoedkundige kanten van De Anjelier te belichten;
u het gebouw te laten zien;
uw vragen te beantwoorden.

Mocht u al een kind op school hebben of u weet al voldoende over de school, dan kunt u uw kind ook direct
aanmelden. Een gesprek met rondleiding is geen verplichting, maar wel een plezierige manier om elkaar
beter te leren kennen. Tenslotte staat u uw kind, zoals in het voorwoord vermeld, bijna 8.000 uur aan ons
af om het samen met u verder op weg te helpen.
Bovendien kunnen we tijdens het gesprek wat dieper ingaan op de doelstellingen van de school. We
hechten op De Anjelier veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat; een school waar het kind maar
natuurlijk ook personeel en ouders zich thuis voelt en met plezier naar toe gaat.
Uiteraard wordt hierbij de kern van de zaak ‘het geven van goed onderwijs’ niet uit het oog verloren. Als
deze twee zaken hand in hand kunnen gaan, hebben wij onze doelstelling bereikt.
Twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt het van de school een kaartje toegestuurd. Op dit
kaartje staat vermeld wanneer uw kind alvast op school mag komen om kennis te maken met zijn/haar
nieuwe groep. Op De Anjelier mogen de nieuwe kleuters een week voordat zij vier worden alle ochtenden
komen ‘oefenen’. Kinderen die kort voor de zomervakantie vier worden, starten over het algemeen na de
zomervakantie. Dit is altijd op de tweede schooldag van het nieuwe schooljaar (dinsdag).
Meteen na zijn of haar vierde verjaardag volgt het kind de complete schoolweek. In overleg met de ouders
kan echter anders besloten worden.

Procedure schoolgids
Hoewel de wet aangeeft dat een schoolgids voor twee jaar geldig is, hebben we besloten om op De Anjelier
elk schooljaar een nieuwe gids uit te brengen. Deze gids doorloopt elk jaar de vastgestelde procedure. De
directie stelt de gids op. Na van de medezeggenschapsraad instemming te hebben verkregen, gaat de gids
naar de inspectie voor goedkeuring. Uiteindelijk wordt de definitief goedgekeurde schoolgids in de eerste
week van het nieuwe schooljaar op de website geplaatst. Tevens is de schoolgids te vinden op internet
onder “Vensters PO, scholen op de kaart”
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2. Doelen van het onderwijs
Op De Anjelier proberen we een goed evenwicht te vinden in:
1.
2.
3.

Het aanleren van kennis.
Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling.
Het aanleren van praktische vaardigheden.

De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Wat ons betreft vormen zij binnen
een sociaal veilige omgeving de basis voor elke andere ontwikkeling. Om er zeker van te zijn dat de doelen
die wij voor ogen hebben getoetst kunnen worden aan landelijke normen, gebruiken wij uitsluitend
methoden die voldoen aan de door het ministerie gestelde kerndoelen. Met onze methoden moeten die
doelen gehaald worden.
Onderstaand overzicht geeft enig inzicht in de manier waarop wij ons onderwijs ingericht hebben.

Groepsgrootte
We starten het nieuwe schooljaar met 16 groepen. Vier kleutergroepen en 12 groepen 3 t/m 8. We hebben
twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8. De
gemiddelde groepsgrootte op onze school is ongeveer 25 leerlingen per groep.
Naast onze 16 groepen hebben we twee interne begeleiders. Onze specialisten, juf Désirée en meester Erik,
worden ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij het begeleiden van de leerlingen. Dit zijn
bijvoorbeeld leerlingen die met sommige leeronderdelen wat meer moeite hebben, leerlingen die net een
extra steuntje kunnen gebruiken, maar ook de leerlingen die boven het gemiddelde niveau van een groep
uitkomen. Meer informatie over de leerlingenzorg op De Anjelier kunt u vinden in hoofdstuk 5 van deze
schoolgids.

Doublure
Ouders van een kind, waarvan de ontwikkeling niet naar verwachting verloopt, worden in een vroeg
stadium geïnformeerd. Elke leerling loopt in ieder geval de verschillende niveaus van zorg door in ons
zorgsysteem. In een enkel geval kunnen de zorgcoördinator en de leerkracht in overleg met de directie
besluiten dat het beter voor een kind is een groep te doubleren. Uiteraard worden de ouders hiervan tijdig
op de hoogte gesteld.
Kleuterverlenging/doublure op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied vindt plaats als redelijkerwijs
gesteld kan worden dat het kind niet voldoende toegerust is om een goede start te maken in het volgende
leerjaar. We kijken daarbij naar gewenste vaardigheden, resultaten van gemaakt werk, toetsen van het
leerlingvolgsysteem, observaties, eventueel onderzoek door het zorgteam en werkhoudingaspecten:
taakgerichtheid, concentratie, samenwerking, zelfstandigheid en rijpheid. Kleuterverlenging/doublure is
naar onze mening alleen zinvol wanneer kan worden verwacht, dat het kind zowel cognitief als sociaalemotioneel zo groeit, dat hij zijn schoolloopbaan met succes kan vervolgen. De school beslist uiterlijk eind
juni over een eventuele kleuterverlenging/doublure.
Doublure vindt alleen plaats in uiterste noodzaak in de groepen 2, 3 en 4 en bij hoge uitzondering in groep
5. Een leerling kan maar eenmaal in zijn basisschoolloopbaan een verlenging van het schooljaar krijgen. We
kennen het begrip ‘voorwaardelijke overgang’ niet, maar we bieden kinderen een kans. Een leerling wordt
nooit teruggeplaatst.
Het advies van de school is bindend. De school heeft uiteindelijk het laatste woord. De directie bepaalt de
groepsindeling en de plaatsing van leerlingen en draagt hierin ook de eindverantwoordelijkheid.
8

Kanjertraining
Al sinds het schooljaar 2011-2012 gebruiken wij de Kanjertraining op onze school. Een goed
sociaal klimaat is een basis voor ontwikkeling. Door de instemming van ouders en leerkrachten
onderschrijven wij gezamenlijk de uitgangspunten van de Kanjertraining en zetten wij ons gezamenlijk in
om volgens de uitgangspunten van de Kanjertraining te handelen. De bedoeling van het gebruiken van de
Kanjertraining is het creëren van een duidelijk en veilig schoolklimaat voor de leerlingen, ouders en het
team van De Anjelier. Meer informatie vindt u op de website van de Kanjertraining (www.kanjertraining.nl).
De lessen gaan uit van een positieve levensvisie. Ze zijn toekomst- en oplossingsgericht.

De volgende afspraken staan centraal:
•
•
•
•
•

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

Leerlingen leren onder andere:
•
•
•
•
•
•
•

Elkaar complimenten geven
‘Nee’ durven zeggen
Gevoelens onder woorden brengen
Luisteren en samenwerken
Problemen oplossen zonder de leerkracht, maar met een maatje.
Vragen stellen
Omgaan met kritiek

Met de Kanjertraining willen wij het volgende bereiken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Orde en rust in de groep worden gerespecteerd; er ontstaat een taakgericht en vriendelijk klimaat.
De leerkracht en leerlingen worden gerespecteerd.
Pestproblemen worden hanteerbaar en worden opgelost (voornamelijk door de leerlingen zelf).
Leerlingen durven zichzelf te zijn, ze durven hun mening te uiten.
Leerlingen voelen zich veilig.
Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

Groepen 1 en 2
Jongste en oudste kleuters zitten op De Anjelier in dezelfde groep. Door deze combinatie leren de kinderen
veel van elkaar. Dit komt de sociaal-emotionele ontwikkeling ten goede. Er is veel aandacht voor
gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend, waarbij de leerkracht een sturende rol
heeft. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele ontwikkeling van de kinderen.
Daarbij bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven
in groep 3. Meestal werken we in de kleutergroepen vanuit de kring. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt
aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.
In de kleutergroepen werken we vanuit de belangstelling van het kind. Wij werken hier op basis van
leerlijnen vanuit de basisontwikkeling, verwerkt in thema’s. Dit kunnen thema’s zijn als seizoenen, de
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dokter, Sinterklaas, de winkel, enz. Op een speelse manier leren de kinderen hoe hun wereld in elkaar zit.
Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat taal de basis is voor al het leren. Voor het rekenen gebruiken
we onze rekenmethode Wereld in Getallen. Daarnaast volgen ze voor taal de map ‘fonemisch bewustzijn’.
Gemiddeld zitten kinderen twee jaar in een kleutergroep. Dit is afhankelijk van hun geboortedatum, hun
aard en aanleg. We voeren regelmatig observaties uit om vroegtijdig eventuele problemen te signaleren.

Groepen 3 tot en met 8
Vanaf groep 3 werken we meer methodisch. De inrichting van de lokalen is anders dan in de
kleutergroepen. In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de
verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die per leerjaar kunnen verschillen. In iedere
groep liggen andere accenten.
We gaan uit van een lessentabel van 25 uur per week voor de groepen 1 tot en met 8. De nadruk ligt op
taal, lezen en rekenen. Daar zijn de kinderen de helft van de week mee bezig.
De onderstaande lessentabel is een voorbeeld van het rooster in groep 7 of 8
Taal en lezen:
Rekenen:
Schrijven:
Engels (7/8):
Wereldoriëntatie:
Verkeer:

7 ½ uur
5 uur
½ uur
¾ uur
3 uur
¾ uur

Zelfstandig werken:
Expressievakken:
Catechese:
Lichamelijke oefening:
Pauzes:

2 uur
1½ uur
½ uur
1½ uur
1¼ uur

De vakken nader bekeken
Catechese
De Anjelier is een katholieke school. De school staat echter ook open voor kinderen uit gezinnen met een
andere levensovertuiging. Wel verwachten wij dat zij de katholieke identiteit respecteren. Bovendien
verwachten we dat alle kinderen de catecheselessen volgen.

Rekenen en wiskunde
Op De Anjelier werken we met de moderne methode Wereld in Getallen. In de rekenles leren we de
kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een
oplossing komen mag verschillen. De nadruk ligt erop, dat kinderen inzicht krijgen in wat er bij de
rekensommen gebeurt. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. We leren
kinderen een aantal rekensommen op een handige manier uit het hoofd te maken. Binnen de methode
werken wij met 3 instructieniveaus. Naast deze rekenmethode werken veel kinderen op eigen niveau met
de digitale methode Rekentuin.

Nederlandse taal
De Anjelier werkt sinds 2013 met de vernieuwde methode Taal Actief 4. In Taal actief wordt
gedifferentieerd op drie niveaus. Ook in instructie wordt gedifferentieerd. Er is verlengde instructie voor
kinderen die dit nodig hebben en een uitdagend programma voor taalbegaafde kinderen. Taal is bij uitstek
het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven of van een
ander te ontvangen. Heel belangrijk binnen de methode is het onderdeel spelling. Bovendien besteden we
aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop te antwoorden. We leren
kinderen hun eigen mening onder woorden te brengen.
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Lezen
In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Wij werken met de aanvankelijk
leesmethode Lijn 3. Deze sluit goed aan op de methode van Taal Actief 4 die in de hogere groepen worden
gebruikt. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. We besteden veel aandacht aan het technisch lezen en
het leren begrijpen van de tekst. In groep 4 werken we vanaf schooljaar 2016-2017 met Station Zuid, een
methode voor voortgezet technisch lezen. Aan het eind van groep 6 zouden alle kinderen niveau 9, het
hoogste niveau, moeten hebben bereikt. De methode biedt extra hulp als dit niveau nog niet wordt
gehaald. In de hogere groepen komt de nadruk naast het technisch lezen steeds meer op het begrijpend en
studerend lezen te liggen. Hiervoor wordt met ingang van schooljaar 2016-2017 in de groepen 4, 5, 6, 7 en
8 de methode Nieuwsbegrip gebruikt.

Schrijven
Vanaf het schooljaar 2017-2018 bieden we in de groepen 3 en 4 het blokschrift aan. De kinderen
schrijven met een potlood, zo nodig met een gripper ter bevordering van het aanleren van een goede
pengreep. Halverwege groep 4 krijgen de kinderen van school een roller pen ter vervanging van het
potlood. Deze pennen worden eenmalig door school verstrekt. De groepen 5 t/m 8 schrijven met de
methode Klinkers. De kinderen die verbonden schrift hebben aangeleerd gaan hiermee door.
Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift
krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. De kinderen schrijven op onze school met een
vulpen.

Engels
In groep 7 en 8 wordt nu Engels gegeven met de methode Hello World. Kinderen leren eenvoudige
gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. De nadruk ligt bij dit vak op het mondeling
taalgebruik.

Wereldoriëntatie en verkeer
Op De Anjelier praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en we
brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om
feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur,
volkeren in andere landen en onze voorouders. Meestal gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van
een boek, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie,
werkstukjes, enzovoort.
De volgende methoden zijn vanaf 2014 op onze school in gebruik: voor biologie, aardrijkskunde en
geschiedenis Argus Clou. Voor verkeer gebruiken we de methode Wijzer door het verkeer. De leerlingen
van groep 7 doen medio april 2018 mee aan het landelijke, theoretische verkeersexamen. Bij een
voldoende aantal punten ontvangen zij een verkeersdiploma. Daarnaast doen de kinderen ook nog een
praktisch verkeersexamen, dat georganiseerd wordt door de Beverwijkse afdeling van 3VO.

Computers
In de huidige maatschappij speelt de computer een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Kinderen
moeten - voor zover zij deze ervaring nog niet hebben opgedaan - leren omgaan met computers. De taak
van de school is om ze daarin te begeleiden. ICT (Informatie en Communicatie Technologie) invoeren staat,
anders dan we lang hebben gedacht, niet gelijk aan het digitaliseren van leermiddelen. Schooljaar 20152016 zijn we gestart met het geven van een chromebook aan iedere leerling in groep 5. Per jaar bouwen wij
dit uit. Ieder kind in de groepen 5 tot en met 8 heeft nu zijn/haar eigen chromebook. Zo heeft ieder kind in
deze groepen zijn of haar eigen digitale werkplek voor de verwerking van het geleerde. Let wel: de
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instructie van de leerkracht blijft bij het leren van grote invloed van het leren. De computer in de klas moet
ook geen doel op zich zijn, maar een meerwaarde scheppen aan de bestaande onderwijssituatie. Op De
Anjelier hebben we de beschikking over een netwerk en zijn we aangesloten op QL-ICT.
QL-ICT is een speciaal voor het primair onderwijs ontwikkeld veilig beheerd netwerkconcept. In alle groepen
3 t/m 8 werken we met digitale schoolborden en bijbehorende programma’s.

Expressievakken
De vakken muziek, handvaardigheid, drama, tekenen en dans vallen onder de expressievakken.
Voorbeelden van activiteiten zijn: koken, figuurzagen, schilderen, sokpoppen maken, kleien, drama en
dans. Het Centrum van de Kunsten Beverwijk begeleidt ons door middel van de subsidie muziekimpuls om
het lied repertoire van de Anjelier uit te bouwen. Ook zijn staan er af en toe echte kunstenaars voor de
groep om met de kinderen creatief aan de slag te gaan.

Lichamelijke oefening
We werken op onze school met de methode Bewegingslessen voor het basisonderwijs. In de
kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. De kleuters spelen op het kleuterschoolplein en in het speellokaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen een keer in de week gymles van een
vakdocent gymnastiek in de gymzaal. Bij mooi weer gebruiken we ook het schoolplein of het plein aan de
Harmonielaan om de gymlessen te geven. De groepen 5 t/m 8 hebben twee keer in de week gymles van
een vakdocent gymnastiek in de gymzaal.

Gymkleding
Gymkleding is verplicht! Jongens gymmen in een korte broek en een T-shirt. De meisjes in korte broek en Tshirt of in een turnpakje. Gymschoenen aan is praktisch in verband met vloervuil en het risico op
voetschimmel. De kinderen kleden zich voor- en na de gymles om in de kleedkamers. Vanaf groep 6 wordt
er na de gymles gedoucht! De kinderen van groep 3, 4 en 5 wassen in ieder geval hun gezicht. Mocht uw
kind niet kunnen deelnemen aan de gymles, geeft u hem/haar dan even een briefje mee. De kinderen van
de groepen die om 8:30 uur beginnen, worden door de ouders bij de gymzaal gebracht.

De gymtijden zijn als volgt ingedeeld
Groepen 3AB
Groepen 4AB
Groepen 5AB

vrijdag
woensdag
woensdag en vrijdag

Groepen 6AB
Groepen 7AB
Groepen 8AB

woensdag en vrijdag
woensdag en vrijdag
woensdag en vrijdag

Gym voor de kleuters
De kleuters dragen geen speciale gymkleding. Wel linnen instapschoenen, graag zonder veters en met
stroeve zolen! Schoeisel graag voorzien van naam. Deze schoenen blijven op school in een stoffen zak of
tas.

Actief burgerschap en sociale integratie
Ons onderwijs op school gaat er vanuit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving en is mede
gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Bovendien maken leerlingen kennis
met en krijgen zij kennis van verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Basisschool De
Anjelier realiseert deze doelen door de inzet van de Kanjertraining. De methode Kanjertraining dekt de
kerndoelen van burgerschap en integratie.
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Voorbeelden: project “zien in het donker”, goede doelenactie (afgelopen jaar voor stichting Mamas in
Afrika, bezoek Anne Frankhuis, bezoek bunkers van de vesting IJmuiden, bezoek Rijksmuseum

3. Invulling van de verplichte onderwijstijd
a.

Aantal uren onderwijs

In het voorwoord is vermeld, dat de kinderen ongeveer 8.000 uur bij ons op school doorbrengen. In dit
hoofdstuk van deze schoolgids moeten we hier iets specifieker over zijn.
Met ingang van schooljaar 2016-2017 gaan alle leerlingen, onderbouw en bovenbouw, 960 uren per
schooljaar naar school. Als uw kind acht jaar bij ons op school zit, komt dit neer op 7680 uur. Dit is ruim
boven het wettelijke minimum.

b.

De schooltijden

Vanaf schooljaar 2016-2017 werken wij met een continurooster op de maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.
De schooltijden zijn als volgt:
Groep 1 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
woensdag:

08:30 – 14:30 uur
08:30 – 12:30 uur

Om de kinderen voldoende speelruimte te geven worden de pauzes verdeeld.

c.

Vakanties voor het schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag:
Pasen
Meivakantie:
Hemelvaartsdagen
Pinksteren:
Zomervakantie:

21/10/2019
23/12/2019
17/02/2020
10/04/2020
13/04/2020
27/04/2020
21/05/2020
0106/2020
06/07/2020

-

25/10/2019
03/01/2020
21/02/2020

-

08/05/2020
22/05/2020

-

14/08/2020

Het team van de Anjelier heeft dit schooljaar 5 studiedagen.
De kinderen zijn dan vrij. Deze studiedagen zijn op : 28 oktober 2019, 31 januari 2020,
1 april 2020, 17 juni 2020 , 3 juli 2020

d.

Leerplichtige leeftijd en extra verlof

De leerplichtige leeftijd is op dit moment nog vijf jaar, maar zal op niet al te lange termijn worden verlengd
naar vier jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In
voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen. Volgens de wet moet een kind in de
onderbouw 3520 uur op school zijn. Gevolg hiervan is, dat u ook voor 4-jarigen (die officieel nog niet
leerplichtig zijn) voor extra verlof toestemming dient te vragen aan de school.
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Verlof voor bezoek aan huisarts, specialist, therapeut of tandarts
Voor het aanvragen van bovenstaand verlof kunt u op school (bij de groepsleerkracht) een verlofformulier
ophalen, invullen en bij de directie retourneren. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk
na schooltijd te maken. We begrijpen echter dat dit niet altijd mogelijk is.
Als de afspraak onder schooltijd valt, bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen. We mogen
geen kinderen naar huis sturen. Dit geldt ook voor leerlingen van groep 7 en 8.

Vakantie verlof
Vakantie opnemen buiten de schoolvakanties is in principe niet toegestaan. Ouders kunnen een beroep op
vrijstelling doen om de volgende reden: vakantieverlof wordt alleen verleend wanneer ‘het slechts mogelijk
is wegens de specifieke aard van het beroep van één der ouders buiten de schoolvakanties op vakantie te
gaan’. Hierbij dient een werkgeversverklaring overlegd te worden, waaruit blijkt dat vakantie binnen de
vastgestelde schoolvakantie niet mogelijk is.

Dit verlof:
-

1.

mag één keer per jaar verleend worden.
mag niet langer duren dan 10 dagen.
mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Een aanvraag moet
minimaal 8 weken van tevoren bij de directeur worden ingediend.
Verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden

Hieronder wordt verstaan:
- voldoen aan de wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
- voor verhuizing (ten hoogste één dag).
- voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten (1 of ten hoogste 2 dagen).
- bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten (duur in overleg).
- bij overlijden van bloed- of aanverwanten: afhankelijk van de ‘graad’ van 1 dag tot 4 dagen.
- bij huwelijks- of ambtsjubilea van ouders of grootouders (één dag).
- voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen, maar géén vakantieverlof.

Waarschuwing:
De school is verplicht (volgens artikel 21) ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de
leerplichtambtenaar. Dit is elk verzuim dat valt buiten bovengenoemde regeling. Tegen die ouders die hun
kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt door de
leerplichtambtenaar.
Om een veel gehoord misverstand uit de weg te ruimen: geen enkel kind heeft recht op 10 snipperdagen!
Met nadruk wordt erop gewezen dat eerder met vakantie gaan om bijvoorbeeld acht weken in het
buitenland door te kunnen brengen niet toegestaan mag worden.
Formulieren voor het aanvragen van vakantieverlof zijn verkrijgbaar bij de directie.
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4. Veiligheid
We willen dat De Anjelier een veilige school is. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen zich daar veilig en
prettig kunnen voelen. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel,
stagiaires en ouders. Onze missie is dat op De Anjelier door leerlingen, leerkrachten en andere betrokkenen
met plezier geleerd wordt. Dat kan alleen als iedereen zich op school veilig voelt.
In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, heb je positieve verwachtingen van elkaar en
werk je samen. Er is duidelijkheid over wat er van jou verwacht wordt en wat je van de ander kunt
verwachten. Een dergelijk schoolklimaat willen we met elkaar maken.
In het schoolplan en de schoolgids staat duidelijk verwoord hoe vorm gegeven wordt aan het pedagogisch
klimaat dat de school voorstaat. De Anjelier heeft een beleidsplan vastgesteld om de sociale veiligheid voor
leerlingen en personeel te waarborgen. In dit beleidsplan Sociale Veiligheid beschrijven we wat we doen
om een veilig klimaat te bewerkstelligen, vast te houden en te verbeteren.
Het beleidsplan Sociale Veiligheid staat niet op zich. Feitelijk moet het in samenhang gelezen worden met
diverse beleidsplannen en documenten: het ARBO beleidsplan van Stichting Fedra - specifiek daar waar het
gaat over welzijn en welbevinden van leerkrachten - de schoolgids en documenten uit het handboek
Anjelier, waarin beleid, afspraken en protocollen van De Anjelier zijn opgenomen.
Goed sociaal veiligheidsbeleid voldoet aan de voorwaarden die de inspectie stelt als, aan de hand van
concrete documenten, aangetoond kan worden dat:
1.

Minimaal eens per twee jaar alle leerlingen en personeelsleden (of een representatieve groep
van hen) systematisch ondervraagd worden over hun veiligheidsbeleving (inzicht).

2.

In het veiligheidsbeleid is vastgelegd dat aandacht wordt besteed aan de preventie van
incidenten en dit beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld wordt (voorkomen).

3.

In het veiligheidsbeleid is vastgelegd dat aandacht wordt besteed aan de afhandeling van
incidenten en dit beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld wordt (optreden).

Verwijsindex
Alle scholen en overige met jeugd werkende instellingen in de regio zijn verplicht aangesloten op de
verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal meldinstrument waarin professionals melding kunnen doen
van mogelijk zorgwekkende situaties die zich voordoen bij afzonderlijke kinderen. Als meerdere meldingen
rond een kind gedaan worden, brengt de verwijsindex de verschillende meldende professionals met elkaar
in contact. Via dit eerste contact wordt bezien of overleg en afstemming tussen de verschillende
organisaties noodzakelijk is. Als door de school een melding gedaan wordt in de verwijsindex worden de
ouders/verzorgers daarvan op de hoogte gesteld.
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5. Kwaliteitszorg
a.

Verantwoording van kwaliteit

Wij gebruiken diverse instrumenten om de kwaliteit van ons onderwijs in beeld te brengen, te volgen en te
bewaken. Dit zijn bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem, de gesprekscyclus met leerkrachten, het
oudertevredenheidsonderzoek, het medewerkeronderzoek en het leerlingonderzoek. Twee keer per jaar
heeft het pedagogisch team (directie en zorgcoördinator) een gesprek met de stichtingsdirectie over de
kwaliteit van de school. De gegevens van bovenstaande instrumenten gebruiken wij om in een vroeg
stadium onze ontwikkelpunten te benoemen, verbeterplannen te evalueren, prioriteiten te stellen en
scholing / begeleiding in te kopen.
Uiteraard ziet, naast het bestuur, de inspectie toe op het onderwijs op onze school en wordt jaarlijks door
hen bepaald of het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het oordeel van de inspectie kunt u vinden via
www.onderwijsinspectie.nl.
Wij gebruiken de schoolgids om u te informeren. In het jaarverslag hieronder geven wij zo veel mogelijk
relevante gegevens waarmee u zichzelf een beeld kunt vormen van onze organisatie en de kwaliteit.

b.

Jaarverslag schooljaar 2018-2019

De instroom van de leerlingen blijft, ondanks de afname van het aantal kinderen in het voedingsgebied,
stabiel.

Leerlingen-aantallen
01-10-2018
Onderbouw
196
Bovenbouw
203
Totaal
399

Aantal groepen 01-10-2017
8
185
8
213
16
398

Aantal groepen 01-10-2016
8
198
8
194
16
383

Aantal groepen
8
8
16

Resultaten uit Leerlingvolgsysteem
Twee keer per jaar maken de leerlingen de LOVS toetsen van Cito. We bekijken jaarlijks de behaalde
resultaten heel kritisch voor de gehele school, per groepen en per individuele leerling. Indien de resultaten
dit aangeven passen we ons onderwijsaanbod aan op het desbetreffende leeronderdeel. Voor het
schooljaar 2019-2020 houdt dit in dat we het leeronderdeel “begrijpend lezen” als speerpunt gaan
aanpakken.

Toelichting op de leerresultaten
Naast de inspectienorm hanteren wij een eigen Anjeliernorm per groep. Deze normen
liggen boven de normen van inspectie. De groepen behaalden ook deze eigen streefnormen.
Ondanks dat de resultaten goed zijn, blijven wij kritisch kijken naar de trends die ons opvallen. Het aanbod
van de kinderen die boven het gemiddelde presteren is voor ons een aandachtspunt. Naast de
differentiatie in de methode, bieden wij steeds meer aan om de doorgroei van deze kinderen te
begeleiden. Verder is er in de opbrengstgesprekken aandacht geweest voor woordenschatonderwijs. Preteaching (voorinstructie) en het zelfstandig leren hanteren van hulpbronnen is in de meeste groepsplannen
opgenomen.
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Deskundigheidsbevordering
In schooljaar 2018-2019 hebben de leerkrachten in de groepen 1, 2, 3 en 4 zich verder geschoold in het
rekenonderwijs door de cursus “Met sprongen vooruit”. Ook de leerkrachten van de groepen 5 en 6
hebben de curcus Met sprongen vooruit gevolgd. Individueel werden door leerkrachten scholingen
gevolgd: Leernetwerk Fedra hoogbegaafdheid/meerkunners, Leernetwerk ICT, Grip op de groep, intern
begeleider dyscalculie, Taal in Blokjes. Startende leerkrachten worden begeleid door de Fedra Academie tot
“Fedra vaardige” leerkrachten. Het team werd afgelopen twee jaar ook geschoold in muziekonderwijs door
middel van inzet van de subsidie Muziekimpuls. De directie volgde de scholingen: schoolleidersopleiding
Basisbekwaam, Topdossier, strategisch beleid, de nieuwe cao, kwaliteitsgesprekken, verzuimbeleid, andere
organisatievormen en auditorentraining.

Investeringen in de leeromgeving
•
•

Studiedag deels voor administratie,
Inzet onderwijsassistenten in de onderbouw ( 1/ 2).

Oordeel van de inspectie van het onderwijs
Het niveau van de tussen- en eindopbrengsten ligt op het niveau dat van de school, op basis van leerlingkenmerken, verwacht mag worden. De school heeft een basisarrangement, wat wil zeggen dat de inspectie
geen reden ziet om extra toe te zien op de kwaliteit van het onderwijs.

Inzet van ouders
Aan diverse activiteiten werkten ouders mee:
2 ouders per groep doen luizencontroles;
3 ouders hebben zitting in de MR;
ouders vormen de activiteitencommissie;
Veel hand- en spandiensten werden verricht door vele ouders. (o.a. het schoolfruitproject, de hulp bij de
sportdagen)

Uitstroom naar VO 2019 2018 2017 2016
Praktijkonderwijs
VMBO Basis
VMBO Kader
Mavo – Havo
Havo – VWO
VWO / gymnasium
Totaal

2%
2%
29%
26%
18%
23%
100%

19%
37%
25%
19%
100%

2%
13%
38%
36%
11%
100%

10%
10%
12%
54%
14%
100%

Functies in de school

Aantal personen

Leerkrachten
Leerkrachtondersteuners
Onderwijsondersteuners
Directie
Totaal

22
2
2
2
28

Percentage van de formatie
79%
7%
7%
7%
100%

Verzuim
Lesuitval door afwezigheid leerkrachten

0%
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Tevredenheid medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen
De laatste resultaten van de tevredenheid-onderzoeken bij zowel kinderen, ouders als leerkrachten zijn
ruim voldoende.

Samenvatting
Krijgt mijn kind op De Anjelier kwalitatief goed onderwijs? Ja, dat kunnen wij volmondig stellen. De Anjelier
staat voor goed onderwijs, plezier en veiligheid. De resultaten van het onderwijs zijn ruim boven de norm
van de inspectie. De school innoveert en is onderwijskundig in ontwikkeling. Kinderen, ouders en inspectie
bevestigen dit. Een hardwerkend team staat garant voor kwalitatief goed onderwijs aan uw kind.

6. Zorg en begeleiding
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond
Onze school maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (Limmen t/m
Velsen). In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV) werken alle basisscholen samen
om alle leerlingen optimaal onderwijs te bieden, onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten. In principe
krijgen alle leerlingen onderwijs op de reguliere basisscholen. In uitzonderingssituaties is aanvullende of
specifieke ondersteuning noodzakelijk, deze wordt voor een kleine groep leerlingen gegeven in de speciale
basisschool. Het SWV heeft twee scholen voor speciaal basisonderwijs: De Zeearend in Beverwijk en De
Boekanier in Velsen. Deze scholen maken deel uit van een integraal kindcentrum (IKC). Het IKC is een
samenwerking tussen deze twee scholen voor speciaal basisonderwijs, twee instellingen voor Speciaal
Onderwijs - Heliomare en Antonius – en Kenter Jeugdhulp. Voor enkele leerlingen wordt de samenwerking
gezocht met het speciaal onderwijs of wordt de leerling verwezen naar het speciaal onderwijs.

Verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs
Iedere school van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV) heeft een
ondersteuningsteam. In dit team werkt de school samen met externe deskundigen. De leerkracht en de
zorgcoördinator formuleren de vraag voor de extern deskundigen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de juiste
aanpak van leer- of gedragsproblemen. In het ondersteuningsteam worden afspraken gemaakt over extra
zorg en begeleiding van leerlingen. Uit de bespreking van de problematiek in het ondersteuningsteam kan
bijvoorbeeld voortkomen dat er (nader) onderzoek gedaan moet worden naar de begeleidingsbehoefte van
de leerling en dat vervolgens binnen de basisschool een traject met specialistische hulp gestart moet
worden. Soms wordt besloten dat een leerling beter op zijn/haar plek is in het speciaal (basis)onderwijs.
De school gaat in overleg met de medewerkers van het SWV om een verwijzing naar het speciaal
(basis)onderwijs te starten. Ouders/verzorgers worden hier in een vroeg stadium bij betrokken. Meer
informatie over het SWV is te vinden op www.passendonderwijsijmond.nl.
Meer informatie over het SWV Passend Onderwijs IJmond is te vinden op
www.passendonderwijsijmond.nl
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg,
maar zeker diegenen die moeite hebben met leren of die juist te weinig worden uitgedaagd. Basisschool De
Anjelier hanteert voor de groepen 3 t/m 8 het jaarklassensysteem. De kinderen van dezelfde leeftijd zitten
meestal in dezelfde groep. Binnen het jaarklassensysteem wordt gedifferentieerd. De leerkrachten bieden
de leerstof aan die bij uw kind past, zoveel mogelijk georganiseerd binnen 3 instructieniveaus: ‘onderwijs’
op maat. Steeds meer werken wij met het geven van instructie groepsdoorbrekend tussen de
parallelgroepen.
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GGD Kennemerland
Onze school werkt samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school is een
team bestaande uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden.
Contactmomenten: de groei en de ontwikkeling van 5-jarigen en leerlingen in groep 7 worden gevolgd.
Ouders ontvangen informatie over het bezoek aan de verpleegkundige bij de oproep.
Advies en consultatie: De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij
een overleg met ouders en school, om zorgen of vragen rondom een kind te bespreken. Ook kan de school
anoniem een leerling bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste
hulp of begeleiding te bieden.
De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.
Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de JGZ, zodat zij het
kinddossier op kunnen vragen. Wanneer ouders hier bezwaar tegen hebben, kunnen zij dit aangeven bij de
directie van de school. In overleg met ouders kan de school kinderen aanmelden voor onderzoek bij de
jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Wanneer ouders zonder berichtgeving niet op de afspraak verschijnen,
zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige de school hierover informeren. Ouders kunnen ook altijd zelf een
afspraak maken.
Contact: ouders kunnen met vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding, gedrag, eten,
slapen en bedplassen bij de JGZ terecht. De JGZ is op werkdagen van 8.30–12.30 uur en 13.00–17.00 uur
bereikbaar via 023 7891777 of ---frontofficejgz@vrk.nl. Meer informatie over de JGZ is te vinden op de
website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugd.

Komt uw kind van een andere school?
Wanneer leerlingen van een andere basisschool op De Anjelier komen, krijgen ze de ruimte om aan de
nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school,
aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind en zetten we, als dit nodig blijkt, gerichte
hulp in.

a.

Individuele begeleiding

Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed opgenomen heeft of dat het tempo in de groep voor
hem/haar te hoog ligt. De capaciteiten van alle leerlingen zijn immers verschillend. Dat betekent dat een
leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep. Hiervoor worden leerkrachten
voortdurend bijgeschoold.
De zorgcoördinator is de aangewezen persoon om, samen met de groepsleerkracht, een handelingsplan op
te stellen. Ouders worden op de hoogte gesteld van de hulp die wij geven en misschien kunt u thuis ook
meehelpen. De school tracht ieder kind zich, binnen zijn/haar mogelijkheden, optimaal te laten
ontwikkelen.

b.

Voortgangsregistratie

Als basis voor extra hulp/zorg aan kinderen heeft basisschool De Anjelier een zogenaamd
leerlingvolgsysteem. Twee maal per jaar worden alle kinderen in groep 3 tot en met 8 met
gestandaardiseerde toetsen (erkende toetsen van het Cito) getoetst. Dit geldt ook voor de oudste kleuters.
-

De leerkrachten krijgen naast de eigen rapportage op deze manier een goed beeld van de
leerlingen.
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-

De groepsleerkracht kan de gemiddelde resultaten van de groep naast landelijke resultaten
leggen. De kwaliteit van het onderwijs op de school wordt getoetst.
De gemiddelde schoolresultaten worden gemeten en gewogen: kwaliteitsbewaking.

De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst. De resultaten van de
toetsen worden besproken in het team en op basis hiervan worden plannen opgesteld. Bij de rapportage
van de resultaten van uw kind worden de toetsresultaten meegenomen. In de oudergesprekken krijgt u
inzage in alle resultaten (dus ook toetsresultaten) van uw kind.
Het verwerken van de uitslagen van de toetsen gebeurt door de leerkracht. Het coördineren van de daaruit
voortvloeiende zorg, gebeurt door de specialist zorg:
-

Deze neemt aanvullende toetsen af als de reguliere toetsen uit het leerlingvolgsysteem niet
voldoende inzicht in bepaalde problemen geven.
Deze adviseert leerkrachten over extra hulpmateriaal en stelt, als dit nodig is, samen met de
leerkracht een handelingsplan voor een leerling op.
Deze maakt een overzicht van de groeps- en schoolresultaten.
Deze voert gesprekken met ouders over extra hulp of over aanvullende toetsen.

Om inzicht te krijgen in leerstoornissen of bij sociaal emotionele problemen kan advies ingewonnen
worden bij externe instanties.

c.

Begeleiding hoogbegaafde leerlingen

Ook leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht op De Anjelier. Binnen de methodes
wordt verdiepende en uitdagende oefenstof aangeboden die deze leerlingen kunnen maken. Bovendien
gebruiken we voor deze leerlingen speciale leerstof waaraan ze zelfstandig mogen werken. Wij proberen
een werkwijze op basis van onderzoeksvragen te implementeren in de wereldoriëntatie-, de reken en
taallessen voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Het onderwijs aan hen krijgt gestalte soms in de vorm
van aparte groepjes, soms meer geïntegreerd in de reguliere lessen. Het presenteren van hun werk aan de
kinderen van de groep is een belangrijk onderdeel. Drie leerkrachten van de Anjelier ( onder- midden en
bovenbouw) participeren in een leernetwerk hoogbegaafdheid van onze stichting. Hierin kunnen de
experts vanuit de scholen veel aan elkaar hebben. Het idee van dit leernetwerk komt voort uit de
behoefte van directies en bestuur om elkaar (de scholen) te versterken, zodat er een krachtig geheel
ontstaat.

d.

Een jaar overdoen en aangepaste programma’s

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms nemen we dan
in overleg met de ouders het besluit om uw kind een jaar over te laten doen. Dit gebeurt vooral als uw
kind op alle punten ook lichamelijk en emotioneel achterblijft in de ontwikkeling.
Ook komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast
programma gaat werken (eigen leerlijn). Zo’n leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van de
basisschool, maar we stellen het aangepaste programma zo op dat er aansluiting is bij het
vervolgonderwijs.

e.

Verzorging en medicijngebruik

Leerkrachten dienen in principe geen medicijnen toe en verrichten geen medische handelingen, anders dan
het verlenen van hulp en ondersteuning bij reguliere zaken. Denk hierbij aan een pleister plakken als een
kind gevallen is en het smeren van zonnebrandcrème bij een excursie.
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Als een kind onder schooltijd medicijnen moet gebruiken of medische verzorging nodig heeft, kunnen
ouders dit melden bij de directie. Aan de hand van het basisprotocol ‘Medische handelingen op scholen’
wordt een aanpak bepaald. Wanneer op school medicijnen moeten worden verstrekt, geven de ouders
hiervoor schriftelijk toestemming. Voor leerlingen met een chronische of mogelijk levensbedreigende
aandoening wordt samen met de ouders een individueel protocol opgesteld. In het protocol staat wie een
medische handeling kan verrichten, op welke signalen van het kind iedereen alert moet zijn en wat er moet
gebeuren in noodsituaties. De groepsleerkrachten krijgen op basis van het protocol specifieke instructies.
De andere leerkrachten worden geïnformeerd.
Leerkrachten helpen leerlingen niet bij toiletbezoek, wij gaan ervan uit dat ieder kind dat naar school gaat
zindelijk is en zelfstandig het toilet kan bezoeken. Er zijn voor kleuters noodsetjes kleding beschikbaar in
geval van een ‘ongelukje’.

f.

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Ieder kind kan een ongeval krijgen of ziek worden waardoor hij of zij langdurig niet naar school kan komen.
De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijs aan de zieke leerling. We houden contact met de
ouders van een langdurig zieke leerling om de leerling betrokken te laten blijven bij de school, het
onderwijsproces en de klasgenoten. Dit geldt ook voor leerlingen met een chronische ziekte, die daardoor
regelmatig delen van het programma moeten missen. De leerling houdt hierdoor toekomstperspectief en
een sociaal-emotioneel isolement wordt zoveel mogelijk voorkomen. De groepsleerkracht is voor ouders en
leerling de contactpersoon. De directie en de zorgcoördinator ondersteunen de groepsleerkracht bij het
opstellen van een handelingsplan, zodat de leerling tijdens zijn / haar afwezigheid zoveel mogelijk
onderwijs aangeboden kan krijgen. Ouders en leerkracht informeren elkaar over het herstel en de
uitvoering van het alternatieve onderwijsprogramma. Indien nodig kan de school advies vragen aan een
onderwijsbegeleidingsdienst of bij een educatieve voorziening van een academisch ziekenhuis.

h.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de ‘Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling’ van Stichting Fedra.

7. Ouders en onze school
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over gebeurtenissen
op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van
belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis
bevordert het welbevinden van een kind, dat staat vast.

a. Informatie aan ouders
Via schriftelijke informatie
Informatie wordt bij voorkeur per e-mail naar u toegestuurd. Om de stroom van briefjes wat te ordenen,
verschijnt er een informatiebulletin: ‘t Anjeliertje. We nummeren deze, zodat u direct kunt merken of u er
een gemist heeft. ’t Anjeliertje wordt na versturing per e-mail ook direct op de website geplaatst
(www.anjelier.nl/’t Anjeliertje). Losse berichten tussendoor zijn niet helemaal te vermijden; ook deze
worden bij voorkeur per e-mail verstuurd. Sinds mei 2012 is er ook een app van de school te downloaden.
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Ouderavonden
Jaarlijks organiseren we verschillende ouderavonden. Soms voor alle ouders, soms voor een deel van hen.
Het begint altijd met de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Dit gebeurt in de vorm van een
“nieuwschooljaarsreceptie” voor ouders en kind. U maakt dan kennis met de leerkracht(en) van uw kind. Zij
geven u informatie over wat er dat schooljaar in de groep van uw kind gaat gebeuren. Daarnaast kan er in
de loop van het schooljaar een ouderavond plaatsvinden rondom een bepaald thema.

Oudergespreksavonden
Driemaal per jaar plannen we voor alle groepen oudergesprekken. Op deze avonden kunt u met de
leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind. Bij de gesprekken in november en maart worden de
ouders van alle kinderen persoonlijk uitgenodigd. Bij de laatste ouderavond einde schooljaar is dit
facultatief. Leerkracht en/ of ouders kunnen dan een gesprek aanvragen

Website: www.anjelier.nl

Het Anjeliertje
Elke twee weken krijgen de ouders “Het Anjeliertje” toegestuurd via de mail. In deze digitale schoolkrant
staan gebeurtenissen in de groepen, lopende projecten e.d. ,actuele onderwerpen vermeld. Op deze
manier houden we de ouders op de hoogte van wat er op de Anjelier gebeurt.

App: anjelier
De Anjelier heeft een APP. Voor Apple gebruikers te vinden in de App-store en voor Android gebruikers in
de Play-store of Android-market. De app is te vinden onder de schoolnaam “anjelier”.

Afspraken
Het personeel van de school is graag bereid buiten de ouderavonden met u te praten over uw kind. Als u
daar behoefte aan heeft, kunt u altijd een afspraak maken.

Informeren gescheiden ouders
Scholen zijn verplicht om te rapporteren over de leervorderingen van leerlingen aan hun ouders, voogden
of verzorgers. Ook na een scheiding worden beide ouders gelijkelijk behandeld door de school. De school
neemt hiermee een neutrale positie in. Uitgangspunt van de school is dat de informatie zoveel mogelijk aan
beide ouders op hetzelfde moment gegeven wordt, bijvoorbeeld tijdens informatieavonden en
rapportgesprekken. Beide ouders worden uitgenodigd en de school gaat ervan uit dat beide ouders
gezamenlijk bij de gesprekken aanwezig zijn. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school
dat de ene ouder de andere ouder informeert over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind. Alleen in
uitzonderlijke gevallen informeert de school, op aanvraag, beide ouders afzonderlijk.
Wanneer ouders twee exemplaren van een rapport of andere documenten willen ontvangen, kunnen zij dit
schriftelijk aanvragen bij de leerkracht of de directie. Algemene informatie is te verkrijgen via de website,
de nieuwsbrief en de schoolgids. Van ouders wordt verwacht dat zij de school schriftelijk op de hoogte
brengen van een echtscheiding. Ouders kunnen hierbij aangeven wie de eerstverantwoordelijke ouder
wordt, waar het kind woont, hoe de omgang geregeld is en wie het eerste aanspreekpunt is in geval van
ziekte.
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Gesprek met directie
De directie heeft geen officieel spreekuur. U kunt hen altijd aanspreken. Als het nodig is, maken we snel
een afspraak met u.

Gesprek met de interne begeleider
Deze begeleidt leerkrachten bij extra zorg (zie hoofdstuk 5). Deze heeft geen officieel spreekuur. Als het
nodig is, maakt zij een afspraak met u. Let wel: de leerkracht kind is altijd uw aanspreekpunt als u vragen
heeft over de ontwikkeling van uw kind.

b.

Medezeggenschapsraad (MR)

Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine. Beslissingen die van invloed zijn op
het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en
personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de
medezeggenschapsraad. In de MR houden 3 ouders en 3 personeelsleden vinger aan de pols. Belangrijke
veranderingen worden door de directie voorgelegd aan de MR. De MR bekijkt of die veranderingen goed en
nodig zijn. Pas nadat de MR akkoord gaat kan de directie de verandering doorvoeren. De MR kan ook zelf
initiatief nemen en de directie vragen een knelpunt op te lossen. De MR behandelt zaken van algemene
aard, nooit individuele klachten of problemen. In het MR reglement is precies beschreven wanneer de MR
om advies of instemming gevraagd moet worden. Het reglement van de MR vindt u op de website van
Stichting Fedra, www.fedra.nl. In de kalender vindt u informatie over de bereikbaarheid en de
vergaderingen van de MR. Bij het verschijnen van deze schoolgids was de meest recente samenstelling van
de MR nog niet bekend.
Namens de ouders hebben zitting in de medezeggenschapsraad:
Mevr. Irene Scheffers (voorzitter)
Mevr. Daniëlle Webster
Dhr. Jacco Hienkens
Namens het personeel hebben zitting in de medezeggenschapsraad:
Dhr. Maarten Muetstege
Mevr. Lonneke Koks
Mevr. Desiree Engberts
De vergaderingen van de MR staan in de jaarkalender en zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen
liggen ter inzage op school. Ieder jaar maakt de MR een jaarverslag. Het verslag ligt ter inzage bij de
directie. De MR is ook per e-mail bereikbaar via mr@anjelier.nl

c.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school is onderdeel van Stichting Fedra. Door de stichtingsdirectie worden besluiten genomen die
meerdere of alle scholen aangaan. In de GMR hebben ouders en personeelsleden invloed op deze
besluiten. Alle scholen van Fedra zijn vertegenwoordigd in de GMR door een ouder of een personeelslid. De
GMR heeft een eigen website (www.gmrfedra.nl) die ook via de website van Fedra (www.fedra.nl)
bereikbaar is. Het reglement van de GMR is te downloaden via de website van Fedra en via de website van
de GMR. Mevrouw Larissa den Dunnen vertegenwoordigt de Anjelier in de GMR van de stichting FEDRA.

d.

Activiteitencommissie (AC)

Sinds het schooljaar 2017-2018 werken we met een activiteitencommissie. Deze commissie bestaat uit een
kleine groep ouders. Er zullen werkgroepen worden geformeerd voor de activiteiten, die in de loop van het
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schooljaar worden georganiseerd. Zo’n werkgroep zal bestaan uit leerkrachten en ouders. Als er hulp nodig
is van meerdere ouders dan worden alle ouders hiervoor benaderd.

e.

Geldelijke bijdrage

Het volgen van basisonderwijs is gratis, het wordt door de overheid betaald. Desondanks kunt u jaarlijks
onderstaande kosten verwachten. Toelating van uw kind tot onze school is niet afhankelijk van de betaling
van onderstaande kosten. Alle kinderen nemen deel aan alle onderdelen van het onderwijsprogramma en
aan de feesten en activiteiten die door de activiteitencommissie georganiseerd worden. Deelname aan het
kamp in groep 8 is verbonden aan betaling van een eigen bijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage
De activiteitencommissie organiseert, in nauwe samenwerking met de leerkrachten, enkele feesten en
activiteiten gedurende het schooljaar. Deze feesten en activiteiten worden niet bekostigd uit de
rijksbijdrage, maar uit de vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een verzoek
tot betaling van deze ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2018-2019 was de ouderbijdrage € 25,00. De
ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 wordt met instemming van de MR vastgesteld. U ontvangt
aan het begin van het schooljaar een e-mail van stichting Fedra met daarop de voor u geldende bijdrage
plus het rekeningnummer waar deze op overgemaakt kan worden. Van het totaal aan ouderbijdragen
worden leuke en gezellige activiteiten, excursies en feesten georganiseerd, zoals het sinterklaasfeest, de
paasviering, de playbackshow, de Kinderboekenweek en Kerstmis. De directie verantwoordt inkomsten en
uitgaven uit de vrijwillige ouderbijdrage jaarlijks aan de MR.

De vrijwillige bijdrage pauzevervanging
Op scholen met een continurooster blijven alle leerlingen tijdens de lunchpauze op school. Tijdens de pauze
worden zij een half uur begeleid door professionele medewerkers van Welschap. Stichting Fedra betaalt
een belangrijk deel van de kosten voor de opvang in de pauze. Wij vragen daarnaast een vrijwillige bijdrage
aan de ouders, zodat er meer geld beschikbaar blijft voor onderwijs. Voor het schooljaar 2018-2019 was de
vrijwillige bijdrage PV vastgesteld op € 50,00 per kind per jaar. In overleg met de directie is gespreide
betaling mogelijk. Ook voor de vrijwillige bijdrage voor de pauzevervanging ontvangt u van stichting Fedra
een e-mail met het verzoek tot betaling. Aan de ouders van de kinderen die vanaf januari instromen, wordt
een bijdrage van € 25,00 gevraagd. (Zie verder Pauzevervanging, pagina 22.)

f.

Klachten of geschillen

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze school
niet anders. We doen ons best om zo’n sfeer te creëren dat het bespreken van vervelende gebeurtenissen
en fouten mogelijk is en dat snel een oplossing gevonden wordt die voor alle partijen acceptabel is.
Desondanks kan het voorkomen dat u een probleem heeft waar u met de betrokkene(n) niet uitkomt en
waarover u een uitspraak van een persoon / instantie hoger in rang wilt. Een klacht gaat over (het nalaten
van) gedragingen of (het niet nemen van) besluiten van personeel, directie of bevoegd gezag.
Onze klachtenregeling heeft vier niveaus. Waarbij u begint op het niveau waar de klacht betrekking op
heeft. Indien de oplossing of het antwoord voor u niet acceptabel is, dan gaat u door naar het volgende
niveau.
1.
2.
3.
4.

De betrokken persoon / personeelslid van de school
De directie
De stichtingsdirectie / het bevoegd gezag
De landelijke klachtencommissie
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Op alle niveaus kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Bij de eerste drie kan dat ook mondeling, bij voorkeur
op afspraak zodat er daadwerkelijk tijd is voor een goed gesprek. In het verslag van dit gesprek zal de klacht
goed omschreven worden. Uw schriftelijke klacht moet de volgende onderwerpen bevatten;
1.
Naam, adres, woonplaats van u (en evt. uw kind dat betrokken is)
2.
De klacht
3.
Omschrijving van door u genomen acties
4.
Reacties van betrokkenen tot nu toe.
Om uw klacht goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat alle betrokkenen alle relevante informatie
ontvangen. Deze informatie zal door ons vertrouwelijk behandeld worden. Het betrokken personeelslid, de
directie en het bevoegd gezag zullen uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw klacht.
De scholen van Stichting Fedra zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk
Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie. Deze
klachtencommissie heeft een eigen reglement en werkwijze. De klachtencommissie maakt deel uit van de
landelijke Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Deze GCBO bundelt diverse commissies. Op
de website www.gcbo.nl vindt u alle informatie over de verschillende commissies.

Contactgegevens
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697
info@gcbo.nl

Vertrouwenspersonen
Niet elk probleem is per definitie een klacht. U kunt ook behoefte voelen een probleem eerst in vertrouwen
voor te leggen aan en advies te ontvangen van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon
adviseert u over de stappen die u kunt nemen om het probleem op te lossen en staat u in het hele traject
met raad en daad bij. Hierbij kennen we bij onze stichting een aantal niveaus.

Een interne contactpersoon
De interne vertrouwenspersoon is een persoon bij wie ouders met vertrouwelijke zaken en problemen met
betrekking tot de school terecht kunnen, als zij deze (nog) niet kunnen of willen aankaarten bij de
leerkracht of directie. De vertrouwenspersoon geeft ondersteuning en begeleiding aan de persoon met een
probleem of klacht. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid, maar heeft een meldplicht als er
strafbare feiten aan het licht komen.
De interne vertrouwenspersonen van Stichting Fedra zijn te bereiken via de mail:
Geerke Rigtering: g.rigtering@fedra.nl
Alfred Wagenaar: a.wagenaar@fedra.nl

Een externe vertrouwenspersoon
De GGD Midden Kennemerland , afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt ondersteuning als er op school
sprake is van seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Dit betreft niet alleen ervaringen van
leerlingen, maar ook ervaringen van leerkrachten en ander personeel van de school. Deze externe
vertrouwenspersoon, een jeugdarts (niet van de eigen school), begeleidt en ondersteunt slachtoffers. Het is
de taak van de vertrouwenspersoon om door bemiddeling een oplossing voor de klacht te bereiken. De
vertrouwenspersoon werkt volgens vastgestelde procedures. De externe contactpersoon is bereikbaar via
telefoon nummer 0900 0400682.
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De vertrouwensinspecteur
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school
(ernstige) problemen voordoen op het gebied van:
• seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven);
• psychisch en fysiek geweld;
• discriminatie en radicalisering.
Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de
vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Meldingen worden
geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de
vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen
van aangifte. Bij een vermoeden van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) geldt in een aantal gevallen de melden aangifteplicht.
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (8.00-17.00 uur) bereikbaar op
telefoonnummer: 0900 1113111.

g.
Toelating- en verwijderingbeleid Stichting Fedra
Inschrijving voor de kleutergroep
Iedere ouder/verzorger die het beleid en de uitgangspunten van De Anjelier onderschrijft, is welkom
zijn/haar kind aan te melden. Kinderen kunnen aangemeld worden vanaf 2,5 jaar en kunnen op 4 jarige
leeftijd bij ons starten. Kinderen zijn leerplichtig van 5 jaar en moeten vanaf die leeftijd ingeschreven staan
op een school.
Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers bij het aanmelden van hun kind, alle relevante informatie over
het kind (gezondheid, cognitieve en sociale ontwikkeling) beschikbaar stellen aan de directie. De directie zal
hiermee een inschatting maken over de mogelijkheden van de school om het kind de school succesvol te
laten doorlopen. In principe worden alle leerlingen door ons geaccepteerd en ingeschreven om het
onderwijs te volgen.
Er zijn enkele situaties waardoor de school een leerling kan weigeren:
- pedagogisch-didactische of organisatorische redenen, zoals de groepsgrootte of specifieke
onderwijsbehoeften van de overige leerlingen in de betreffende groep, kunnen de directie doen
besluiten geen nieuwe kinderen meer toe te laten in deze groep;
- leerlingen die de school eenmaal verlaten hebben, worden niet meer aangenomen, tenzij de
kinderen de school verlaten hebben als gevolg van een verhuizing of plaatsing in het speciaal
(basis)onderwijs.

Inschrijving voor leerjaar 3 of hoger
Onze school streeft naar evenwichtige groepen. Gemiddeld zitten er 28 leerlingen in een groep. In een
groep van 33 leerlingen worden, in de hogere leerjaren, geen nieuwe leerlingen meer toegelaten. In
uitzonderlijke gevallen kan de directie besluiten de leerling niet in te schrijven, terwijl de groep nog niet de
maximale grootte heeft bereikt. Dit kan te maken hebben met pedagogische-didactische of
organisatorische redenen, zoals de specifieke onderwijsbehoeften van de overige leerlingen in de
betreffende groep.
Over kinderen die op een andere school staan ingeschreven, wordt eerst overleg gevoerd met de school
van herkomst. In geval van doublure neemt de school het doublurebesluit over van de school die de
leerling verlaat.
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Kinderen die de school eenmaal verlaten hebben worden niet meer aangenomen, tenzij de kinderen de
school verlaten hebben als gevolg van een verhuizing of plaatsing in het speciaal onderwijs.
Indien de directie besluit om een leerling niet in te schrijven dan worden de ouders/verzorgers schriftelijk
geïnformeerd over de reden.

Toelating van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte
Soms vraagt de ontwikkeling van een kind extra aandacht van de volwassenen om hem/haar heen en gaat
het leren minder vanzelf dan bij andere kinderen. Wij noemen hen leerlingen met een specifieke
onderwijsbehoefte. Voor deze leerlingen passen wij het onderwijsprogramma of de begeleiding zodanig
aan dat het kind zo weinig mogelijk last heeft van zijn / haar beperking en zo goed mogelijke leerresultaten
behaalt.
Toelating van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, evt. afkomstig van een school voor speciaal
(basis)onderwijs, vindt plaats na onderzoek van de directie naar de mogelijkheden van de school om de
juiste zorg en begeleiding te leveren en in samenspraak met de ouders. Wanneer bij aanmelding bekend is
dat het kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft, dan willen wij het dossier van de leerling inzien. Het
belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te
ondersteunen, staan centraal bij het besluit om de leerling wel of niet toe te laten. Indien nodig worden
leerlinggerichte doelstellingen bepaald en afspraken met de ouders vastgelegd. Wanneer we het kind
toelaten, gaan we er vanuit dat de leerling (bij ongewijzigde omstandigheden) de hele schoolloopbaan bij
ons kan volgen.
Voor sommige van deze leerlingen is specialistische hulp of begeleiding nodig die de school niet eenvoudig
kan leveren. We hebben dan de mogelijkheid om via het samenwerkingsverband extra hulp en begeleiding
te krijgen. Wanneer ook dit geen duurzame oplossing biedt, zal de directie besluiten dat de school geen
passend onderwijs aan het kind kan bieden en dat er naar een alternatief gezocht zal worden.
Indien er sprake is van een afwijzing worden de ouders/verzorgers geïnformeerd over de achterliggende
redenen en ondersteunt de school de ouders/verzorgers bij het vinden van een passende plek. Dit kan
binnen het speciaal onderwijs zijn, maar ook op een andere basisschool die beter de specifieke begeleiding
kan bieden die de leerling nodig heeft.

Officiële waarschuwing, time-out, schorsing en verwijdering
“Gele kaart”, schorsing of verwijdering
Een disciplinaire maatregel is een besluit van de directie of van het bestuur van Fedra. Het besluit wordt
genomen als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waardoor de veiligheid van
andere leerlingen of het kind zelf in het gedrang komt, of door de school niet langer meer gewaarborgd kan
worden, of de dagelijkse gang van zaken in de klas ernstig verstoord wordt.
Wij kennen vier soorten maatregelen die oplopen in zwaarte:
Officiële waarschuwing en plaatsing buiten de groep;
Time-out (de leerling wordt voor maximaal een dag de toegang tot de school ontzegd);
Schorsing (geen toegang tot de school voor maximaal vijf schooldagen);
Verwijdering (uitschrijving van de school).
In alle vier de stappen is het bestuur van Stichting Fedra nadrukkelijk betrokken. Bij het afgeven van een
officiële waarschuwing wordt het bestuur door de schooldirectie uitvoerig geïnformeerd. Bij een time-out
en schorsing moet het bestuur instemmen met het directiebesluit. Een besluit tot verwijdering van de
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school wordt door het bestuur genomen. Bij verwijdering van een leerling heeft de school de
inspanningsverplichting om een andere school te vinden die de leerling wil inschrijven.
Het gaat voor deze schoolgids te ver om de procedure die in voorkomende gevallen gevolgd wordt op te
nemen. Het “protocol schorsing en verwijdering”, waarin de procedure volledig omschreven staat, kunt u
via de directie verkrijgen.

h.

Rapportage over de vorderingen van de leerlingen aan de ouders

Op De Anjelier gaan we bij de rapportage uit van het principe meten = weten. In het hoofdstukje
‘voortgangsregistratie’ (Hoofdstuk 5b) heeft u hier meer over kunnen lezen. We geven rapporten mee om u
als ouder een zo reëel mogelijk beeld te geven over de voortgang van uw kind.
Wanneer krijgen de kinderen deze rapporten mee?

i.

1.

Eind groep 2 krijgen de kinderen hun eerste rapport. De ouders van de groepen 2 worden, zo
nodig, uitgenodigd om tijdens een oudergesprek de vorderingen van hun kind(eren) met de
groepsleerkracht te bespreken.

2.

De kinderen in groep 3 tot en met 8 ontvangen tweemaal per jaar een rapport: in februari en
juni (zie kalender). In november houden we oudergesprekken. Hier blikken we vooruit op het
jaar en bespreken we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het eerste rapport
bespreken wij graag met alle ouders/verzorgers. Het laatste rapport bespreken we alleen met u
als er bijzonderheden zijn of als u dit aangeeft. (zie ook Hoofdstuk 6a informatie aan ouders).

Voorzieningen voor pauzevervanging, tussenschoolse en voor- naschoolse opvang

Pauzevervanging
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 hebben we een continurooster. Alle leerlingen blijven over op
school. De pauzevervanging (PV) wordt georganiseerd door medewerkers van Welschap. Tijdens de
verplichte lunchpauze van de leerkrachten worden de leerlingen een half uur begeleid door professionele
pedagogische medewerkers van deze organisatie. Zij lunchen met de kinderen en houden toezicht tijdens
het buitenspelen. Ook de leerkrachten maken deel uit van het team PV. Zij lunchen een kwartier/half uur
met de kinderen aangezien de kinderen een pauze hebben van drie kwartier.
De vrijwillige bijdrage PV is voor 2018-2019 vastgesteld op € 50,00 per kind/per jaar. Door een vrijwillige
bijdrage aan de ouders te vragen, blijft er meer geld beschikbaar voor onderwijs.

BSO (voor- en naschoolse opvang)
Vanaf 1 augustus 2014 verzorgt Welschap Kinderopvang de voor- en naschoolse opvang in basisschool de
Anjelier. Aansluitend op de schooltijden is de opvang dagelijks geopend tot 18.30 uur en bij voldoende
belangstelling vanaf 7.30 tot 8.30 ’s ochtends. Ook op studiedagen en tijdens schoolvakanties is BSO de
Anjelier geopend. Vanzelfsprekend voldoet Welschap Kinderopvang aan alle wet- en regelgeving. Tevens is
Welschap HKZ gecertificeerd. De opvang is gericht op vrije tijd. Wij bieden kinderen activiteiten met een
juist evenwicht tussen ontspanning en uitdaging. Denk daarbij aan creatieve activiteiten, sportieve
activiteiten en bijvoorbeeld koken maar ook lekker buiten spelen, zelf spelletjes doen of hangen met een
boekje op de bank. Drie keer per jaar is er een thema waaraan activiteiten en workshops aan gekoppeld
worden.
U kunt zich inschrijven via de website www.welschapkinderopvang.nl. Hier vind u ook meer informatie
over de werkwijze, kosten etc.

28

j.

Vervanging leerkrachten

Leerkrachten zijn gedurende het schooljaar soms afwezig door ziekte, verlof of scholingsactiviteiten. Tijdens
hun afwezigheid neemt een andere leerkracht de lessen over. In de meeste gevallen zijn dit leerkrachten
die al bij ons op school werken, soms is het iemand ‘van buiten’. Helaas lukt het ons niet altijd om een
vervangende leerkracht te vinden, het lerarentekort treft ook ons. Uitgangspunt is dat wij onderwijs geven
en geen organisatie voor kinderopvang zijn. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om lessen te geven.
Wij realiseren ons dat leerlingen leerplichtig zijn en we mogen hen het onderwijs niet zo maar onthouden.
Als er geen leerkracht beschikbaar is en onderstaande maatregelen ook niet (meer) voorhanden zijn, dan
zullen wij u informeren dat u uw kind een of meerdere dagen niet naar school kunt brengen.
Met name tijdens de griepweken kan het voorkomen dat wij onderstaande maatregelen moeten nemen:
• De groep leerlingen wordt verdeeld over andere groepen.
• Een onderwijsassistent houdt toezicht nadat een leerkracht van een andere groep de instructie
heeft gegeven (twee groepen werken samen)
• Een student of leraar in opleiding neemt de groep, de dag wordt met hem/haar voorbereid en
nabesproken.
Wij geven meer lessen dan het wettelijke minimum. Hierdoor is het zeer onwaarschijnlijk dat uw kind op
jaarbasis te weinig onderwijs aangeboden krijgt en niet voldoet aan de leerplichtwet. Per schooljaar
hebben wij een marge van 20 lesuren.

k.

Ondersteunende werkzaamheden van ouders

Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op De Anjelier. Een moderne basisschool zoals die
van ons kan eenvoudigweg niet zonder. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de activiteitencommissie
spelen een belangrijke rol, maar ook andere ouders die actief zijn bij veel activiteiten onder en na
schooltijd. Een paar voorbeelden:
Begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje;
Hulp bij sportactiviteiten;
Hulp bij de handvaardigheid projecten.
Eenmaal per schooljaar ontvangen deze meewerkende ouders als dank een attentie.

l.

Vieringen

Jaarlijks zijn er op De Anjelier allerlei vieringen die deels bedoeld zijn om de goede sfeer op school te
bevorderen:
➢ De jaaropening
➢ De sinterklaasviering
➢ De kerstviering
➢ De paasviering
➢ De verjaardag van de leerkracht
➢ Het schoolreisje en de Anjelierdag
➢ De sport- en speldagen van de schoolsport commissie
➢ De eigen sportdagen
➢ De playbackshow
➢ Exposities van werk uit verschillende groepen
➢ De jaarsluiting.
De leerlingen uit groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar op schoolkamp naar Egmond. Aan het eind
van het schooljaar hebben ze op school met hun ouders een leuke afscheidsavond.
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m.

De rookvrije / gezonde school

De Anjelier is een rookvrije school. Dit houdt in, dat er in de gehele school niet gerookt mag worden.

n.

Schoolverzekering en aansprakelijkheid

Stichting Fedra heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten verzekerd. De
verzekering geeft recht op een uitkering, wanneer een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de
geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van
betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.)
valt niet onder de dekking.
Alle leerlingen van onze school zijn gedurende alle schoolactiviteiten en gedurende één uur voor en na
schooltijd verzekerd.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn personeelsleden en stagiaires, de leden van de activiteitencommissie en de medezeggenschapsraad en alle
andere personen die voor de school werkzaamheden verrichten (vrijwilligers en begeleidende ouders) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op
twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school c.q. Stichting Fedra niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht
wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus
tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake
is van enige onrechtmatigheid.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen
en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten
door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf (of de ouders)
verantwoordelijk voor. Het is van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering
hebben afgesloten.
U kunt de directie en Stichting Fedra niet aansprakelijk stellen voor verdwenen eigendommen van
leerlingen. Wij adviseren u om uw kind geen waardevolle voorwerpen mee naar school te laten nemen.

8. Sponsoring
Tot op heden maakt De Anjelier (nog) geen gebruik van sponsoring en worden er op deze wijze geen gelden
verkregen. Mochten we besluiten hiertoe over te gaan, dan zullen we dit alleen doen na raadpleging van
het bestuur en de medezeggenschapsraad.

9. Resultaten van het onderwijs
a.

Uitgangspunten bij het bepalen van ‘resultaat’

Welke vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de
basisschool, maar ook van de interesse, motivatie en aanleg van uw kind. Met ‘onderwijs op maat’
proberen we op De Anjelier ieder kind het maximale bij te brengen en er zo voor te zorgen dat uw kind in
de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt.
We zijn ons bewust van de verschillen in leerniveau van de kinderen. De prestaties zijn onderling
verschillend. Voor elke leerling geldt dat wij als Anjelierteam proberen eruit te halen wat erin zit. Als het
kan, stellen wij hoge eisen en wanneer het nodig is, geven we extra aandacht en begeleiding. Onze manier
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van lesgeven binnen drie instructieniveaus is hierop afgestemd. De zelfevaluatie van de school speelt een
grote rol in ons kwaliteitssysteem. Binnen deze benadering kijken wij naar de groei van de
vaardigheidsscore van de kinderen in het leerlingvolgsysteem. Ontwikkelt een groep kinderen zich naar
verwachting? Hoe verhoudt een groep zich tot de andere groepen? Hoe kunnen we onze didactiek hier op
aanpassen?
Naast het ‘echte leren’ zijn er ook andere kanten van de ontwikkeling waaraan op school gewerkt wordt.
We denken dan bijvoorbeeld aan sociale vorming, creatief werk, expressie en zelfstandigheid. Het zijn
factoren die naast het leren van groot belang zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, maar die zich niet in
‘uitstroom cijfers’ laten vertalen.
De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8. De leerlingen krijgen van de
leerkrachten informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn en ze bezoeken een aantal scholen.
In februari wordt het advies van de school opgesteld en met u besproken. Aan het begin van elk jaar
hebben bijna alle scholen van voortgezet onderwijs open dagen die u samen met uw kind kunt gaan
bezoeken. In maart moet uw kind bij een school voor voortgezet onderwijs worden aangemeld.

b.

Belangrijke punten bij de schoolkeuze.

De schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs is afhankelijk van de volgende elementen: de gegevens van
het LOVS, het advies van de school, de eindtoets (de IEP) en de NIO (Nederlands Intelligentietest voor
Onderwijsniveau).

Advies van de school
Het advies van de school is erg belangrijk bij de schoolkeuze. Deze leerkracht heeft een goed inzicht in de
mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook de
belangstelling van het kind, de zin in studeren, de wil om zich voor de studie in te zetten en de behoefte
aan hobby’s en vrije tijd. Dit advies bespreken we met u. Eind groep 7 krijgt u van de leerkracht een
preadvies voor welk niveau en schooltype uw kind in aanmerking komt. Bij het eerste oudergesprek in
groep 8 wordt een voorlopig advies gegeven. In januari/februari volgt een tweede schoolkeuzeadviesgesprek, waarin definitief advies wordt uitgebracht
Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO)
Op alle Beverwijkse basisscholen worden de NIO afgenomen. De ouders van de leerlingen uit groep 8 (de
groep waarin medio oktober de NIO zal worden afgenomen) zullen tijdens een speciale informatieavond
(medio september) geïnformeerd worden over de toets, de procedure, etc.
Al deze toetsen zijn naast het leerlingvolgsysteem (zie Hoofdstuk 5b) een hulpmiddel voor de leerkracht om
tot een advies te komen. De uitslagen van de toetsen worden tijdens de schoolkeuze-adviesgesprekken met
u besproken.
Schooljaren:

2015

2016

2017

2018

2019

- niveau VWO

5

3

7

6

7

- niveau VWO / HAVO

7

9

3

7

4

- niveau HAVO

8

14

2

5

2

- niveau Mavo/HAVO

5

4

12

8

5

- niveau Mavo

9

3

7

2

- niveau Kadergericht/Mavo

2

1

4

1

- niveau Kadergericht

1

3

4

4

Kennemer College

31

- niveau Basisgericht

2

3

- niveau Kadergericht

1

1

- niveau Basisgericht

1

2

Clusius College
3

4

Technisch College Velsen
- niveau Mavo/HAVO
- niveau Kadergericht/Mavo

1

- niveau Basisgericht / Kadergericht

2

1

3

Ichtus College
- niveau VWO

1

- niveau VWO/HAVO

2

1

- niveau HAVO
Vellesan College
- VWO

1

- niveau VWO / HAVO

2

- niveau HAVO

2

- niveau Mavo/HAVO

1

- niveau Mavo

1

- niveau Kadergericht/Mavo

2

- niveau Basisgericht / Kadergericht

1

4

1

3

1

1

1

1

3

1

4

5

3

4

Gymnasium Felisenum
- niveau VWO
Duin en Kruidberg Mavo
- niveau. Mavo

1

Montessori College Aerdenhout
- niveau HAVO
- niveau Mavo/HAVO

1

- niveau MAVO

1

Willem Bleau College
- niveau HAVO/VWO

1

Daaf Geluk School
- niveau Kadergericht / MAVO

1

Bonhoeffer College
- niveau Mavo/HAVO

2

- niveau Havo/VWO

2

Heliomare
- niveau Praktijkonderwijs

Totaal

1

44

57

44

52

47

Met de scholen van het voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Tot en met het moment van hun
eindexamen, worden wij door de scholen regelmatig op de hoogte gehouden van de resultaten van onze
schoolverlaters.
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c.

Toetsingsprocedure voortgezet onderwijs: NIO

De voorlopige advisering vindt in groep 8 plaats in de maand november, na afname van de NIO
(Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)) in oktober. Een onafhankelijk bureau neemt deze
toets af. De NIO betreft een intelligentieonderzoek. .
De uitslag van de NIO, de gegevens uit het leerlingvolgsysteem die tijdens de hele basisschooltijd worden
vastgelegd en de observaties van de leerkrachten vormen samen de basis voor het definitieve eindadvies
van de school.
Wanneer het advies van de basisschool en de uitslag van de toetsen gelijkluidend zijn, zal het advies zeker
worden overgenomen door de V.O. school. In overige gevallen zal de toelatingscommissie de beschikbare
gegevens zorgvuldig tegen elkaar afwegen, om tot een beslissing te komen. Er wordt dan overlegd met de
basisschool.
Voor de ouders van groep 8 wordt aan het begin van het schooljaar een informatieavond georganiseerd,
over de gang van zaken rond de advisering voor het voortgezet onderwijs.

d.

Verplichte eindtoets groep 8

Met ingang van schooljaar 2015-2016 moeten alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs verplicht
een eindtoets maken. De scholen van de stichting FEDRA gebruiken de IEP ( ICE Eindevaluatie Primair
onderwijs eindtoets.
Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen. Deze eindtoets
laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de
eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast
te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. De eindtoets is geen
examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.
De eindtoets IEP wordt afgenomen op 15 en 16 april 2020

10. Samenstelling groepen en team
a.

Indelen van de groepen 1/2

De Anjelier heeft 4 groepen 1/2. Het aantal leerlingen per groep ligt aan het begin van het schooljaar op 25
leerlingen. In de groepen 1/2 is er echter altijd instroom, zodat ze in de loop van het schooljaar voller
worden en rond mei/juni een maximum bereiken. Aan het eind van het schooljaar zullen de groepen rond
de 30 leerlingen hebben. Dit is echter maar voor een korte periode, want na de zomervakantie stromen de
oudste kleuters door naar groep 3. Wij bekijken het aantal leerlingen per jaar en spelen in op de ontstane
situatie. In iedere groep 1/2 proberen we een onderwijsassistent te plaatsen. Waar mogelijk zetten we
extra formatie in. Van een leerlingenstop willen wij (en ook ons bestuur) absoluut niets weten.
Het juist indelen van de groepen is een serieuze en belangrijke zaak. Er moet rekening worden gehouden
met aantallen en daarnaast moeten we ook letten op de verdeling jongens/meisjes, middelste kleuters,
oudste kleuters en zorgleerlingen, om maar een aantal criteria te noemen.
Op onze school zorgt de coördinator van de onderbouw er samen met de directie voor, dat de
kleutergroepen zo evenwichtig mogelijk worden ingedeeld. Op het inschrijfformulier wordt door ouders
vaak een voorkeur voor een bepaalde groep aangegeven. Hiertegen hebben wij geen bezwaar, maar wij
vermelden er wel direct bij, dat er geen garantie is dat deze voorkeur ook gehonoreerd kan worden. De
school heeft naar alle ouders de plicht om de groepen zo goed mogelijk in te delen. Kunnen we rekening
houden met bepaalde voorkeuren, dan zullen we dit niet nalaten. Het principe blijft echter dat de directie
uiteindelijk de beslissing neemt en verantwoordelijkheid draagt voor de indeling.
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b.

De samenstelling van groep 3 (en ijkpunt groep 4)

Zo ongeveer in de maand mei buigen de leerkrachten en de directie van de school zich over de
groepsindeling voor het volgende schooljaar. Welke groep komt volgend jaar bij welke meneer of juf? De
leerkrachten van de kleutergroepen hebben daarnaast een belangrijke taak, namelijk het mede
samenstellen van de groepen 3. Hoe belangrijk het goed samenstellen van de beide groepen 3 is, zal
hieronder duidelijk worden.
Bij de indeling van onze oudste kleuters in de groepen 3 speelt een aantal criteria een belangrijke rol. Naast
getalsmatige aspecten, zoals aantal kinderen en de verhouding jongens/meisjes, zijn onderwijskundige
aspecten heel belangrijk voor het samenstellen van twee evenwichtige en gelijkwaardige groepen 3.
Hiermee is het belang van ieder kind gediend en dat belang staat voor ons absoluut voorop.
Wij streven bij de indeling naar een groepssamenstelling waarbij sprake is van een evenwichtig
pedagogisch-didactisch klimaat. Een pedagogisch-didactisch klimaat kunnen we omschrijven als een geheel
van factoren, dat bijdraagt aan de situatie, waarbinnen de leerkracht en de kinderen met elkaar werken. Dit
klimaat kunnen wij positief beïnvloeden door een goede verdeling te maken van kinderen die extra zorg
nodig hebben op het pedagogische (opvoedkundige) en/of het didactische (kennisoverdrachtelijke) vlak.
Bij het maken van een goede evenwichtige verdeling letten wij onder andere op:
-

Het aantal kinderen;
De ondersteuningsbehoefte van de kinderen;
Het gebied waarop die ondersteuning betrekking heeft;
Onderlinge relaties tussen de kinderen.

Wanneer er door de kleuterleerkrachten getwijfeld wordt of een leerling wel toe is aan de overgang naar
groep 3, wordt dat uiteraard uitgebreid met de ouders besproken. Het is onze taak in voorkomende
situaties de ouders goed te adviseren. Ouders mogen dit ook van ons verlangen, want dat is ons werk. We
gaan in het belang van de kinderen ook heel serieus met deze situaties om. Hoe het beleid van de school is
wat betreft overgang en doublure, heeft u gelezen in hoofdstuk 2 van deze gids.
Zoals al eerder gezegd: het belang van het kind staat voor ons op de eerste plaats.

c.

Evenwicht in parallelgroepen

Na enige jaren basisonderwijs kan er door diverse oorzaken een verstoring zijn opgetreden in het
evenwicht in de parallelgroepen. Er kunnen doublerende kinderen en nieuw aangemelde kinderen aan een
bestaande groep toegevoegd zijn. Ook is het denkbaar dat binnen een bepaalde groep het aantal
zorgkinderen toch groter blijkt te zijn dan oorspronkelijk
is ingeschat. Om het evenwicht in twee parallelgroepen te herstellen is een tweede moment nodig, waarop
de groepssamenstelling nog eens goed onder de loep genomen wordt. Mocht een gewijzigde indeling
noodzakelijk zijn, dan worden de ouders hiervan uiteraard tijdig op de hoogte gebracht.

d.
Stagiair(e)s en zij-instromers
Stagiair(e)s
Stichting Fedra heeft een samenwerkingsovereenkomst met Pabo Inholland om jaarlijks 40 studenten te
begeleiden. Wij hebben daarom regelmatig pabo studenten in de school die hun stages bij ons lopen. Wij
hebben als school een belangrijke rol in het opleiden en begeleiden van de studenten. Zij leren het vak van
leerkracht bij ons in de praktijk. Daarvoor nemen zij (delen van) lessen over van de groepsleerkracht en
doen zij (observatie)opdrachten in de groep. Leerkrachten in Opleiding (LIO; vierdejaars studenten) mogen
zelfstandig lesgeven, de groepsleerkracht krijgt dan andere taken buiten de klas.
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Naast de pabo stagiaires hebben wij stageplaatsen voor jongeren die een mbo opleiding doen. Deze
stageplaatsen bieden wij op verzoek van de leerling of de mbo opleiding zelf aan, wanneer wij voldoende
mogelijkheden zien om de leerling goed te begeleiden.

d.

Samenstelling team en indeling van de groepen schooljaar 2019-2020

Formatie schooljaar 2019-2020

1/ 2A Angelique van den Burg (ma)
Caroline Klous (di t/m vrij)
1/ 2B Dionne Adrichem

5A

1/ 2C

6A

Désirée Engberts (woe t/m vrij)
Sandra Schellevis (ma, di)
Bets Berkhout (ma t/m woe)
Sandra Schellevis (do, vrij)
Nadine Jonker

6B

Sylvana van Veelen

7A

Melanie van der Linden (ma, di)
Mirjam Bosch (woe t/m vrij)
Lonneke Koks (ma t/m do)
Erik Morren(vrij)
Maarten Muetstege (ma, woe t/m vrij)
Erik Morren (di)
Johan Artmanni (ma t/m vrij) woe om
de week, Erik Morren ( woe om de
week)

1/2D
3A
3B
4A
4B

Marloes Koelemeij ( ma en vrij)
Diny van Leeuwen (di, woe, do)
Melina Geschiere (ma, di, woe)
Ella ten Haaf (do, vrij)
Bianca Bussing ( ma, woe t/m vrij)
Marloes Koelemeij (di)
Joyce Rumping ( ma, di)
Corinne Limburg (woe t/m vrij)
Marja Schaaper ( ma t/m woe)
Larissa ten Dunnen ( do , vrij)
Gideon van Buiten

5B

7B
8A
8B

Ondersteuning algemeen (werkdruk en ziekte)
Lucienne Schmidt 1 t/m 8 (do en vrij)
Larissa de Dunnen 1 t/m 8) (woe)
Mieke Nooij 1 t/m 8) ( ma t/m woe)
Erik Morren 1 t/ m/ 8 ( do/ woe)

Exacte indeling en verdeling volgt.

Intern begeleider het jonge kind (1 t/m groep
5)
Désirée Engberts (ma en di)

Intern begeleider het oudere kind (6 t/m groep
8)
Erik Morren ( ma en do)

Rekenspecialist
Melanie van der Linden ( woe)

Taal/ leesspecialist
Joyce Rumping ( woe, eerst deels i.v.m.
ouderschapsverlof )

Conciërge
Diederik de Vries ( di en vrij)

Administratie
Monique Visser ( ma di, do)

Directeur
Ton Minneboo

Adjunct-directeur
Angelique van den Burg
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Zij-instromers
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 hebben wij binnen de stichting, naast studenten, ook zijinstromers in de school. Wij beginnen met vijf personen op vijf van onze scholen. Zij-instromers zijn
mensen met een afgeronde hbo of wo studie, die een overstap willen maken naar het onderwijs. Binnen
een periode van twee jaar worden zij hier op voorbereid, onder begeleiding van een vaste mentor. Zijinstromers mogen na een half jaar zelfstandig voor de klas staan.

11. Jaarkalender
Op onze school hanteerden wij al enkele jaren een ‘informatiekalender’. De papieren versie van deze
kalender wordt vanwege bezuinigingsmaatregelen afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt de digitale versie.
Op deze kalender staan alle schoolactiviteiten, excursies, ouderavonden, vakanties, toetsweken e.d. per
maand vermeld.
De informatiekalender is ook te vinden op www.anjelier.nl en in de schoolapp.
Naast het feit, dat u in de kalender kunt lezen op welke data de diverse evenementen zullen plaatsvinden,
wordt u enkele dagen voor zo’n activiteit door middel van een Anjeliertje op de hoogte gebracht van de
komende gebeurtenis.
Omdat alle ouders dus elk schooljaar tijdig de beschikking krijgen over een uitgebreide informatiekalender,
beperken wij ons in dit hoofdstuk tot het opsommen van enkele belangrijke data en verwijzen wij naar
andere hoofdstukken in deze schoolgids.
Vakanties: zie hoofdstuk 3 van deze gids

Rapporten en oudergesprekken
In oktober/november, maart en juni houden wij oudergesprekken. De oudergesprekken worden steeds
verspreid over drie dagen op de middagen gehouden. De data zijn te vinden in de kalender van de school.
Wij geven per jaar twee rapporten uit

12. Praktische punten en mededelingen
Eerste oudergesprekken oktober 2019
Eerste rapport en oudergesprekken maart 2020 (gr. 3 t/m 8)
Tweede rapport en facultatieve oudergesprekken juli 2020 (gr. 2 t/m 8).

De schoolarts
De oudste kleuters en de kinderen van groep 7 worden door de schoolarts medisch gecontroleerd. Het
onderzoek bevat tevens een zogenaamd sportkeuringadvies. Uw kind krijgt ongeacht of het een sport
beoefent of niet, een sportverklaring. In alle overige groepen kan gericht onderzoek plaatsvinden op
indicatie van de leerkracht en/of verzoek van de ouders.

De directeur van de schoolartsendienst
De heer D. van Leeuwen,
Schoolartsendienst Midden-Kennemerland,
Duitslandlaan 3, 1966 XA Heemskerk,
Telefoonnummer: 0251 247744.
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Logopedie schooljaar 2019-2020
Logopedie zal dit schooljaar bestaan uit:
Signalering van spraak/stem en (spreek)taalproblemen d.m.v. screening;
Vervolgonderzoek als dit nodig is;
Verwijzing naar een vrijgevestigde logopedist(e).
Kinderen kunnen via de groepsleerkracht, de zorgcoördinator of de directeur van de school worden
aangemeld. Langdurige logopedische behandelingen worden niet meer op school gegeven.

Ziekte
Als uw kind door ziekte of andere oorzaken niet op tijd of helemaal niet op school komt, verzoeken wij u
ons dit telefonisch door te geven voor de school begint, zodat wij weten waar uw afwezige kind is. Zonder
bericht zullen wij proberen u na 9.00 uur te bellen voor informatie.

Hoe laat gaat de school open?
De deur van de school gaat 10 minuten voor schooltijd open. Kinderen mogen dan naar binnen. De bel gaat
5 minuten voor schooltijd. De kinderen moeten dan binnenkomen. Wij verzoeken u de kinderen niet te
vroeg, maar wel op tijd naar school te sturen. Wij begrijpen dat u afscheid van uw kind wilt nemen, maar
houdt de tijd in de gaten. Wij doen een dringend beroep op u om er voor te zorgen dat de lessen op tijd
kunnen beginnen:
’s Ochtends beginnen de lessen om 8.30 uur. Elke dag ’s morgens 5 minuten later beginnen is op jaarbasis
een verlies van ruim een halve lesweek!

Naar school: fietsen of lopen
De kinderen mogen op de fiets naar school komen. De kleuters bij voorkeur onder begeleiding van ouders.
Als het kan, verzoeken wij u lopend naar school te komen; de fietsenstalling is al erg vol. Op de
schoolpleinen, de stoep en de tegelpaden rondom de school mag niet gefietst worden. De school is niet
aansprakelijk voor beschadiging en vermissing van fietsen (zie Hoofdstuk 7n Schoolverzekering en
aansprakelijkheid).

Schoolplein
Het schoolplein moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ook veilig zijn voor alle kinderen. Vandaar dat
wij alle balspelen, skateboarden, steps en skeelers verbieden op het schoolplein tussen 8.15 uur tot 15.00
uur (woensdag 13.00 uur). Na schooltijd is het grote speelplein openbaar toegankelijk. Dit geldt niet voor
alle andere pleinen, deze worden afgesloten.

Schoolkamp
Het adres, waar wij op schoolkamp met groep 8 verblijven is:
Vakantieboerderij “Vredesteijn”
Herenweg 37,935 AB Egmond-Binnen
Postadres: Postbus 235, 1900 AE
Castricum, Telefoon: 072 5063463
De kinderen vertrekken maandagochtend 25 mei per fiets en rijden door de duinen naar Egmond. Zorgt u
voor een veilige fiets en regenkleding. Geef de kinderen geen geld mee. De bagage wordt door vrijwillige
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ouders naar Egmond gebracht en weer opgehaald. De kinderen worden op woensdag 27 mei rond 15.30
uur op school terug verwacht. U kunt uw kind dan in de aula ophalen. De prijs is ongeveer € 90,00. U krijgt
aan het begin van het schooljaar de nodige informatie via e-mail en een informatieavond.

Afscheid groep 8
Ter afsluiting van hun basisschoolperiode verzorgen de leerlingen van groep 8 in de laatste schoolweek een
afscheidsavond. Deze avond is echt bedoeld voor de kinderen, hun ouders en de leerkrachten. De avond zal
bestaan uit een gezellig samenzijn in de aula van de school (met disco toe). Na afloop kunnen de ouders
samen met de leerlingen afscheid nemen van de leerkrachten.

Schoolreisje
Het team organiseert in overleg met de activiteitencommissie om het jaar het schoolreisje voor alle
groepen. Aan dit schoolreisje zijn extra kosten verbonden.

Regels GSM-gebruik door leerlingen
-

Op de Anjelier is het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen in het schoolgebouw en op
het schoolplein niet toegestaan.
Kinderen mogen geen telefoons mee nemen, behalve als dit met ouders in bijzondere situaties
is afgesproken.
Gsm-telefoons worden bij aanvang van de les ingeleverd en in de klas achter slot en grendel
bewaard. Na schooltijd krijgen de kinderen hun telefoon weer terug.
Voor dringende berichten kan altijd gebruik worden gemaakt van de schooltelefoon.

Sport buiten schooltijd
Het gehele jaar door wordt er door de Beverwijkse School Sportcommissie een groot aantal
sportactiviteiten georganiseerd voor de leerlingen van de basisscholen. Meestal gebeurt dit in de vorm van
een toernooi. Enige tijd voordat zo’n sportactiviteit plaats vindt, krijgen de leerlingen een e-mail thuis.
Wanneer zij aan een sportactiviteit willen meedoen, dan vullen zij dit in en leveren dat weer op school in.
Bij zo’n sportgebeuren zijn ook altijd mensen nodig om de kinderen te begeleiden. Ouders die willen
helpen, kunnen dit aangeven. Een vaste afspraak is: bij onvoldoende deelname of begeleiding, schrijven wij
niet in voor zo’n sportactiviteit!

Melk drinken op school
Alle schoolkinderen kunnen schoolmelk drinken. Wie mee wil drinken, kan zich opgeven via een formulier
dat op school kan worden verkregen of u kunt u aanmelding via de site https://iedereenfitopschool.nl.
Kinderen die in vorige jaren ook schoolmelk dronken, krijgen automatisch bericht. Wil een kind dat
schoolmelk drinkt niet meer meedoen, dan moet u dit doorgeven via de site https://iedereenfitopschool.nl.
Kinderen die geen melk willen, kunnen van thuis drinken meenemen, maar geen zogenaamde
energiedrankjes als Red Bull e.d. Een andere verfrissing, zoals een stukje fruit, is ook uitstekend.

Snoepen
We verzoeken u de kinderen geen snoep mee te geven naar school. Rond de pauze mag er in de klassen
wat gegeten (koek, fruit, boterham) en gedronken worden. Snoepen is op school niet toegestaan, behalve
als traktatie met verjaardagen. Snoep is niet gezond en wij willen voorkomen dat er een ‘ruilhandel’ in
pauzehapjes ontstaat.
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Heel vaak nemen kinderen een tussendoortje mee naar school. Zolang dit inderdaad beperkt blijft tot een
beker drinken, een koek of wat fruit hebben wij daar geen moeite mee. Steeds vaker zien we dat deze
tussendoortjes bestaan uit snoep. Wilt u hier verstandig mee omgaan?

Verjaardag van een kind
Een jarig kind mag in de groep trakteren. U bent uiteraard vrij in uw keuze van traktaties, wij raden u echter
aan ze eenvoudig te houden. Ook hier: Snoep Verstandig!

Fruitdag
Op woensdag en donderdag ( als tussendoortje) is het voor de hele school fruitdag. Om gezond eetgedrag
te bevorderen eten we op woensdag alleen fruit. Wij vragen u om fruit mee naar school te geven. Stukjes
komkommer, wortel, snoeptomaatjes e.d. mag natuurlijk ook. Op de donderdag is het tussendoortje naast
de lunch ook enkel fruit. Op de overige dagen vragen wij de ouders hier ook verantwoord met de
tussendoortjes om te gaan.

Privacy beleid
De gegevens die over leerlingen en ouders/verzorgers gaan noemen we persoonsgegevens. Wij doen er
alles aan om de privacy van u en onze leerlingen te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt eisen
aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.
Dit brengt met zich mee dat wij:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
• de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
• De verwerking van uw persoonsgegevens door De Anjelier vindt o.a. plaats voor de organisatie en
het bieden van onderwijs, de begeleiding van leerlingen en het voorzien in hun (extra)
ondersteuningsbehoefte.

Tot slot
Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier heeft gelezen. We hebben ons best gedaan om een compleet
en reëel beeld van onze school te schetsen. Wilt u nog meer weten over De Anjelier of wilt u de school eens
zien, bel dan even op voor een afspraak, of kom gerust even langs. Ook op onze website kunt u de nodige
informatie vinden. Voor eventuele vragen en suggesties houden wij ons natuurlijk van harte aanbevolen.

De directie
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