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We zijn heel blij dat  u geïnteresseerd bent in onze school! 

Een basisschool kiezen voor uw zoon of dochter is niet eenvoudig. Velen hebben de tijd van 
hun eigen basisschool lang geleden doorgemaakt. Aan die tijd hebt u vaak goede, maar 
misschien ook minder prettige herinneringen. Voor uw kind zoekt u natuurlijk een goede 
basisschool. Een schoolgids is een eerste indruk van een school. Wij ontvangen u graag voor 
een rondleiding en gesprek. 
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Hfdst 1  De school  

Basisschool De Meent  is opgericht in 1922, in het gebouw dat nu 
de gymzaal is. 
Na een aantal verbouwingen hebben we het gebouw dat we nu 
hebben. Naast de moderne lokalen hebben we een samenwerkplek ’t Knooppunt, een 
stilwerkplek met pc’s, een knutsellokaal én een Willie Wortels Uitvinderij !  
Wat u niet ziet vanaf de weg is de enorme speelruimte die we om onze school heen hebben!  
De school telt ongeveer 60 leerlingen. 

Gegevens van de school                                                                                                                 
Openbare Basisschool De Meent                                                                                   
Ommerenveldseweg 17                                                                                                                                                           
4032NA Ommeren                                                                                                                                 
0344-601937                            
info@basisschooldemeent.nl  www.basisschooldemeent.nl  

Het team 
De school wordt geleid door de directeur. Daarnaast werken er 6 (parttime) leerkrachten en 
een intern begeleider. 

Directie 
De directie bestaat uit de directeur, Gerrie Amperse.  
 

Hfdst 2  Waar de school voor staat 

Meent betekent “gemeenschappelijke weide”. De naam werd o.a. gekozen, omdat de school 
er is voor alle leerlingen uit onze gemeenschap. Het stuk grond naast de school heet: Meent 
Bij een gemeenschappelijke weide kom je aan op een centraal punt waar verschillende 
elementen samenkomen/elkaar raken. We streven ernaar dat ieder kind in zijn eigen tempo 

mailto:info@basisschooldemeent.nl
http://www.basisschooldemeent.nl/
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het onderwijs en de begeleiding krijgt  en de andere mensen 
ontmoet waarmee hij/zij kan samenwerken en waar hij/zij van kan 
leren. Daarbij hebben we elkaar nodig. 
“Samen kun je meer dan alleen!” 
 
De Meent, onze missie en onze visie 

Onze missie 
De missie van De Meent is:  
Samen kun je meer ontwikkelen en leren. 
 
Dit willen wij bereiken d.m.v. de volgende visie; 
 A. Persoonlijke aandacht geven aan leerlingen en hun ouders. 
 De Meent is een kleine school die haar kracht put uit de 
kleinschaligheid én de persoonlijke  aandacht voor iedereen, zowel 
leerlingen als ouders. Juist door de kleinschaligheid en persoonlijke 
aandacht is samenwerken zo belangrijk, dat  maakt dat wij voor De 
Meent vanuit het strategisch beleidsplan BasisBuren gekozen 
hebben om  “SAMEN” als speerpunt in te zetten voor de komende 
4 jaar. Dit doen we onder andere door: 

- SAMEN met de leerlingen en hun ouders bespreken wat 
de doelen voor de leerling zijn; 

- SAMEN met de ouders de school en het schoolplein 
mooier inrichten en onderhouden; 

- SAMEN met de leerkrachten bouwen aan een school 
waar op een prettige manier veel te leren is; 

- SAMEN met externe partners een compleet aanbod 
geven voor onze regionale school. 

 
B. Respect en aandacht voor passie en persoonlijke groei 
leerlingen. 
Door middel van periodieke gesprekken met de leerlingen weten 
we waar de interesses en onderwijsbehoeftes van een leerling 
liggen. De ouders vertellen hierover in het eerste oudergesprek in een schooljaar. Daarnaast 
dagen we de leerlingen uit om over hun interesses te vertellen en hun kennis te delen door 
middel van projecten en werkstukken. 
Voor het dagelijks onderwijs zijn de leerlingen ingedeeld in groepen waardoor ze de 
instructie en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Het voordeel van verschillende 
groepen/niveaus in één klas is dat leerlingen van én met elkaar kunnen leren. 
Daarbij willen we de kwaliteiten van de leerkrachten zo goed mogelijk gebruiken. Oók de 
leerkrachten mogen én moeten groeien in onze school. 
 
C. Respect onderling stimuleren 
We kunnen respectvol gedrag onderling nog meer aandacht geven door begrip te kweken 
voor elkaars gedrag en dat in positieve zin bij te sturen. Deze positieve benadering komt 
terug in het samen met de leerlingen vaststellen van de groepsregels en de schoolregels. 
Deze afspraken worden gecommuniceerd aan alle betrokkenen bij de school, dus 
bijvoorbeeld ook de tussenschoolse opvang (TSO). De kleinschaligheid van De Meent én de 
samenwerking tussen de leerkrachten en leerlingen uit verschillende groepen bevorderen het 
besef dat we één school zijn, waarin we zo positief mogelijk met elkaar samenwerken. 

 
De Meent wil en zorgt ervoor: 

 

21ste eeuwse 

vaardigheden 

opdoen met 

Wetenschap & 

Techniek 
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A.  Dat leerlingen een solide basis leggen voor het voortgezet onderwijs.  
Onze basis moet op orde zijn. De leerlingen leren veel op school. Zowel qua leerstof, kennis 
en vaardigheden, maar ook hun houding. We willen de leerlingen begeleiden in hun 
‘zelfverantwoordelijk leren’. Daarmee willen we zeggen dat we de leerlingen vragen, 
begeleiden en stimuleren de verantwoordelijkheid te nemen voor hun leren. Wat heb je 
nodig om dat te kunnen?  Wat heb je gedaan dat het goed ging?  
 
B. Dat leerlingen graag naar school gaan. 
Onze taak is ervoor te zorgen dat elk kind graag naar school gaat, om te leren en om zich 
sociaal te ontplooien. Als tijdens de basisschooltijd  is ervaren dat leren, op welk niveau dan 
ook, plezierig is, zal de kans toenemen dat ook in de vervolgopleiding leren als iets prettigs 
wordt ervaren, maar zal dat juist een stimulans geven om het beste uit jezelf te halen. 
Dat betekent niet dat ieder kind ook hetzelfde zal presteren, maar wel maximaal op eigen 
niveau. 
 

Hfdst 3 Organisatie van het onderwijs 

Stichting BasisBuren Onze school is onderdeel van Stichting BasisBuren.  BasisBuren 
verzorgt openbaar, algemeen toegankelijk onderwijs in de gemeente Buren en in Kapel 
Avezaath (gemeente Tiel). De 13 scholen staan midden in de maatschappij, bieden ruimte 
voor diversiteit en hebben ieder een eigen gezicht. 

BasisBuren 
Erichemseweg 2 
4116 GC Buren 

Postbus 700 
4116 ZJ Buren 

Tel.: 0344-691177 
Fax: 0344-689966 

Directeur-bestuurder: De heer M. van der Pol 

Website: basisburen.nl E-mail: info@basisburen.nl 

Raad van Toezicht  en servicekantoor 
De Raad van Toezicht  ziet er op toe dat de onderwijskwaliteit van de BasisBuren-scholen 
hoog is. Op het servicekantoor wordt, op samenwerking gericht, de 
ontwikkeling van het onderwijs ondersteund.   
 

Onze school                                                                                                                  

Groepsverdeling                                                                                                                                           
De groepen 1 t/m 8 zijn verdeeld over 3 combinatiegroepen. Per jaar wordt in overleg met 
de medezeggenschapsraad de verdeling gekozen. We zetten de personeelsformatie zo in dat 
de groepen waar de meeste zorg ligt ook de meeste ondersteuning of ontkoppeling krijgt. 

http://www.basisburen.nl/
mailto:info@basisburen.nl
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We informeren de ouders over de achtergronden van de gemaakte keuzes. 

Inhoud van onze onderwijstijd en methodes  

Actief burgerschap en sociale integratie 
Wij stellen ons ten doel om het actief burgerschap en de sociale integratie van leerlingen te 
bevorderen. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te 
maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Burgerschap 
kan op verschillende manieren worden ingevuld. Sociale integratie verwijst naar de 
deelname van burgers, ongeacht hun etnische of culturele achtergrond, aan de 
samenleving in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar 
instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. 
Het onderwijs binnen onze school: 

 gaat er van uit dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; 
 is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en 
 is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met 

verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 
Actief burgerschap en sociale integratie vullen wij o.a. in door onze lessen 
levensbeschouwelijke vorming , sociaal emotionele ontwikkeling en wereldoriëntatie. Ook 
gebruiken wij het blad SamSam en Nieuwsbegrip hierbij voor de groepen 5 t/m 8. 
 
Daarnaast hebben wij een leerlingenraad met uit groep 4 t/m 8 elk één leerling die voor een 
jaar gekozen worden. Tijdens de verkiezingen en het vergaderen leren de kinderen omgaan 
met het aspect “meedenken”, mee uitvoeren en democratie. 
 
Sociale veiligheid 
Bij sociale veiligheid binnen onze school gaat het niet alleen om het feit dat leerlingen, 
ouders, personeel, vrijwilligers en stagiaires veilig zijn op school, maar ook dat ze zich veilig 
voelen. We hebben een Sociaal Veiligheidsplan waarvan de basis aangeleverd is door onze 
stichting BasisBuren. Alle protocollen die we gebruiken op onze school zijn er aan 
toegevoegd. 
Eén keer per twee jaar wordt er een ouder- en leerkrachten  en leerlingen enquête uitgezet 
met o.a. vragen over (sociale) veiligheid. 
ICT vaardigheden 
Het onderwijs in de 21ste eeuw kan niet zonder ICT, onze activ boarden en touchscreens 
helpen ons bij de instructie en de verlevendiging van de lessen. Daarnaast hebben we voor 
alle leerlingen tablets in gebruik. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om Mediawijsheid op 
te doen in de vorm van projecten. Ze krijgen ook de kans om te leren programmeren via een 
naschools aanbod. 
Levensbeschouwelijk onderwijs 
De Meent is een openbare school die openstaat voor iedereen. 
We bieden circa één keer per twee weken Levensbeschouwelijk onderwijs aan in de groepen 
3 t/m 8. Deze lessen worden gegeven door een lid van de PKN kerk in Ommeren. 
Geestelijke stromingen 
De WPO (wet op het primair onderwijs) schrijft voor dat ook aandacht moet worden 
geschonken aan wat genoemd wordt ‘Geestelijke Stromingen’. We hebben in ons land 
te maken met een multiculturele samenleving. Vandaar dat we in de diverse 
groepen in dit kader aandacht besteden aan de grote wereldreligies: Boeddhisme, 
Hindoeïsme, Islam en Jodendom.  
 
Activiteiten in de groepen 1/2 
In de kleutergroepen werken we met heterogene groepen. Dit betekent dat de kinderen van 
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4 t/m 6 jaar bij elkaar in een lokaal zitten, om van elkaar te kunnen leren en elkaar te kunnen 
helpen. Het werken en spelen in groep 1/2 gebeurt rondom projecten, zoals Sinterklaas, 
Kerstmis, het huis en winkels. Als basis gebruiken we de methode Schatkist, aangevuld met 
andere methodes op specifieke onderdelen van de ontwikkeling van de kleuter.  
Ook leren de kinderen zelf een keuze te maken m.b.v. het keuzeplanbord, wat hun 
zelfstandigheid en betrokkenheid bij een spel of activiteit ten goede komt. Een aantal keren 
per week werkt de leerkracht met een klein groepje kinderen apart, de zogenaamde kleine 
kring. Er kan dan heel gericht ingezet worden op eventuele ontwikkelpunten. 
In groep 1/2 krijgen de kinderen al een aantal verplichte opdrachtjes per week. Op deze 
manier bereiden we de kinderen (voorzichtig) voor op het zelfstandig werken en het 
leren plannen. Na het werken of spelen in de hoeken volgt er bewegingsonderwijs in de 
gymzaal of spelen de kinderen buiten. Een dag wordt afgesloten in de kring.  
Overgang naar groep 3 
Door ervaring en vanuit onze vakkennis weten wij dat een leerling aan de minimumeisen van 
de lees- en rekenvoorwaarden moet voldoen om door te kunnen stromen naar groep 3. 
Soms kan ook de emotionele ontwikkeling van een kind de reden zijn om nog niet door te 
stromen naar groep 3. Uiteraard wordt dit vroegtijdig gesignaleerd en uitgebreid met de 
ouders besproken. Om het beeld zo helder mogelijk te hebben en om de mogelijkheid te 
hebben in te spelen op eventuele hiaten worden de kinderen van groep 2 getoetst in 
januari en in mei en vullen we het leerlingvolgmodel KIJK! In. Uiteindelijk beslist de school in 
welke groep het kind geplaatst wordt.  
 
De wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut  
In groep 3 
Leren lezen 
Op onze school leren de kinderen lezen met de methode "Veilig leren lezen". De kinderen 
leren er niet alleen mee lezen, maar de methode helpt hen ook om andere aspecten van de 
taal te ontwikkelen, zoals spreken en luisteren, uitbreiding van de woordenschat, spelling en 
verhalen schrijven. Er wordt gedifferentieerd door middel van de zgn. Zon en Ster-versie. 
Leren schrijven 
In groep 3 schrijven we met potlood en ligt in eerste instantie de nadruk op het vloeiend 
produceren van de schrijfpatronen. We werken met de blokschrift-versie van de methode 
Pennenstreken.  
Leren rekenen 
De leerstof in groep 3 in de methode "Pluspunt" is geordend rondom de 
volgende zaken: getalbegrip, basisvaardigheden, meten en ruimtelijke oriëntatie. Er wordt 
regelmatig getoetst of de kinderen de stof beheersen. Hierna bepaalt de leerkracht welke 
kinderen in aanmerking komen voor herhaling en/of verrijking. 
 
In de groepen 4 t/m 8 
Rekenen 
In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode "Pluspunt".  
Er is veel aandacht voor instructiemomenten, automatiseren (tafels, hoofdrekenen etc.) en 
zelfstandig werken. De verwerking vindt voor de groepen 4 t/m 8 plaats op de tablet dmv het 
programma SNAPPET. 
Voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen 
Twee maal per jaar worden de leerlingen getoetst voor het leerlingvolgsysteem. 
In de klas oefenen de leerlingen het lezen in een hoger niveau dan zij behaald hebben op 
de toets. De leerkracht bepaalt of een leerling naar een hoger niveau kan. 
De leesboeken op school zijn ingedeeld in AVI- niveaus. 
Onze streefdoelen zijn dat de kinderen: 
- eind groep 3 AVI E3 beheersen 
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- eind groep 4 AVI E4 beheersen 
- eind groep 5 AVI E5 beheersen 
- eind groep 6 AVI E6 beheersen  
In groep 4 t/m 8 werken we met de methode Estafette voor Voortgezet Technisch Lezen. 
We starten in groep 4 met begrijpend lezen. De groepen 4 t/m 8 werken met de methode 
Nieuwsbegrip XL. Deze methode biedt via internet wekelijks actuele teksten aan, waarmee 
de kinderen aan de slag gaan en waar ook huiswerk (in het kader van 
woordenschatontwikkeling) bij hoort. In onze taalmethode komt begrijpend/studerend lezen 
ook aan bod en kinderen passen de geleerde vaardigheden toe bij o.a. wereldoriëntatie. 
 
Schrijven 
We werken met de methode blokschrift van Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij onze 
technisch leesmethode van groep 3, Veilig leren Lezen.  
Nederlandse taal 
De methode die op De Meent wordt gebruikt heet "STaal”. 
Veel aandacht wordt geschonken aan het realistische, dagelijkse 
taalgebruik van de kinderen, de woordenschatontwikkeling en aan het zelfstandig werken 
van de leerlingen. Extra oefenstof en keuzelessen bieden mogelijkheden voor differentiatie.        
Wereldoriënterende vakken                                                                                                            
We gaan in schooljaar 2016-2017 gebruik maken van de digitale methode Grenzeloos en 
Eigentijds, aangevuld met een topografiemethode. In de lagere groepen richt de methode 
zich vooral op de eigen belangstellingswereld van de kinderen.  

Ondersteunend maken we gebruik van programma’s van de NOT (Nederlandse Onderwijs 
Televisie) als Huisje Boompje Beestje, Nieuws uit de natuur, en het jeugdjournaal. 
Verkeer 
De verkeerslessen in groep 1/2  worden gegeven aan de hand van projecten uit de 
koffer: “Rondje verkeer”, een uitgave van Veilig Verkeer Nederland.  Voor de groepen 3 t/n 8 
werken we met de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. 
De kinderen van groep 7 doen mee met het theoretisch en praktisch verkeersexamen. 
Creatieve vakken 

 Muziek: muziek is meer dan alleen maar zingen, al blijft zingen een voorname plaats 
innemen bij de muzikale vorming. Naast het zingen van liedjes wordt er ook aandacht 
geschonken aan het bespelen van eenvoudige instrumentjes, het 
bewegen op muziek en het leren luisteren naar muziek. 

 Tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen: de organisatie wordt voor een 
groot deel bepaald door de technieken die we de kinderen aanbieden. De activiteiten 
kunnen ook gebruikt worden bij andere vakgebieden, vooral bij de 
wereldoriëntatievakken.  

Voor deze creatieve vakken gebruiken we o.a.als bronnenboek de methode “Moet je doen”. 
 Lichamelijke opvoeding 

De groepen 1 t/m 8 hebben 1x per week gymonderwijs. Voor de groepen 1 t/m 3 maken we 
gebruik van de opstelling die door de gymvereniging uitgezet wordt. Voor de groepen 5 t/m 
8 hebben we de BIOS map. Daarnaast maken wij gebruik van gastlessen van de sportschool 
en van sportverenigingen. 

 Engels 
 In de groepen 1 t/m 8 wordt Engels gegeven via de digitale methode Groove.me. Het is de 
bedoeling kinderen een positieve houding bij te brengen ten aanzien van het Engels, maar 
we willen ook dat ze in zekere mate woordenschat opdoen en zichzelf durven en kunnen 
uiten in de Engelse taal. 
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 Wetenschap & Techniek 
Onderzoekend en ontdekkend leren is een belangrijk onderdeel van de 21e eeuwse 

vaardigheden. We hebben de beschikking over een modern 
Technieklokaal : Willie Wortels Uitvinderij en we  werken daarbij aan een uitdagend 
curriculum.  
Het team wordt geschoold om de leerlingen kennis te laten maken met wetenschap & 
techniek. 
Meenttheater                                                                                                                                    
Elke groep verzorgt één keer per jaar een voorstelling voor de ouders/opa’s en oma’s van de 
eigen groep. Deze voorstelling is gewoonlijk op de eerste vrijdag van de maand om 8.30 uur 
in de gymzaal en duurt circa 15 minuten.  
 
Buitenschoolse en naschoolse activiteiten 
Buitenschoolse activiteiten zijn die activiteiten die georganiseerd worden door en onder 
verantwoordelijkheid vallen van andere organisaties dan de school. Hieronder horen bijv. een 
korfbaltoernooi, een voetbaltoernooi, een tennistoernooi. De school fungeert hier uitsluitend 
als doorgeefluik. 
De kinderen kunnen zich op school opgeven en ontvangen via school informatie.  
Naschoolse activiteiten zijn activiteiten die binnen onze school kunnen plaatsvinden en die 
tegen geringe vergoeding of betaling door externen verzorgd worden. 
Tussenschoolse opvang (TSO) is hier een voorbeeld van. Circa de helft van onze leerlingen 
maakt gebruik van de overblijfmogelijkheden. We hebben een voor de regio uniek aanbod: 
een verse lunch! 
De Stichting Kinderopvang Lienden Maurik (SKLM) verzorgt op De Meent de overblijf. Op de 
website vindt u het inschrijfformulier en verdere gegevens. Het overblijven vindt in goed 
overleg plaats met de schoolleiding. 
Daarnaast kunt u als ouders zelf de naschoolse opvang regelen. Dat kan bij diverse 
aanbieders, zoals de SKLM en Villa Kakelbont in Lienden. 
 
Naschoolse activiteiten in school zijn verder: 

- Knutselclub in het bovenlokaal 
- Scratch lessen (door vrijwilliger) 
- Gymnastiek ism de gymvereniging ( in de gymzaal) 
- Mad Science (Wetenschap & Techniek lessen) 
- Kooklessen  
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Hfdst 4   Zorg voor kinderen 

 

Leerlingvolgsysteem, leerling gegevens 
Door observaties tijdens de dag en door het nakijken van de gemaakte lessen en via het 
dashboard van SNAPPET  kan de leerkracht beoordelen of het kind zich goed ontwikkelt, de 
leerstof begrepen heeft, of dat extra /uitdaging nodig is.  
De ontwikkeling van de kinderen zal op verschillende manieren getoetst worden. We maken 
gebruik van: 
- methode gebonden toetsen 
- methode onafhankelijke Cito-toetsen 
- KIJK! en ZIEN, instrumenten  voor het volgen van de(sociaal emotionele) ontwikkeling 
- gerichte observaties 
In groep 8 kan naast bovengenoemde Cito-toetsen in het najaar de NIO en SEV toets 
afgenomen worden om het juiste instroomniveau voor het voortgezet onderwijs te weten te 
komen.. 
Het bewaren van leerling gegevens 
Naast het digitale leerlingvolgsysteem, is er van ieder kind een leerling-dossier (ook hier 
deels 
“papier”, deels in de computer). Hierin worden belangrijke gegevens bewaard die later 
nodig zijn bij de leerlingenbespreking, het schoolkeuzeonderzoek of bij een eventuele 
verwijzing naar een andere school. Het beheer van deze dossiers strookt met de wettelijke 
regels betreffende privacy. Door de school worden nooit onderzoeksverslagen meegestuurd 
bij uitschrijven van de leerling naar een andere school, zonder toestemming van de ouders. 
De school heeft wel de plicht om de nieuwe (VO) school een onderwijskundig rapport te 
sturen. Ouders hebben inzage in deze informatie. Leerling dossiers worden nog vijf jaar 
bewaard nadat het kind de school heeft verlaten en vervolgens vernietigd. Alleen 
adresgegevens en geboortedata worden bewaard om eventueel te kunnen gebruiken bij 
een reünie. 
 
Zorgverbreding, passend onderwijs 
Zorgverbreding neemt een belangrijke plaats in. Kinderen die dreigen uit te vallen, zowel op 
het sociaal-emotionele vlak als bij het leren, krijgen extra aandacht. Naast de zorg van de 
eigen leerkracht speelt de Intern Begeleider een belangrijke rol. Die kan samen met de 
leerkracht speciale programma's voor kinderen samenstellen waarmee de eigen 
groepsleerkracht het kind probeert verder te helpen.  
De Intern Begeleider coördineert alle activiteiten op het gebied van de leerlingenzorg.  
Tevens kunnen ouders en externe deskundigen, zoals de plusconsulent vanuit BePO, de GGD, 
een orthopedagoog of (school)maatschappelijk werker op school ingeschakeld worden. In 
het kader van Passend Onderwijs gaan wij samen met alle betrokkenen om tafel zitten. De 
organisatie en uitgangspunten van onze zorgverbreding zijn te lezen in ons Zorgplan.  
Voor kinderen die vanuit hun onderwijsbehoefte extra ondersteuning nodig hebben, 
kunnen we een plusarrangement bij ons samenwerkingsverband aanvragen. We 
vragen van u als ouders daarin actief en betrokken mee te werken en mee te denken. U 
bent aanwezig bij gesprekken over de ontwikkeling van uw kind. 
OnderwijsKaart en OntwikkelingsPersPectief 
Van elke groep wordt (bij de start van het schooljaar en na de middenmeting van Cito)hun 
instructie/onderwijsbehoefte op een OnderwijsKaart vastgelegd en twee keer per jaar 
geëvalueerd.  
Voor leerlingen die eind groep 5 niet mee kunnen werken met het groepsaanbod voor één of 
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meerdere vakken kan ism de Intern Begeleider en BePO, samen met de ouders een 
OntwikkelingsPersPectief (OPP) opgesteld worden.  
Voor leerlingen die voor dit plan speciale begeleiding nodig hebben, kan onder bepaalde 
voorwaarden een plusarrangement aangevraagd worden bij BePO. 
 
 
Gegevens samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs (BePO) 
Onze school valt onder het samenwerkingsverband BePO ( Betuws Passend Onderwijs)  In dit 
samenwerkingsverband is ook een school voor speciaal basisonderwijs. Deze school vervult 
onder andere de rol van expertisecentrum. Elk 
samenwerkingsverband heeft een extra budget voor de 
opvang van leerlingen met speciale zorgbehoeften.  
 

  
Email : info@swvbepo.nl  
Website: www.swvbepo.nl 
 
 

 

 

Hfdst 5   De ouders 

 
De betrokkenheid van de ouders 
Een goed contact met de ouders vinden wij heel belangrijk. Natuurlijk, het gaat immers om 
de ontwikkeling van uw kind. Wij willen u op de hoogte houden van wat er allemaal 
op school gebeurt. We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op 
de hoogte houdt. Immers: een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het 
welzijn van uw kind. Er zijn verschillende manieren waarop u als ouder betrokken kunt zijn bij 
onze school en waarop wij u informeren over uw kind of onze school. 
Afspraken maken 
Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan is dit natuurlijk mogelijk. Wij verzoeken 
u daarvoor een afspraak te maken met de leerkracht zodat u rustig met hem/haar kunt 
praten. Let op, we plannen geen gesprekken voor schooltijd. 
Ouderhulp 
Aan het begin van het schooljaar doen we een oproep voor ouderhulp. Uw hulp kan 

Ouderhulp: waardevol 

en onmisbaar! 

 

 

mailto:info@swvbepo.nl
http://www.swvbepo.nl/
http://www.swvbepo.nl/index.php


OBS De Meent – Ommeren Schoolgids 2016 
 

12 

gevraagd worden voor o.a. leer- en leesspelletjes, expressieactiviteiten, klussen, 
schoonmaken, sportdagen, lezen, excursies, e.d. 
Zonder uw hulp zijn wij vaak nergens en zouden bepaalde zaken zelfs niet door kunnen 
gaan! We zijn er trots op dat De Meent zoveel activiteiten en excursies kan organiseren mede 
door de hulp van de ouders!  
Informatievoorziening aan ouders 
Er zijn verschillende manieren om u als ouders te voorzien van informatie.  
Schoolgids inclusief jaarlijkse bijlage 
De schoolgids staat op de website. Ieder jaar worden de actuele gegevens in een jaarlijkse 
bijlage op papier meegegeven aan de ouders. (zie bijlage) 
Nieuwe ouders en ouders die dat wensen ontvangen de schoolgids op aanvraag op papier. 
De schoolgids moet als wettelijk document jaarlijks goedgekeurd worden door de 
Medezeggenschapsraad en het Bevoegd Gezag. 
De nieuwsbrief 
Eenmaal per maand ontvangt u digitaal onze nieuwsbrief, het 
mededelingenblad van de school. In dit blad staat informatie over lopende zaken, 
buitenschoolse activiteiten, zaken uit de oudercommissie, enz. enz. 
De website 
Via de website kunt u alle bovenstaande informatie downloaden of lezen. Ook de meest 
actuele informatie is te vinden op onze website, zoals foto’s van diverse activiteiten en werk 
van de kinderen: www.basisschooldemeent.nl  
Klasbord-app: Leerkrachten delen korte berichten, foto’s, vragen via de klasbord-app. 
Ouders kiezen zelf of ze een inlogcode willen ontvangen. 
Welkoms map 
Specifieke informatie over de kleutergroep is opgenomen in het informatiepakket van   
groep 1. Dit boekje ontvangen de ouders bij de intake van hun kind. 
Inloopmorgen voor alle groepen 
We bieden u de gelegenheid om samen met uw kind in de groep te kijken. Uw kind kan u 
dan laten zien wat er allemaal gebeurt in de eigen groep. De uitnodiging voor deze 
ochtenden staan in de jaarkalender en op de nieuwsbrief. 
Daarnaast is er aan het begin van een nieuw schooljaar de traditionele informatieavond. 
Omgekeerd oudergesprek en 10 Minutengesprek 
Aan het begin van elk schooljaar wordt u uitgenodigd om over uw kind te vertellen in het 
zogenaamde omgekeerde oudergesprek: Hoe is uw kind aan het schooljaar begonnen, wat 
zijn de verwachtingen en doelen? Waar wordt uw kind blij van en waar heeft het hulp bij 
nodig? De leerkracht luistert en u vertelt. 
Twee keer per jaar organiseren we een 10-minutengesprek (rapportgesprek). Naast 
informatie over de leerresultaten zoals het dagelijkse werk, de methodetoetsen, de Cito-
toetsen en overige toetsen, geven we u ook informatie over de sociale en emotionele 
ontwikkeling. Kortom, wij 
proberen u in 10 minuten een ‘totaal’ beeld van uw zoon / dochter te geven van hoe hij / zij 
op school functioneert. Als u een langer gesprek wilt, dan adviseren wij u een aparte 
afspraak te maken met de leerkracht. Deze gesprekken hebben voor u een verplicht 
karakter. 
Rapportage 
U ontvangt twee keer per jaar een schriftelijke rapportage.  
Als de leerkracht tussendoor een gesprek nodig vindt, wordt u hiervoor uitgenodigd. Ook 
kunt u uiteraard zelf een gesprek aanvragen. 
Resultaten toetsen 
Vanaf groep 1 krijgt u na de toets periodes in januari en juni de gelegenheid om 
via de inlog van ParnasSys (ons digitale administratiesysteem) de resultaten in te zien. 
Informatievoorziening bij gescheiden ouders 

http://www.basisschooldemeent.nl/
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Gescheiden ouders krijgen beiden een jaarlijkse bijlage met een jaarkalender. Tevens 
ontvangen alle ouders de digitale nieuwsbrief, nieuwberichten en berichten van de 
groepsleerkracht, tenzij anders is aangegeven. 
Informatievoorziening naar de niet-verzorgende ouder 
In het Burgerlijk Wetboek wordt bepaald in art. 1:377b dat: de gezagsouder de niet gezags 
ouder op de hoogte dient te stellen omtrent kwesties als leerprestaties en 
schoolkeuze. De school mag ervan uitgaan dat de ouders elkaar informeren over de 
schoolzaken en elkaar op de hoogte brengen over schriftelijke informatie van school, 
rapporten, ouderavonden, huisbezoeken en voortgangsgesprekken. Wanneer de 
gezagsouder de informatie echter niet verstrekt aan de niet-gezagsouder wordt in het 
Burgerlijk Wetboek bepaald in art. 1:377c dat: de scholen wettelijk verplicht zijn om de 
nietgezagsouder informatie te verstrekken. De informatie moet bestaan uit belangrijke feiten 
en omstandigheden. Deze moet bovendien betrekking hebben op het kind (de kinderen) of 
op diens verzorging en opvoeding/ontwikkeling. 
De niet-gezagsouder dient nadrukkelijk te vragen om de informatie. Voor de leerkrachten is 
de gezaghebbende ouder de directe contactpersoon betreffende de ontwikkelingen en 
voortgang van het kind. Alleen informatie die ook de gezagsouder heeft ontvangen, mag 
worden verstrekt. 
Medezeggenschapsraad 
Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Ouders en medewerkers kunnen 
zich verkiesbaar stellen voor deze raad. De MR praat onder andere over de onderwijskundige 
doelen van de school, het schoolplan, het financieel beleid van de school en de organisatie 
van de school. U kunt bij de directie van uw school meer informatie opvragen over de MR. 
Er zitten twee ouders en twee leerkrachten in de medezeggenschapsraad. Namen vindt u in 
de jaarlijkse bijlage. 
GMR van Stichting BasisBuren 
Als u mee wilt praten over zaken die alle scholen raken, dan kunt u zich aanmelden bij de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat onder andere mee 
over het meerjarenplan, het financieel beleid van de stichting en andere beleidszaken. 
Informatie vindt u op de website van BasisBuren. 
Oudercommissie 
De ouders worden voor de oudercommissie gekozen op de Algemene Ouderavond in het 
najaar. Zij denken mee over het programma bij feesten e.d., assisteren bij de feesten en 
beheren de vrijwillige ouderbijdrage. Taken en afspraken liggen vast in het Huishoudelijke 
Reglement en de diverse protocollen. Tevens int de penningmeester het bedrag voor het 
schoolkamp van groep 7/8, de schoolreis voor de groepen 1 t/m 6 en de vrijwillige bijdrage. 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Aan alle ouders wordt door de school een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Het bedrag is 
bestemd voor de uitgaven van activiteiten die op school plaatsvinden, 
zoals het schoolreisje, Sinterklaas- en Kerstvieringen, het zomerfeest, excursies e.d. 
Jaarlijks legt de Oudercommissie middels een jaarverslag verantwoording af over de 
ontvangen en uitgegeven bedragen. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt vastgesteld 
tijdens de Algemene Ouderavond en vindt u terug op de jaarlijkse bijlage. 
Schoolverzekering 
Onze school heeft een ongevallenverzekering afgesloten. De kinderen en de leerkrachten 
zijn tegen ongevallen verzekerd op de heen- en terugweg van school, gedurende de 
schooltijd en tijdens excursies en schoolreisjes. Ook is er een dergelijke verzekering 
afgesloten voor de vrijwilligers binnen de school. 
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Hfdst 6 Ontwikkeling van het onderwijs  

 
In het schoolplan (voor 4 jaar) staat o.a.  het meerjarenplan. In dit meerjarenplan staan de 
doelen voor het onderwijs en de ontwikkeling van de school. De doelen uit dit meerjarenplan 
worden weggeschreven in een jaarplan met een bijlage met alle actuele gegevens van de 
groepsindeling, het team, enz..  
Het jaarplan wordt gemaakt door het team en gedeeld met alle ouders. De evaluatie van het 
jaarplan wordt  besproken met de medezeggenschapsraad en met de directeur-bestuurder 
van de stichting.. 
 
De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een leesverbeterplan. Onder andere door de 
verhoging van de leestijd, de effectieve inzet van de methode en het inzetten van leesouders 
zijn de resultaten goed omhoog gegaan. 
 
De komende jaren richten we ons op het adaptiever maken van ons aanbod, met name in de 
verwerking op maat. De inzet van de SNAPPET (iPad met verwerkingsstof voor rekenen, 
spelling en begrijpend lezen) geeft ons als leerkrachten een goed inzicht in het werken van 
de leerlingen. Als team worden wij begeleid door de medewerkers van SNAPPET. 
 
Een andere ontwikkeling is het verwerven van de 21ste eeuwse vaardigheden. Onze Willie 
Wortels Uitvinderij biedt de leerlingen de mogelijkheden om onderzoekend en ontdekkend 
samen te werken aan uitdagende opdrachten. Hiervoor krijgen wij begeleiding van het 
Kenniscentrum voor Wetenschap&Techniek Gelderland. 
 
Belangrijk aspect om samen school te zijn is de communicatie. We zoeken samen met ouders 
naar de weg om onze schoolzaken en schoolvragen met de ouders op de juiste manier te 
delen. De klasbord-app is daar een vorm van. 
 

 

 

Hfdst 7 Resultaten van het onderwijs  

 

Inspectie 
De Meent heeft na een inspectiebezoek in 2012 een basisarrangement gekregen. Op grond 
van de resultaten van de eindcito behouden wij ook dit arrangement. Er is een vernieuwd 
toezichtskader waarbij je als school in gesprek gaat met de inspectie. Zo’n bezoek 
verwachten wij schooljaar 2016-2017.  
Inspectie van het Onderwijs:  
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
vragen over onderwijs 0800-8051 (gratis) 
klachtmeldingen seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstige psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs  0900-1113111(lokaal tarief) 



OBS De Meent – Ommeren Schoolgids 2016 
 

15 

 
Uitstroomgegevens van leerlingen 
De inspectie beoordeelt jaarlijks of de leerlingen van onze school op een niveau presteren 
dat van hen mag worden verwacht. Een indicator hiervoor zijn de opbrengsten in groep 8. In 
de jaarlijkse bijlage  vindt u de uitstroomgegevens van onze schoolverlaters gedurende de 
afgelopen 4 jaar. 
Onze leerlingen gaan naar Tiel, Kesteren, Wageningen en Veenendaal. 

 

 

 

Hfdst 8  Praktische informatie 

Schooltijden 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 tot 12.00 uur  

13.15 uur tot 15.15 uur 
Woensdag 8.30 uur tot 12.30 uur 
Vrijdag   8.30-12.00 uur 
Sportdag 

Jaarlijks organiseert de school tijdens de Koningsspelen een sportdag voor alle groepen. 
Eet- en drinkpauze 
Tijdens de ochtendpauze is er gelegenheid om iets te eten en te drinken.  We stellen het op 
prijs als er wordt gezorgd voor gezond voedsel, zoals bijv. een beker met melk, vruchtensap 
of water. Om te eten vragen we u uw kind iets gezonds mee te geven zoals fruit, rijstwafel, 
rozijnen, kinderkoeken. Op de fruitdagen mogen uw kinderen als tussendoortje alleen fruit 
meenemen en geen koek.  
U kunt een fruitabonnement afsluiten aan het begin van het schooljaar. Door een plaatselijke 
fruitteler wordt tegen een geringe kostprijs wekelijks vers 
fruit geleverd op school. 
Hoofdluis 
Na elke schoolvakantie vindt er door vrijwilligers een 
‘luizencontrole’ plaats op school. Als er bij uw kind 
hoofdluis wordt geconstateerd hoort u dat van de 
leerkracht. 
Gevonden voorwerpen 
Het gebeurt vaak dat kinderen jassen e.d. laten liggen. Alle 
gevonden voorwerpen worden 
verzameld en in een bak in de halkast gedaan. Waardevolle 
gevonden voorwerpen worden afgegeven bij de directeur. 
Komt u regelmatig eens kijken of er iets van uw kind tussen 
zit?  
Schoolfotograaf 
Elk jaar komt de schoolfotograaf op school voor het maken 
van groepsfoto’s, individuele 
foto’s en of broertjes/zusjes foto. De datum staat in de 
jaarkalender. 

Fruitdagen 

De dinsdag, woensdag  

en donderdag zijn 

fruitdagen. 
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Schoolreisje/kamp/ excursies 
De school organiseert schoolreisjes in de laatste schoolweek voor de groepen 1 t/m 5 (6)  en 
een driedaags schoolkamp voor groep (6)/7/ 8 aan het begin van het schooljaar. De kosten 
worden per schooljaar bekend gemaakt en bedragen voor een schoolreis circa  25,- en een 
schoolkamp circa € 65,-. 
Rondom een project of thema kan een groep een excursie maken. Hiervoor zoeken wij 
meestal ouders die samen met ons het vervoer/begeleiding regelen. 
Trakteren bij verjaardag 
Als uw kind jarig is, staat hij of zij die dag in de belangstelling. Er zijn veel leuke, lekkere en 
gezonde alternatieven voor een traktatie (kijk maar eens op internet voor ideeën). Er wordt 
gezongen en uw kind mag uitdelen in de eigen groep. 
De ouders van kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen hierbij aanwezig zijn. De leerling mag 
samen met twee andere leerlingen met een verjaardagskaart de klassen rond en eventueel de 
leerkrachten trakteren. Broertjes en zusjes worden op school niet getrakteerd. 
Rookbeleid 
In de school en op het schoolplein mag niet gerookt worden. Wij hebben als team de 
afspraak dat er niet gerookt wordt in de buurt van kinderen. Wij verwachten van u als ouders 
dat u zich aan deze afspraak houdt. Wij denken aan roken op het plein, terwijl u staat te 
wachten en roken tijdens activiteiten met kinderen buiten de school. 
Jeugdgezondheidszorg/GGZ 
De schoolarts neemt de zorg van het peuterbureau over op het moment dat de kinderen 
naar de basisschool gaan. 
Wat kunt u van de Jeugdgezondheidszorg verwachten? 
De GGD, uw kind en de school 
De Jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt preventief, dat wil zeggen; uit voorzorg. Zij 
nodigen kinderen gedurende de gehele schoolperiode minimaal 3 keer uit voor een 
onderzoek om mogelijke problemen in het opgroeien te signaleren. Indien zij problemen op 
het spoor komen, helpen zij u de juiste weg te bewandelen. 
Als u zelf vragen of zorgen heeft over de gezondheid en/of ontwikkeling van uw kind, kunt u 
een extra onderzoek of gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen. 
5-6 jarige kinderen 
Alle kinderen rond de leeftijd van 5 à 6 jaar worden uitgenodigd voor een onderzoek door de 
jeugdarts en doktersassistente. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, ogen, oren, houding, 
motoriek, spraak- en taalontwikkeling. 
10-11 jarige kinderen 
Alle kinderen rond de leeftijd van 10 à 11 jaar worden uitgenodigd voor een onderzoek door 
de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere gelet op hoe uw kind 
zich voelt en gedraagt en hoe het gaat in contact met leeftijdsgenoten. Ook is er aandacht 
voor uw vragen over het gedrag van uw kind en/of de opvoeding. 
Projecten 
De GGD ondersteunt scholen in het uitvoeren van projecten die betrekking hebben op 
gezondheid. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, beweging, roken, alcoholgebruik, 
seksualiteit en relaties. 
GGD en Samenwerken 
De GGD gaat graag in gesprek met ouders, kinderen en scholen over de gezondheid en de 
ontwikkeling van kinderen. 
 Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel, o88-1447300  

Email: info@ggdgelderlandzuid.nl                                      

Ontruimingsoefening                                                                                                                                           
We organiseren twee keer per jaar een ontruimingsoefening. De eerste keer worden de 
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kinderen 's morgens op de hoogte gebracht dat we die dag een ontruimingsoefening gaan 
houden. De volgende oefening vindt onaangekondigd plaats. Onze school heeft 
gecertificeerde Bedrijfs-Hulp-Verleners. 

Aanmelden en inschrijven van kinderen 
Zodra uw kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Het inschrijven van een leerling 
geschiedt middels een inschrijfformulier. De ouders ondertekenen dit formulier. Bij de 
inschrijving moeten de volgende gegevens aan de school 
worden overlegd: het Burgerservicenummer, de achternaam, de voorletters, de 
geboortedatum en het geslacht. Ouders kunnen hiervoor een uitschrijfbewijs van de vorige 
school gebruiken of een van overheidswege verstrekt document gebruiken, waar deze 
gegevens op staan. Onder een van overheidswege verstrekt document verstaan wij een 
document kennisgeving naar het Burgerservicenummer, een eigen paspoort of 
identiteitskaart van de leerling of een geboortebewijs. Let op: de zorgpas kan hiervoor niet 
gebruikt worden, want die wordt niet door de overheid uitgegeven.  
Voordat uw kind vier jaar is mag het 10 dagdelen komen ‘oefenen’ op onze school. Deze 
dagdelen kunt u in overleg met de groepsleerkracht plannen. De groepsleerkracht maakt na 
de definitieve inschrijving een afspraak met u voor een uitgebreid intakegesprek over de 
ontwikkeling van uw kind. 
Verlofregeling 
U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan 
overtreedt u de Leerplichtwet. U kunt wel bij de schooldirectie een verzoek indienen voor 
verlof buiten de schoolvakanties. Dat kan alleen als het door uw beroep of dat van uw 
partner niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties een gezinsvakantie  
te hebben. Een verzoek tot vrijstelling heet officieel ‘beroep op vrijstelling’. 
Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie 
Wilt u toch een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties doen? Dan moet dit ten minste 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 
- Het gaat om een gezinsvakantie. 
- Het gaat om maximaal 10 schooldagen. 
- De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het 
beroep van u of uw partner. 
- Het verlof valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie. 
Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie 
Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school. Bij voorkeur 
minimaal 6 weken van tevoren. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties 
wordt individueel beoordeeld. De directeur vraagt u om een werkgeversverklaring of een 
eigen verklaring zelfstandige. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies. 
Duur en frequentie vakantie buiten schoolvakantie 
U kunt uw kind maximaal één keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op 
vakantie. U moet dan wel voldoen aan alle voorwaarden voor verlof en toestemming 
hebben van de directeur van de school. 
Verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen 
Vakantieverlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen duren. 
Dient u toch een verlofaanvraag in voor meer dan 10 dagen? Dan stuurt de directeur van de 
school de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. De ambtenaar hanteert de 
Leerplichtweg en laat over het algemeen het advies van de schoolleiding meewegen in het 
besluit. Meestal is ook een verklaring van een arts of sociale instantie noodzakelijk, waaruit 
blijkt dat verlof nodig is. 
Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling 
Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar 
maken bij degene die de beslissing heeft genomen. 
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De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar ongeoorloofd verzuim te 
melden. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school 
houden, kan proces-verbaal opgemaakt worden. 
Benutting van de verplichte onderwijstijd 
De wet vereist dat kinderen na acht jaar basisschool 7.520 uur onderwijs hebben genoten. 
Schoolgids/Jaarkalender 
Wij vinden de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van de schoolgids van 
belang omdat de gids ook bedoeld is voor de ouders. De leden van de MR denken en lezen 
mee met de leerkrachten tijdens het opzetten van de gids. De MR heeft instemmingsrecht op 
de schoolgids. Indien u wensen heeft betreffende de schoolgids of suggesties voor 
verbetering, kunt u contact opnemen met een lid van de MR of de directeur van de school. 
De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en wordt uitgereikt aan ouders die zich 
bezig houden met de keuze van een basisschool of die een kind komen aanmelden. Op 
aanvraag krijgt ieder gezin met kinderen op onze school jaarlijks de gids uitgereikt. De gids 
ligt voor alle ouders ter inzage in de school en is op de website van de school te vinden. In 
de jaarkalender staat meer gedetailleerde informatie over het komende schooljaar. Het doel 
is om u te informeren over veel praktische zaken. 
Schoolplan 
De onderwijsinhouden en doelen staan beschreven in een schoolplan. Het schoolplan geldt 
voor een periode van vier jaar en is een intern instrument om ons houvast te bieden bij de 
gemaakte beleidskeuzes en bij de verdere planning van de uitvoering van dit beleid 
In de tweede plaats dient het schoolplan om verantwoording af te leggen aan het eigen 
bevoegd gezag, Stichting BasisBuren, en de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie 
bezoekt scholen en beoordeelt onder andere of scholen aan de wettelijke eisen voldoen. 
Bij de totstandkoming van het schoolplan is de medezeggenschapsraad al in een vroeg 
stadium betrokken en is er gebruik gemaakt van een ouderenquête, leerlingenenquête, 
leerkrachtenquête, de uitkomsten van de laatste inspectiebezoeken en een eigen sterkte- en 
zwakte analyse Het schoolplan wordt geschreven voor een periode van vier jaar.  
Rechten en plichten van ouders/verzorgers, leerlingen, directie en bestuur 
Klachten 
Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, of gaat iets niet helemaal zoals 
gedacht. Dat is binnen onze stichting niet anders. Zo kan het voorkomen dat u een klacht 
heeft. Bij Stichting BasisBuren zien wij een school als onderwijsgemeenschap waar 
medewerkers, 
kinderen en ouders gezamenlijk er voor zorgen dat de kinderen het beste uit zichzelf kunnen 
halen. Daarbij is het van groot belang om goed te communiceren over de goede, maar ook 
de minder goede zaken. Het is in aller belang om deze zaken bespreekbaar te maken en 
samen met betrokkenen op te lossen. 
Goed overleg 
Zaken waarvan u van mening bent dat het anders kan, kunt u in eerste instantie bespreken 
met de leerkracht van uw kind en/of de directeur van de school. Veruit de meeste klachten 
over de dagelijkse gang van zaken in de school kunt u in goed overleg oplossen. Wanneer 
het gesprek met de school niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u contact opnemen 
met de directeur bestuurder van BasisBuren, de heer Mark van der Pol, 0344-691177. 
Vertrouwenspersoon 
Op onze school is een vertrouwenspersoon, Marijke Roelofsen (één van de leerkrachten) 
aangesteld.  
Klachtenregeling 
Voor alle scholen van Stichting BasisBuren is de Klachtenregeling van toepassing. Deze 
klachtenregeling is alléén van toepassing wanneer het overleg met de school en het overleg 
met de directeur bestuurder  niet tot tevredenheid heeft geleid. Met deze regeling hoopt 
Stichting BasisBuren  bij te dragen aan een goede communicatie over problemen en klachten 
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en een, naar tevredenheid van alle partijen, acceptabele oplossing. 
Meldcode kindermishandeling 
Stichting BasisBuren hanteert het landelijk vastgesteld Protocol Kindermishandeling  
U kunt dit protocol downloaden via www.protocolkindermishandeling.nl. 
Beroepskrachten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de 
kinderen en ouders met wie zij in hun werk te maken hebben. Zij zijn degenen die in actie 
moeten komen als er mogelijk sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. 
Vragen over onderwijs 
Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één “loket” binnen te laten 
komen. Dat loket is Postbus 51. De Inspectie beantwoordt geen telefonische vragen meer 
van ouders. De volgende informatie is van belang: 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (loket 51). 
Verwijderen van school 
Leerlingen van school verwijderen doen wij niet graag. Toch gaan wij hiertoe over als er 
gegronde redenen voor zijn. Stichting BasisBuren heeft dan wel de plicht om een andere 
school te zoeken voor de leerling. 
Als zich een situatie voordoet, waarbij het bevoegd gezag of de directie bij ernstig 
wangedrag onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een 
oplossing kan een disciplinaire maatregel plaats vinden. Dit betekent dat het kind niet naar 
school mag en thuis zijn schoolwerk moet doen. 
Verwijderen is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat de directeur bestuurder 
concludeert dat de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar is verstoord. 
Redenen om een leerling een disciplinaire straf te geven en of te verwijderen zijn: 
- Het gedrag van de leerling is dusdanig dat het zijn eigen ontwikkeling en veiligheid in 
de weg staat. 
- Het gedrag van de leerling is dusdanig dat dit het gevoel van veiligheid en het welzijn 
van andere leerlingen of de leerkrachten in gevaar brengt. 
- De leerprestaties van de leerling zijn zodanig dat er op school geen mogelijkheden 
meer zijn om onderwijs te volgen passend bij het niveau van de leerling. 
- De ouders van de leerling oefenen fysiek geweld uit tegenover leerlingen of 
leerkrachten. Verwijderen van school kan alleen als Stichting BasisBuren een andere passende 
plek voor de leerling heeft gevonden. 
Sponsoring 
Sponsoring gaat om elke vorm van verstrekking van geld, goederen of diensten die een 
sponsor verstrekt aan de directie van de school, de leerkrachten, het niet-onderwijzend 
personeel of de leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee 
leerlingen of hun ouders in schoolverband worden geconfronteerd. 
Sponsoring mag geen enkele invloed hebben op de inhoud van het onderwijs. 
Schenkingen vallen niet onder sponsoring omdat er geen vorm van tegenprestatie verwacht 
wordt. Elk voornemen tot sponsoring wordt door de directie met de medezeggenschapsraad 
besproken. De directie van de school is te allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen binnen 
de schoolorganisatie ten aanzien van sponsoring plaatsvindt.  
Wettelijke aansprakelijkheid 
Hoe is uw kind verzekerd? Stichting BasisBuren heeft een uitgebreid verzekeringspakket 
afgesloten voor alle scholen. Naast de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering is er 
een schoolongevallenverzekering, een schoolevenementenverzekering en een doorlopende 
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reisverzekering. De verzekeringen gelden voor personeel, kinderen 
en hulp/overblijf-ouders. 
Dit betekent onder andere dat kinderen verzekerd zijn tijdens 
schooltijden en een kwartier ervoor en erna. Ook zijn de kinderen 
en hulpouders verzekerd tijdens overblijven, schoolreisje, 
schoolkamp en andere schoolse activiteiten. Let wel: schade ten 
gevolg van eigen onzorgvuldig handelen blijft de 
verantwoordelijkheid van de ouders. Indien kinderen elkaar onder 
schooltijd schade berokkenen worden de kosten op de verzekering 
van de ouders verhaald en niet door de schoolverzekering gedekt. 
Het is niet noodzakelijk om een ongevallen-inzittenden-
verzekering voor uw auto af te sluiten wanneer u voor 
schoolactiviteiten kinderen vervoert. De school heeft een 
verzekering werkgeversaansprakelijkheid verkeersdeelnemers die 
ook van toepassing is op vrijwilligers en ouders.  
Basisregels vervoer van kinderen: 
a. Kinderen kleiner dan 1.35 meter moeten altijd in een passend en 
goedgekeurd (ECE R44/03 of ECE R44/04) kinderzitje of op een zitting 
verhoger zitten bij vervoer van eigen kinderen. 
b. Kinderen vanaf 1.35 meter en volwassenen moeten gebruik maken van 
de Veiligheidsgordel voorin en achterin de auto. 
c. Bij incidenteel vervoer van andermans kinderen over een korte afstand 
is een kinderzitje niet verplicht. 
Veiligheidsbeleid 
Op grond van de Arbo-wet moeten alle scholen een 
veiligheidsplan hebben. Voor de scholen onder Stichting 
BasisBuren is een gezamenlijk Arbo-beleidsplan ontwikkeld. In dit 
beleidsplan worden afspraken rond fysieke en sociale aspecten van 
veiligheid geregeld.  
Op onze school is de directeur preventie-verantwoordelijke. Hij/zij 
is het aanspreekpunt in de school voor de leerlingen, teamleden, 
ouders en externe partijen. 
In de uitvoering wordt de directie ondersteund door onze BHV-ers 
(bedrijfshulpverleners) en de leerkrachten. 
In 2014 heeft er op school een RI&E (Risico Inventarisatie en 
Evaluatie) plaatsgevonden. Daarbij wordt de Arbodienst 
ingeschakeld.  
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