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EEN WOORD VOORAF
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de schoolgids van de Flevosprong.
In deze gids geven we u informatie over onze school, onze uitgangspunten, de dagelijkse gang van zaken, onze
zorg voor de leerlingen, een aantal algemene gegevens enz, enz.
Het is natuurlijk niet mogelijk hierin alle gegevens te verzamelen over onze school. Zouden er daarom nog
vragen bij u zijn na het doornemen van deze gids, of juist naar aanleiding hiervan, dan kunt u natuurlijk even
contact met ons opnemen.
Bijzonder informatief in deze schoolgids zijn de punten waarin de Flevosprong zich onderscheidt van een aantal
andere basisscholen. Waarom wij dit jaar Ipads introduceren in alle groepen? Of waarom we met ingang van dit
schooljaar Engels aanbieden in alle groepen? Of wellicht bent u er nieuwsgierig naar waarom wij zelfstandig
werken en eigen verantwoordelijkheid belangrijk vinden, leest u dan hoofdstuk 6 eens goed door.
Natuurlijk is de kanjertraining ook een onderdeel van onze school. Met deze training willen we het pesten
tegengaan. Lees er meer over in hoofdstuk 2.
Bij deze gids hoort ook onze de Flevosprong van A – Z. Hierin vindt u alle activiteiten, vakanties, vrije dagen aan
die voor dit schooljaar op het programma staan. Daarnaast staan er zaken in als schooltijden, groepsindeling,
gymrooster.
Daarnaast heeft de school een eigen app en een facebookpagina. Alles hierover vindt u op onze website:
www.flevosprong.nl
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De Flevosprong staat aan De Barrage in de wijk Manege/Landmaten in de gemeente Dronten. Het hoofdgebouw
aan De Barrage is gebouwd in 1991 en heeft 8 leslokalen. Nadat we met enkele groepen eerst in noodlokalen
gehuisvest waren, zitten we vanaf 2002 met alle groepen onder één dak. Na de start van onze school in januari
1990 met 7 kinderen is de school uitgegroeid tot een school met gemiddeld zo’n 150 leerlingen.
De groepsgrootte varieert van ± 20 leerlingen in de onderbouwgroepen tot achter in de twintig in de
bovenbouw.
Hoewel deze gids met de meeste zorg is samengesteld, kunt u natuurlijk altijd nog onduidelijkheden aantreffen.
Neem in dat geval even contact op met de school.

Wim Abresch, directeur
Renée Lelieveld, locatieleider

Schooladres:
Postadres:
Telefoon :

De Barrage 2, 8252 GW Dronten
Postbus 239, 8250 AE Dronten
0321 – 318524
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HOOFDSTUK 1: WAAR STAAT ONZE SCHOOL VOOR ?
Identiteit obs Flevosprong
De Flevosprong is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle leerlingen,
ongeacht levensovertuiging, geloof, cultuur of geaardheid.






het is een veilige en vertrouwde plaats
het is een gezellige plaats
het is een plaats waar leerlingen en leerkrachten samenwerken
het is een plaats waar je je inspant en ontspant
het is een plek waar we leerlingen opvoeden tot zelfstandigheid en het krijgen van verantwoordelijkheid
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Visie SPIL basisscholen
Het gezamenlijk verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie in samenhang met de
omgeving, waarin de leerlingen, ongeacht geloof of levensovertuiging, in een veilig pedagogisch klimaat zich
optimaal kunnen ontplooien en thuis voelen, en waarin mensen gewaardeerd worden en met plezier werken.
De opvoeding en ontwikkeling van uw kind gebeurt door een fijne werksfeer in de school, door de goede
verhouding tussen de teamleden onderling en de relatie tussen school, leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Wij leren de kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen en ook om naar elkaar te luisteren. Wij
willen op deze manier komen tot een verdraagzame, elkaar accepterende levenshouding, zonder dat daarbij de
dwang bestaat gelijkdenkend te zijn. Levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zijn regelmatig
terugkerende onderwerpen binnen de lessen.
In kringgesprekken en tijdens de lessen wereldoriëntatie wordt aandacht besteed aan allerlei geestelijke
stromingen. Deze worden besproken zonder de leerlingen een bepaalde mening op te dringen. De leerkracht
zal, als hem of haar naar de mening wordt gevraagd een eerlijk antwoord geven en vertellen dat dit zijn of haar
mening is, en dat iedereen vrij is daarmee te doen wat hem/haar goeddunkt.
Voor leerlingen die dat willen bestaat de mogelijkheid om in de groepen 4 t/m 7 godsdienstlessen of lessen
humanistische vorming te volgen.
Om een goede sfeer te creëren proberen we aan verschillende ontwikkelingsgebieden evenveel aandacht te
besteden. Naast de “leervakken” als rekenen, taal, lezen enz. besteden we ook veel aandacht aan de sociaalemotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, zelfacceptatie en creativiteit. Ook culturele activiteiten zoals toneelen/of muziekvoorstellingen zijn een vast onderdeel van ons leerpakket.
Wij gaan er van uit dat een kind tot een betere ontplooiing komt als het zich veilig voelt in de school en in het
omgaan met anderen. Het opvoeden tot zelfstandigheid versterkt het zelfvertrouwen. Het geloven in de eigen
mogelijkheden en het accepteren daarvan sterkt het kind steeds verder te gaan in zijn of haar ontwikkeling.
Uitgangspunten
In principe bieden we alle leerstof aan alle leerlingen aan. Maar ……niet iedereen is gelijk, dus is het noodzakelijk
dat we differentiëren. Daar waar het nodig is, passen we de leerstof aan het kind aan.
Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Er zijn leerlingen die meer of minder tijd nodig hebben voor de
verwerking van de leerstof. Daar houden wij rekening mee. Niet iedereen heeft dezelfde capaciteiten en
mogelijkheden. Ook daar vindt dan aanpassing plaats. Een positieve benadering van leerlingen en een goede
sfeer, waarbij de leerlingen zich prettig voelen is voor ons een voorwaarde om te komen tot goed onderwijs.
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HOOFDSTUK 2: DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS
Organisatie van het onderwijs en groepsindeling
Op onze school streven we naar adaptief onderwijs. Dit betekent dat verschillen tussen leerlingen als
uitgangspunt van het leer- en ontwikkelingsproces worden genomen. Het is dus niet alleen de leerstof die
bepalend is voor de ontwikkeling die uw kind doormaakt op onze school. We proberen ons onderwijs aan te
passen aan de ontwikkeling van uw kind.
We willen zo een doorgaande ontwikkelingslijn voor de leerlingen van 4 tot 12 jaar realiseren in een omgeving
waar de leerlingen zich thuisvoelen. Natuurlijk zijn er algemene einddoelen waaraan in principe alle leerlingen
moeten voldoen, maar daar waar nodig willen wij deze doelen, in het belang van het kind, bijstellen naar boven
of beneden.
Het kind en ontwikkelingsproces staan centraal. Als dit proces goed verloopt is het resultaat van het onderwijs
gegarandeerd en heeft het kind aan het eind van de basisschool de maximale ontwikkeling doorgemaakt.
Hoewel we de leerlingen zo individueel mogelijk begeleiden in hun ontwikkeling, worden de leerlingen wel in
groepen bij elkaar geplaatst. Bij de indeling van de groepen wordt gekeken naar een aantal aspecten.
We letten o.a. op:
 het aantal leerkrachten dat toegewezen wordt aan de school
 het ontwikkelingsniveau van de leerlingen
 we willen de leerlingen zo weinig mogelijk van groepssamenstelling laten veranderen. Ons uitgangspunt
is dat ‘vriendjes en vriendinnetjes’ zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst worden.

Schoolgids

obs Flevosprong

schooljaar 2016 – 2017

Passend onderwijs
Alle basisscholen hebben de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen
kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband.
Zorgplicht
Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school samen met de ouders
onderzoekt of de basisschool aan een leerling de passende ondersteuning kan bieden. Als blijkt dat dit niet
mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar een passende plaats te zoeken.
Onze school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van kinderen. Bij het
realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht
werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste
plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en
afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt.
Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze school is de
leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Als hij/zij er zelf
niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een
uitgebreider gesprek over de leerling met de intern begeleider.
ICT op de Flevosprong
Onderwijs verandert altijd. Maar het onderwijs blijft ook gelijk. Gelijk in de zin dat het onderwijs steeds opnieuw
kinderen zo goed mogelijk voorbereidt op de maatschappij van morgen. En, die maatschappij van morgen stelt
steeds grotere eisen. De arbeidsmarkt vraagt om hogere kennis, maar ook om ICT-geletterdheid,
probleemoplossingsvaardigheden, kritisch kunnen denken, creativiteit en sociale competenties. Dit betekent dat
het onderwijs
* Uitdagend en toekomstgericht wordt aangeboden
* Inspeelt op het talent van alle leerlingen
* Kwalitatief hoog moet zijn
* Ruimte biedt aan teams die zich ontwikkelen in hun professionaliteit
* De leerling centraal stelt
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Binnen de Flevosprong zijn we druk bezig om ons onderwijs op bovengenoemde wijze vorm te geven. Denkt u
maar aan wereldoriëntatie en begrijpend lezen, vakken die we inmiddels op een andere wijze aanbieden. Het
uitgangspunt dat we daarbij hanteren zijn de 21st Century Skills. Vanaf september 2014 zijn we in een
scholingstraject gestapt, dat ons in staat gaat stellen onze school voor te bereiden op deze toekomstige
ontwikkelingen. We willen onze leerlingen laten begrijpen hoe in de maatschappij door middel van de huidige
technologie gecommuniceerd wordt.
Belangrijk hulpmiddel hierbij is de iPAD.
We laten al onze leerlingen op gepaste wijze hiermee kennismaken, van kleuter tot groep 8. De school heeft
hiertoe met behulp van het bestuur een forse investering gedaan, door enkele tientallen iPADS aan te schaffen.
Ook de leerlingen van de Talentenklas, die wekelijks gegeven wordt op de Flevosprong, werken met een iPad.
Er is inmiddels een versterkt Wi-Fi netwerk aangelegd in de school, zodat
onze leerlingen gezamenlijk laptops en iPads kunnen gebruiken.
Samenwerking met het Almere College sluiten we niet uit, er zijn
inmiddels contacten gelegd over het gebruik en aanschaf van tablets.
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Vakgebieden
Binnen ons onderwijs onderscheiden we verschillende vakgebieden. Hieronder en op de volgende pagina’s
geven we u een korte omschrijving.
Taal en lezen
Voor het vakgebied taal gebruiken we Taal Aktief. Het aanvankelijk lezen in groep 3 geschiedt uit de Leessleutel
en in de groepen 1 en 2 werken we met Onderbouwd.
Een aantal aspecten die binnen ons taalonderwijs aan de orde komen zijn:







aanvankelijk lezen (het lezen zoals we dat aanbieden in groep 3)
voortgezet lezen (de verdere ontwikkeling van het leesonderwijs in de groepen 4 t/m 8)
creatief taalgebruik (het schrijven van verhalen, brieven, strips enz)
spelling
werkwoordspelling
grammatica

Rekenen
Voor het vakgebied rekenen maken we gebruik van de methode Pluspunt. Ook in de groepen 1 en 2 besteden
we reeds aandacht aan rekenen. We gebruiken daar de methode Schatkist rekenen.
Pluspunt is een zgn. realistische rekenmethode, en behoort tot de meest gebruikte rekenmethodes in
Nederland. Uit diverse onderzoeken blijkt dat Pluspunt ook één van de beste methodes is.
Naast de leerkrachtgebonden lessen wordt er een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van leerlingen in
de lessen zelfstandig werken. Tijdens deze lessen worden de leerkrachten in de gelegenheid gesteld extra
aandacht te geven aan leerlingen.
Schrijven
Voor het vakgebied schrijven gebruiken we de methode Handschrift. Al vanaf groep 1 worden in allerlei
spelletjes de grove en fijne motoriek geoefend en geobserveerd. Na een periode van voorbereiding beginnen we
medio groep 3 met het oefenen van de schrijfletters. We gaan hiermee door tot in groep 8. Aan het eind van de
basisschool komen de leerlingen tot een eigen, licht hellend handschrift.
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Wereldoriëntatie
Enkele jaren geleden constateerden we dat het reguliere zaakvakkenonderwijs (aardrijkskunde, geschiedenis
en natuuronderwijs) niet meer het gewenste resultaat had. De leerlingen waren niet enthousiast, het leek
meer op begrijpend lezen, de toetsen werden steevast goed gemaakt, twee weken later was de opgedane
kennis weer weg.
Vanaf het schooljaar 2012 – 2013 werken we volledig met de methode Vier Keer Wijzer.
We merken aan de leerlingen het enthousiasme terugkeren, we zien met name de laatste jaren betere
resultaten op de onderdelen wereldoriëntatie en studievaardigheden.
Waarom wereldoriëntatie
Redenen:
leerlingen opnieuw enthousiasmeren voor de zaakvakken
invulling geven aan coöperatief leren
CITO resultaten wereldoriëntatie en studievaardigheden omhoog
Opbouw:

-

-

onderwerp zoeken, of aangeboden door leerkracht
belangrijk hierbij is dat we bijv. een week lang alleen maar aardrijkskundige
onderwerpen behandelen
verdeling van taken
opdracht maken tijdens uren wereldoriëntatie
presentatie (PowerPoint, collage of iets dergelijks)
eigen toetsen (de leerkracht verzamelt 5 toetsvragen). Hier wordt een toets van
gemaakt.
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Voordelen
-

enthousiaste leerlingen, leerkrachten EN ouders
geen werkboekjes meer
betere resultaten
geen vervangingskosten methodes
natuurlijke stap in de ontwikkeling naar samenwerkend/coöperatief leren

Verkeersonderwijs / verkeersveiligheidslabel
Verkeersonderwijs neemt een prominente plaats in ons onderwijs in. Dat we verkeersonderwijs een serieuze
aangelegenheid vinden, moge blijken uit het feit dat de Flevosprong in 2005 als tweede school in Dronten en als
vijfde school in Flevoland het Verkeersveiligheidslabel heeft bemachtigd.
Waar ons verkeersonderwijs aan voldoet ……
Het verkeersonderwijs op de Flevosprong kent naast de theoretische invalshoek ook een praktische.
Kinderen vormen namelijk een kwetsbare groep in het verkeer, het is derhalve belangrijk dat schoolgaande
kinderen zich veilig moeten bewegen in het verkeer. Deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de ouders,
maar ook bij de school en de gemeente. We realiseren ons dat goed verkeersonderwijs niet alleen in het
klaslokaal gegeven wordt, maar dat vooral praktische oefeningen leiden tot een veiliger manier van bewegen
in het verkeer.

Bij de verkeerseducatie hanteren we de volgende uitgangspunten:
 er wordt lesgegeven op een handelingsgerichte manier
 de school besteedt aandacht aan de school- en woonomgeving van de leerlingen
 de school besteedt aandacht aan de verkeersrollen die leerlingen tijdens de basisschoolperiode
innemen
 de lesmethodes zijn actueel en uitnodigend voor de leerlingen, we gebruiken de volgende:
groepen 1 t/m 4: Rondje verkeer
groepen 5 en 6: Op voeten en fietsen (3VO)
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groepen 7 en 8: Jeugdverkeerskrant (3VO)
 de lesinhoud is praktisch toepasbaar
 er is aandacht om de betrokkenheid van leerlingen bij het verkeersonderwijs te vergroten

Realisatie van de uitgangspunten trachten we te bereiken door:
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 het verkeersonderwijs aan te laten sturen door de werkgroep verkeer, waarin vertegenwoordigers
van het schoolteam en de oudergroep zitting hebben
 ouderbetrokkenheid te stimuleren
 verkeersonderwijs structureel in te roosteren in ons onderwijs
 de theorie uit de methodes om te zetten in praktisch handelen, zoals het fietsparcours, oefenen
voor het praktisch verkeersexamen. Ook het fietsen naar schoolreisbestemmingen en
sportaccommodaties wordt geoefend.
 deelname aan het theoretische en praktisch verkeersexamen in groep 7
 regelmatig aanvullende activiteiten te organiseren, zoals “vrachtwagenproject 3V0”, informatie
hulpdiensten
 hantering gedragsprotocol leerlingen, waarin staat wat er van hen verwacht wordt tijdens deelname
aan het verkeer
 de ouders regelmatig te informeren over de verkeersactiviteiten in en rond de school (schoolkrant,
nieuwsbulletin)
Tekenen
Voor tekenen wordt gebruik gemaakt van de methode Tekenvaardig. Deze methode bestaat uit een aantal
handleidingen met onderwerpen en ideeën voor de leerkrachten. We hebben een verdeling van technieken en
onderwerpen aangebracht. Ieder jaar wordt weer aangesloten op onderwerpen en technieken die het
voorgaande jaar zijn aangeboden.
In de groepen 5 t/m 8 werken de leerlingen in een “circuit”, waarin iedere 2 weken een andere opdracht of
techniek wordt aangeboden.

Muziek
Muziekonderwijs wordt gegeven met behulp van de Engelse methode
Groove.me
In deze methode komen een groot aantal aspecten
van de muziek aan de orde, o.a.:
 zingen en het maken van muziek
 luisteren naar muziek
 kennis van het notenschrift
Voorop staat echter dat kinderen plezier moeten hebben in de
muziek.

Handvaardigheid
Het vakgebied handvaardigheid brengtvele activiteiten met zich mee. Eén van de belangrijkste onderdelen van handvaardigheid is om leerlingen hun eigen ideeën uit te laten werken
met behulp van verschillende materialen en technieken.
Zo maken ze hun eigen kunst- en werkstukken. In de groepen 1 en 2 is
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handvaardigheid opgenomen
in de wekelijkse opdrachten die de leerlingen in de groep maken. De verschillende technieken worden
geoefend, maar de invulling van het onderwerp is telkens anders. In de groepen 3 en 4 hebben we op de
dinsdagmiddag een CREATIEVE MIDDAG, in de groepen 5 t/m 8 is dat de vrijdagmiddag. In verschillende blokken
worden vele technieken aan de orde gesteld, o.a. klei, hout, metaal, maar ook andere zaken zoals koken komen
aan bod.
Bij handvaardigheid doen we een beroep op de ouders om mee te helpen, en ………… ook zelf met creatieve
ideeën te komen.
Engels
In alle groepen maken de leerlingen kennis met het vak Engels. De methode Groove.me is een revolutionaire
digibord lesmethode Engels voor groep 1 t/m 8. Het is de eerste complete lesmethode Engels waarbij muziek
de basis is van alle lessen.
In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle
vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden
uitgebreid met woorden passend bij het thema.
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Kanjertraining
Je hebt plagen en pesten. Het verschil daartussen is groot. Kinderen die elkaar plagen kunnen elkaar wel aan.
Nu eens plaagt de een, dan weer de ander. Een geplaagd kind kan terugplagen. Na een tijdje maken ze het
samen weer goed. Je kunt elkaar ook plagen voor de gein. Tegen af en toe geplaagd worden, moet je
kunnen. Je hebt zelfs leuke en vriendelijke plagerijtjes.
Bij pesten is het anders. Pesten is altijd gemeen. Als er wordt gepest, is het ene kind altijd sterker dan het
andere. Het ene kind heeft grotere spierballen, een grotere mond, meer invloed. De een wint dus altijd en de
andere is altijd de verliezer. Pesten gebeurt nooit zomaar een enkel keertje. Een kind dat wordt gepest is
steeds het mikpunt. Daarom is pesten nooit leuk.
Pesten komt voor in het gezin, de buurt of op school.


Algemene kenmerken van een gepest kind.
De kinderen die worden gepest zijn meestal de groepsleden die niet zo goed voor zichzelf kunnen
opkomen, het minst weerbaar zijn en het minst populair zijn in de klas. Deze kinderen hebben
onvoldoende sociale vaardigheden en weten zich in sociale situaties onvoldoende te handhaven. De
meesten van hen zijn "sociaal onhandig": uit verlegenheid of faalangst reageren ze net verkeerd.
Daardoor lijkt het weleens of ze pesten zelf uitlokken. De meeste van deze kinderen hebben (of
krijgen als gevolg van pesten) weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld. Zij uiten dit door zich
terug te trekken en af te sluiten. Dit heeft tot gevolg dat deze kinderen in een negatieve spiraal
terecht komen. Het zelfvertrouwen vermindert en de sociale vaardigheden gaan achteruit. Het is
belangrijk om hier iets aan te doen. Er zijn ook provocerende slachtoffers te onderscheiden. Zij
reageren als ze worden aangevallen, maar ze zijn daar niet doeltreffend in.

Het team van de Flevosprong heeft in 2005 alle zeilen bijgezet (bijscholing, studiedagen) om het
pestprobleem gezamenlijk aan te pakken. Alle leerkrachten op de Flevosprong hebben de licentie om als
Kanjertrainer te werken. Wij hebben ervoor gekozen om alle leerkrachten deze licentie te laten behalen,
want wij zien het pestprobleem als schoolprobleem en niet van de individuele leerkracht met zijn of haar
groep. Ook is er een avond Kanjertraining voor de ouders georganiseerd.
Met behulp van de lessen Kanjertraining wordt in iedere groep ieder jaar in een vaste cyclus een aantal
lessen gegeven, waarin het pesten aan de orde wordt gesteld. Ook zijn er lessen waar de ouders aan
kunnen deelnemen.
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Gymnastiek
Bij de lessen gymnastiek maken we gebruik van een tweetal praktijkboeken Basislessen Bewegingsonderwijs.
Deze methode geeft een opbouw van de lessen voor zowel spel als gymnastiek-onderdelen.
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen les van onze vakleerkracht lichamelijke oefening.
In de groepen 1 en 2 ligt tijdens deze lessen de nadruk op spel en de ontwikkeling van de motoriek.
De gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in sportzaal De Stal, die naast de school staat.
Er is geen speciale gymkleding voorgeschreven. Een gymbroekje met een T-shirt of een gympakje zijn goed. De
leerlingen moeten wel schone gymschoenen dragen tijdens de les. Na de gymles wordt er gedoucht. Indien uw
kind niet zou mogen douchen dan verzoeken wij u dit schriftelijk, met reden omkleed, door te geven.
Na de gymles wordt de gymkleding en handdoek mee naar huis genomen.
Alle groepen sporten tweemaal per week. De groepen 1 en 2 doen dat in het speellokaal in de school, de andere
groepen in de sportzaal naast de school, De Stal.
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Godsdienst / Humanistisch Vormingsonderwijs
Voor leerlingen in de groepen 4, 5, 6 en 7 bestaat de mogelijkheid om Godsdienstlessen of lessen HVO
(Humanistisch Vormings Onderwijs) te volgen. Deze lessen worden op een ochtend gegeven onder schooltijd.
Ze zijn niet verplicht. U kunt aan het eind van het schooljaar aangeven of uw kind aan deze lessen moet
deelnemen.
Humanistisch Vormingsonderwijs
In het openbaar onderwijs is aandacht voor verschillen in levensbeschouwing. In het wekelijkse lesuur
humanistisch vormingsonderwijs kan een kind zich bezinnen op gevoelens en gedachten over goed/kwaad,
waar/onwaar, mooi/lelijk. Het wordt gestimuleerd een eigen keuze te maken. Doordat het kind bewust wordt
hoe het zijn waarden kiest, kan het beter omgaan met mensen die verschillende opvattingen hebben. Kinderen
doen in en buiten school veel ervaringen op. Regelmatig komen ze in situaties waarin een keuze wordt
gevraagd. Vanuit een humanistische achtergrond worden deze situaties tijdens de uren HVO verkend en
besproken.
Kinderen worden aangemoedigd zelf oplossingen te zoeken in zulke situaties en zich te realiseren dat ze daarbij
keuzes maken. De onderwerpen in de lessen passen in de belevingswereld van de kinderen. Samen werken de
kinderen onderwerpen uit met behulp van spel, gesprek en andere creatieve werkvormen.
Hierdoor leert het kind keuzes maken die waardevol zijn voor zichzelf en anderen, voor de samenleving en voor
de natuur. Samen met leeftijdsgenootjes meningen uitwisselen. “ Waarom denk jij dat ?”, “ Goh, nooit geweten,
ik doe het altijd zo”. Niet alleen bezig zijn met je eigen mening, maar ook proberen naar elkaar te luisteren, en
dat is vaak heel moeilijk. Niet alleen de schuld afschuiven naar iemand anders (“ hij/zij begon”) maar ook op
jezelf letten.
Godsdienstonderwijs
“Hoe kan dat, dat ik weet, dat ik ik ben?” “Je bent eigenlijk altijd alleen hè?” “Hoezo?”
“Nou, je wordt alleen geboren, je hebt alleen pijn en je sterft alleen”
De mens is het wezen dat vragen stelt. “Een kind dat opgroeit”, schreef Fons Jansen, “is een wereldontdekker”.
Heel langzaam zijn ze wakker geworden uit het duister toen ze er nog niet waren. Het is me dan ook geen
avontuur om op deze planeet tot het bestaan te komen. De vraag: “Wat is dat voor gedoe om me heen?” is
alleszins redelijk. Godsdienstonderwijs is eigenlijk niets anders dan bezig zijn met die vraag en de wereld aan het
kind voorstellen zoals je vreemden aan elkaar voorstelt. Godsdienst gaat over God, maar nog veel vaker over
jezelf en je gevoelens over je leefwereld. Hoe ga je met elkaar om en hoe zie je de ander. Langzaam maar zeker
krijgen ze zo hopelijk vertrouwen in de wereld en in elkaar.
Mocht uw kind aan geen van beide lessen meedoen, dan werkt het onder toezicht van de groepsleerkracht aan
een eigen werkstuk.
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Schoolregels
Natuurlijk kan geen enkele school zonder een aantal afspraken, waar we ons met elkaar aan
moeten houden. De regels hieronder gelden voor onze leerlingen, maar voor ouders staan
er ook enkele nuttige tussen.
Aanvang van de lessen
Om half negen ’s ochtends en één uur ’s middags beginnen de lessen. We verwachten de leerlingen
op tijd, al dan niet gebracht door hun ouder(s). In verband met het overblijven zijn leerlingen na de
middagpauze om 5 minuten voor één weer welkom.
In de groep
In de groep gaan we rustig met elkaar om, dus bewaren we schreeuwen, hollen, stoeien enz. voor de
pauze. We willen ook graag dat je tijdens de lessen normaal op de stoel zit en de werkplek ’s
middags opgeruimd achterlaat.
Ook de stoelen hangen we dan aan de tafel. De klassendienst zorgt ervoor dat het lokaal netjes
achtergelaten wordt.
Lunch en pauze
Iedere dag wordt er in de groepen om 10 uur gegeten. Het liefst zien we dat je gezonde voeding
meeneemt, dus geen koeken en frisdrank. Dit geldt natuurlijk ook voor het overblijven.
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Ouders vragen we hierbij op de volgende zaken letten?
 De leerlingen mogen geen snoep meenemen naar school.
 Geeft u geen blikjes of frisdrank mee, maar “gezonde” dranken
 Geef uw kind die dingen mee die het lekker vindt, en …… liefst niet teveel. Eén boterham of appel is
meestal genoeg. Het hoeft geen maaltijd te zijn, maar een gezonde hap tussendoor.
 Dring er bij uw kind op aan om bekers en bakjes weer mee naar huis te nemen.
Op het plein
In de pauze spelen we op het plein. Als het mooi weer is kunnen we naar het grasveld (mits de
leerkracht daar dan toestemming voor geeft).
Naar het toilet
Als je naar het toilet gaat, hoef je dat niet te vragen. Maar …. er kunnen maar 2 leerlingen tegelijk.
En, we zien niet graag dat je tijdens een instructieles of tijdens het kringgesprek gaat.
Verkeer
Vanwege de veiligheid mag je niet fietsen op het plein. En ….. we willen graag dat je de fiets in de
stalling (buiten de heg) parkeert.
Ook vanwege de veiligheid mogen ouders niet parkeren bij de gele band en naast de auto’s.
 De fietsenstalling is bestemd voor de fietsen van de leerlingen. We verzoeken de ouders hun fiets
(bij het halen en brengen van de kinderen) hier niet te plaatsen.
 Er mag niet worden gefietst op het schoolplein.
 De kleine fietsenstalling bij de vlaggenmast is voor de leerkrachten.
 Als u uw kind komt halen, verzoeken we u niet voor de ramen te gaan staan, maar bij één van de
ingangen.
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Stopverbod Barrage
In verband met de verkeersveiligheid van de leerlingen is er op De Barrage aan de kant van de school
een stopverbod ingesteld. U mag hier dus niet stoppen, ook niet om uw kind in of uit te laten stappen !
Dit is ingesteld in het belang van de verkeersveiligheid van uw kind(eren).
Gymlessen
Tijdens de les sporten we in sportkleding en stevige sportschoenen. En natuurlijk wordt er gedoucht
na de gymles. Denk er wel om dat gymschoenen verplicht zijn, in verband met de hygiene.
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Kleuterweetjes
Als uw kind voor het eerst naar school gaat ontdekt het een heleboel dingen. Om u daar zo goed mogelijk op in
te laten springen hebben we voor de leerlingen uit de groepen 1 en 2 hieronder een aantal afspraken op papier
gezet, de zgn. “kleuterweetjes”.

 De school begint ’s ochtends om 8.30 uur, de deur gaat om 8.20 uur open. Wij vinden het fijn als u uw
kind op tijd brengt zodat we ook om 8.30 uur kunnen beginnen. Om half 9 beginnen we met een
inloopprogramma, waar u gerust even bij kunt blijven.
 De leerlingen hangen hun jas en tas in de garderobe aan het haakje met hun eigen naam.
 Wilt u zo vriendelijk zijn zelf niet op de stoeltjes te gaan zitten?
 Rond ± 10.15 uur (op woensdag iets later) gaan we met de leerlingen iets eten en drinken in de kring.
Geef uw kind niet teveel mee, het gaat om een tussendoortje. Zorgt u er voor dat beker en bakje
voorzien zijn van de naam van uw kind. De leerlingen mogen geen snoep meenemen!
 Om 12.00 (woensdag 12.30 uur) eindigt de ochtend. Als uw kind overblijft, dan verzoeken we u dat te
noteren op de lijstop het prikbord bij de kleuteringang.
 Zorg dat alle spullen van uw kind voorzien zijn van zijn/haar naam (tassen, bekers, gymspullen, bakjes
e.d) Er blijven jaarlijks manden vol spullen liggen die van niemand (?) blijken te zijn.
 Voor de gymles hebben de leerlingen gymschoenen nodig, het liefst zonder veters. Gymkleding bijv. een
gympakje, of korte broek met T-shirt. Graag de schoenen in een tas doen. In het lokaal staat een mand
waar alles in bewaard kan worden.
 Als leerlingen naar de wc gaan gebruiken ze een ketting die in de klas hangt. Op die manier weten
leerkracht en leerlingen of er iemand naar het toilet is.
 Een aantal werkjes van de leerlingen worden op school bewaard, zodat wij tijdens de
rapportagegesprekken de ontwikkeling van uw kind kunnen bespreken. Voor de vakantie gaat alles mee
naar huis.
 Briefjes met mededelingen worden altijd aan de oudste kinderen van een gezin meegegeven.
 Iedere eerste vrijdag van de maand is het speelgoedochtend voor de leerlingen van de groepen 1 en
2. Op deze ochtend mogen leerlingen hun eigen speelgoed meenemen, maar we zien liever geen
geweren en ander vechtmateriaal. Liever geen klein speelgoed, i.v.m. kwijtraken.
 Als uw kind jarig is kunt u gerust enige foto’s maken, tot uiterlijk 9.00 uur
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Schooltijden
De schooltijden op onze school zijn als volgt:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30 - 12.00
08.30 -12.00
08.30 - 12.30
08.30 - 12.00
08.30 - 12.00
08.30 - 12.00

13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
13.00 -15.00
13.00 -15.00

alle groepen
alle groepen
alle groepen
alle groepen
groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8

Merken van kleding en andere materialen
Wij verzoeken u dringend de kleding (jassen, laarzen, gymschoenen) en andere materialen (broodtrommels,
bekers, tassen enz) die uw kind mee naar school neemt te merken met de naam van uw kind. Als er toch iets op
school blijft liggen kunnen wij zien wie het is vergeten. Bij de keuken staat een mand met gevonden
voorwerpen.
Waardevol restmateriaal
Iedereen heeft thuis wel een aantal materialen die vaak weggegooid worden, maar waar de school nog iets aan
heeft. Wij hopen dat u deze materialen schoon mee naar school wilt geven. Indien ouders bij een bedrijf werken
dat vaak waardevol restmateriaal weggooit …………… denkt u even aan de school ??!! Voor grote hoeveelheden
wel graag even contact opnemen.
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Verjaardagen
Als uw kind jarig is mag het natuurlijk trakteren, maar …………
er mag niet op snoep getrakteerd worden.
De leerlingen trakteren alleen in hun eigen groep. Leerlingen die
jarig zijn mogen wel de andere groepen langs om zich te laten
feliciteren door de andere leerkrachten. Indien u ook voor de
leerkrachten een traktatie meegeeft verzoeken wij u om dit
dezelfde traktatie te laten zijn als voor de kinderen.

Studenten
De Flevosprong geeft ieder jaar enkele studenten van de PABO de gelegenheid stage te lopen.
Ook hebben we in de groepen 1 en 2 geregeld studenten van MBO opleidingen (onderwijsassistenten).
Overblijven
Indien nodig, dan kan uw kind overblijven. Het overblijven wordt in de Flevosprong georganiseerd door de
Kinderopvang Dronten.
Voor UITGEBREIDE INFORMATIE over het overblijven, verwijzen we u naar het vouwblad dat in school
verkrijgbaar is.
Als uw kind niet overblijft
Leerlingen die niet overblijven, mogen niet voor 10 voor één op het schoolplein komen. Dit heeft te maken met
het toezicht van de overblijfmoeders op de overblijvers en de spelmaterialen.
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Weekvieringen
Gemiddeld twee keer per jaar verzorgt iedere groep een
weekviering. Tijdens deze vieringen mogen
leerlingen voor alle andere kinderen een toneelstuk
opvoeren, een liedje zingen, een gedicht voordragen,
een mop vertellen, een raadsel opgeven, een dansje
doen enz. enz. Indien uw kind meedoet aan de weekviering, bent u van harte welkom om deze bij
te wonen. Deze weekviering vindt plaatst op vrijdag om 11.30 uur.
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Culturele activiteiten
Elk jaar gaan alle groepen minstens twee keer naar een culturele voorstelling. In samenwerking met het CKV
(Centrum voor Kunstzinnige Vorming) in Dronten worden toneel-, muziek, of dansgroepen gecontracteerd die in
de loop van het schooljaar een voorstelling geven voor de leerlingen. De voorstellingen kunnen op school
worden gegeven, maar het kan ook zijn dat we met de leerlingen naar een locatie buiten de school gaan.

HOOFDSTUK 3: AANMELDING LEERLINGEN
Als u uw kind wilt opgeven voor de Flevosprong, dan kunt u het beste even contact opnemen met de directeur.
In principe kunnen nieuwe leerlingen het gehele jaar door aangemeld worden. De directeur nodigt u dan uit
voor een kennismaking, waarbij tevens een rondleiding door de school plaatsvindt. Mocht u eenmaal gekozen
hebben voor de school, dan wordt uw kind ingeschreven. In de laatste weken voor uw kind 4 jaar wordt mag het
enkele momenten komen " wennen “.
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Hieronder een overzicht
Eerste schooldag?
Een leerling mag naar de Flevosprong op de dag nadat hij/zij 4 jaar geworden is. Zodoende kan het zijn/haar
verjaardag nog op de peuterspeelzaal vieren.

Voor de zomervakantie jarig?
Tot 4 weken voor het einde van het schooljaar kunnen 4 jarigen geplaatst worden. Wordt een kind in de laatste
4 weken vier jaar, dan komt het na de zomervakantie op school. Wel kan er op één middag voor de
zomervakantie (in overleg met de leerkracht) "gewend' worden.
In december jarig?
In december worden er geen leerlingen toegelaten. Kinderen die in december jarig zijn, gaan naar school op de
eerste schooldag in januari. Wel kan er, in overleg met de leerkracht, nog één middag in december
kennisgemaakt worden.
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HOOFDSTUK 4: ZORG VOOR DE LEERLINGEN
Alle leerlingen zijn welkom op onze school!
In principe zijn alle leerlingen welkom op de Flevosprong. Ook als het gaat om bijzondere leerlingen die extra
zorg nodig hebben.
Bijzondere leerlingen
Bij aanmelding van deze leerlingen bekijken we wel of verwacht mag worden dat het schoolteam deze
bijzondere leerling kan begeleiden zonder dat de leerling en/of andere leerlingen tekort komen. We
gebruiken hierbij het toelatingsprotocol zoals dat beschreven is in ons zorgdocument.
Een aantal overwegingen kunnen een rol spelen om een leerling op onze school niet toe te laten. We denken
hierbij aan:
 Verstoring van rust en veiligheid.
 De mate waarin verzorging vereist is.
 Verstoring van het leerproces van andere leerlingen.
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Plaatsing van bijzondere leerlingen hangt af van de mogelijkheden en omstandigheden op onze school. Deze
omstandigheden zijn niet elk jaar hetzelfde. De mogelijkheden om met verschillen om te gaan van de
leerkrachten waar het kind achtereenvolgens geplaatst wordt en de samenstelling / grootte van de groep
spelen mee. We willen deze leerlingen extra hulp en aandacht geven en we willen hen accepteren in hun
manier van werken, met hun eigen niveau en tempo. Dat betekent dat het eindniveau van deze kinderen
anders kan zijn dan dat van de gemiddelde leerling in groep 8.
Begaafde leerlingen.
Op onze school is ook aandacht voor leerlingen die begaafd of hoogbegaafd zijn. Zij krijgen aanpassingen in
de lesstof zoals dat beschreven is in ons protocol voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Vanaf groep 7
en 8 krijgen zij de mogelijkheid om deel te nemen aan de talentenklas.
Opvang van nieuwe leerlingen in onze school
De meeste nieuwe leerlingen komen op school nadat zij 4 jaar zijn geworden. Nadat de leerling is aangemeld,
wordt in overleg met de ouders bepaald op welke dag zij voor het eerst naar school gaan. Voordat de leerling
werkelijk op school komt, mag het 5 dagdelen komen wennen. In overleg met de leerkracht spreekt u een
aantal ochtenden en middagen af waarop uw kind kennis komt maken met de school en met de andere
leerlingen uit de groep. Er zijn natuurlijk ook leerlingen die op school komen vanaf een andere school, bv. in
verband met een verhuizing. Deze leerlingen kunnen natuurlijk, na overleg tussen u en de school, op elke
datum toegelaten worden. Ook bij deze leerlingen is het erg fijn als zij voorafgaand aan hun eerste schooldag
op onze school een keertje komen kijken. Ook hiervoor kunt u een afspraak maken. Wanneer uw kind een
onderzoek heeft gehad en speciale zorg nodig heeft volgt het traject zoals hierboven omschreven is bij
bijzondere leerlingen.
Bij leerlingen die binnen Dronten veranderen van school, is er voorafgaand aan plaatsing altijd een gesprek
en een observatiemoment. Uw kind zal dan een dagdeel meedoen met de groep. De leerkracht en Intern
Begeleider observeren uw kind en bekijken of onze school de zorg voor uw kind kan bieden.

Het leerlingvolgsysteem ( het volgen van de ontwikkeling van uw kind op school)
Op onze school is een uitgebreid leerlingvolgsysteem ontwikkeld. Uw kind wordt voortdurend gevolgd op alle
ontwikkelingsgebieden. Op 3 vaste momenten per jaar worden dagen gepland waarop wij u in ieder geval
informeren over de ontwikkeling van uw kind ( zie ook hieronder bij rapportage), maar daarnaast komt het erg
veel voor dat ook tussentijds gesprekken met u worden gevoerd over uw kind. Dit kan zowel gebeuren op
initiatief van de school, als op initiatief van u als ouder. Elke leerkracht heeft op maandag, dinsdag en donderdag
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van 15.00 tot 15.30 spreekuur waar u zonder afspraak naar toe kunt komen, maar u kunt ook een afspraak
maken als u op deze tijd niet naar school kunt komen of als u er zeker van wilt zijn dat de leerkracht voldoende
tijd voor u heeft. Het kan ook voorkomen dat de leerkracht contact met u opneemt om een afspraak te maken
voor een gesprek.
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Hoe volgen wij de ontwikkeling van uw kind.
Elke leerkracht observeert de leerlingen en maakt aantekeningen van eventuele bijzonderheden die hem of haar
opvallen. Dit kunnen observaties zijn over het gedrag van uw kind, de manier van werken, de motivatie, enz.
Ook houdt de leerkracht natuurlijk een administratie bij van onderdelen zoals rekenen, lezen, taal, enz. waarbij
wij kijken naar de resultaten die uw kind bij deze vakken heeft gehaald en de manier waarop uw kind omgaat
met de stof. Daarnaast gebruiken wij op school een aantal middelen om de vorderingen van uw kind zo objectief
mogelijk te volgen.
In de groepen 1 en 2 worden de CITO toetsen “ordenen” en “taal voor kleuters” afgenomen. In de groepen 3
t/m 8 gebruiken we een aantal onderdelen van de CITO. De meeste van u zullen de “Cito toets” kennen als de
toets die eind groep 8 afgenomen wordt als de leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan. Maar het Cito
heeft veel meer toetsen. In de hiervoor genoemde groepen nemen we een aantal momenten van het jaar
toetsen af op het gebied van rekenen, spelling en lezen. Hierdoor kunnen we steeds zien of uw kind vooruitgang
heeft geboekt ten opzichte van de vorige toets.
In groep 8 wordt dan tenslotte de Cito–eindtoets basisonderwijs afgenomen.
Wat doen wij met de resultaten van de toetsen?
De Flevosprong heeft een Intern Begeleider. Zij coördineert als “zorgcoördinator” alle zaken die met de
leerlingenzorg te maken hebben. Zij stelt het schema op voor de afname van de toetsen. De resultaten van de
toetsen worden met de groepsleerkracht besproken. Als de toets van uw kind een opvallend resultaat heeft (
naar boven of beneden) is dat meestal een reden om aanvullend onderzoek te doen. Er wordt dan nauwkeuriger
gekeken of er sprake is van een “echt” probleem. Samen met de leerkracht wordt dan een bepaald welke hulp
uw kind geboden moet worden. Dit kan een aangepast programma zijn binnen de klas, maar ook extra
individuele hulp. Hierin zijn een heleboel variaties mogelijk. Het spreekt voor zich dat wij in zo´n situatie contact
met u opnemen.
Welke mogelijkheden zijn er nog meer?
Soms heeft een leerling een probleem waarbij wij hulp zoeken buiten onze school. Daarvoor zijn
verschillende mogelijkheden.
Op onze school wordt gewerkt met het zorgteam. Dit houdt in dat er 3 á 4 keer per jaar een bespreking is
waarbij aanwezig zijn: de zorgcoördinator vanuit de GGD, de leerlingbegeleider vanuit de IJsselgroep, de
leerkracht en de Intern Begeleider vanuit de school. Tijdens deze bespreking wordt gekeken welke zorg en
begeleiding het beste past bij de problematiek van een leerling. Op verzoek kan er ook een extern
deskundige uitgenodigd worden bij dit gesprek.
De IJsselgroep kan ook ingezet worden bij een onderzoek om de problematiek beter te kunnen analyseren en
voor het opzetten van een hulpprogramma.
Het spreekt voor zich dat wij in al deze gevallen contact met u opnemen en dat wij eerst uw toestemming
vragen om deze stappen te ondernemen.
Wanneer er zorg is om een leerling en ouders en school er samen niet meer uitkomen, heeft school de
mogelijkheid om de zorgcoördinator in te schakelen. Dit mag ook zonder toestemming van de ouders. De
zorgcoördinator neemt de zorg van de school over en bekijkt samen met de ouders wat de beste begeleiding is.

Rapportage
Op drie vaste momenten in het schooljaar informeren wij u over de ontwikkeling van uw kind. In het najaar
gebeurt dit in een oudergesprek, in februari en aan het eind van het schooljaar worden er rapportgesprekken
gehouden. Tijdens deze gesprekken wordt u uitgenodigd voor een gesprek, waarin wij u informeren over het
functioneren van uw kind in de voorafgaande periode.
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Voorafgaand aan het rapportgesprek ontvangt u het rapport digitaal thuis.
Voor deze gesprekken trekken we 10 minuten uit. Natuurlijk kunt u altijd (of op verzoek van de leerkracht) een
uitgebreider gesprek over uw kind arrangeren.
Als u meer dan één kind op school heeft, worden de gesprekken zoveel mogelijk aansluitend gepland.

Aan het eind van groep 8…….
Aan het eind van groep 8 gaat uw kind van school en naar het voortgezet onderwijs. De school geeft u en uw
kind een advies voor dit voortgezet onderwijs. Dit advies wordt gemaakt op basis van de volgende onderdelen:
- de behaalde resultaten van uw kind op onze school
- de motivatie, instelling, en belangstelling van uw kind ten opzichte van onderwijs

Nadat u ons advies heeft gehad kunt u zelf, samen met uw kind, bepalen op welke school en voor welke vorm
van voortgezet onderwijs u uw kind aanmeldt. Als uw kind in groep 8 zit krijgt u in de loop van dat schooljaar
nog uitgebreide informatie over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs, de aanmeldingsprocedure,
enz. U kunt dan ook naar diverse open avonden en informatiebijeenkomsten op de scholen voor voortgezet
onderwijs.
Waar laten we alle informatie?
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Van elk kind is op school een digitaal leerlingdossier waarin alle gegevens
worden bewaard die belangrijk kunnen zijn voor een goede begeleiding
van uw kind. U kunt hier denken aan de informatie die wij hebben
aan de hand van de observaties, toetsen, enz.

Zieke leerlingen
Wanneer een leerling ziek is moet dit direct bij de school gemeld worden, in ieder geval voor aanvang van de
lessen.
Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers
bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we
gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor
leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening.
Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst.
Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs.
Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de
klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort.
Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden
zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden.
Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de
leerkracht van uw zoon/dochter. Ook kunt u informatie vinden op de website van de
onderwijsbegeleidingsdienst in uw regio en op de website van Ziezon, www.ziezon.nl , het landelijke netwerk
Ziek Zijn en Onderwijs.
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Hoofdluisprotocol
Hoofdluis is op veel scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk om er vanaf te komen.
Het heeft niets te maken met gewassen of ongewassen haar. Het is gewoon een kwestie van pech hebben.
Hoofdluis verspreidt zich razendsnel dus hoe eerder we erbij zijn, hoe kleiner de kans is dat de hoofdluis zich
uitbreidt. Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op school. Om in geval van luizen/neten zo
efficiënt mogelijk te kunnen handelen is er voor De Flevosprong een protocol opgesteld. Voor de controles
op hoofdluis is er een ouderwerkgroep ingesteld. Zo’n ouderwerkgroep wordt geïnstrueerd door een
kinderverpleegkundige van de GGD.
Doel van dit protocol is om in samenwerking met alle ouders en de school;
1. hoofdluis vroegtijdig te signaleren
2. wanneer hoofdluis zich voordoet, verdere verspreiding te voorkomen
3. hoofdluis effectief te bestrijden
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Wanneer controleren?
1. Structureel
In de eerste week na elke vakantie van een week of langer worden alle leerlingen van de school
gecontroleerd.
2. Incidenteel
Na een melding van ouders dat een kind hoofdluis heeft, worden eveneens alle leerlingen van de school
gecontroleerd.
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HOOFDSTUK 5: DE OUDERS EN DE SCHOOL
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Ouderraad
Natuurlijk heeft onze school een Ouderraad. Samengevat is de taak van de ouderraad:
 Het onderhouden en bevorderen van de belangstelling en betrokkenheid van de ouders en/of
verzorgers voor de school, via het organiseren van algemene ouderavonden.
 Het in overleg met, en onder verantwoordelijkheid van de school verlenen van medewerking aan
schoolse - en buitenschoolse activiteiten, zoals:
- het sinterklaasfeest en de kerstviering
- het zomerfeest voor de groepen 1 en 2
De Ouderraad heeft een aparte informatiefolder waarin uitgebreid ingegaan wordt op de activiteiten van de
Ouderraad. Als u post heeft voor de Ouderraad kunt u deze kwijt in de gezamenlijke postbus van Ouderraad en
Medezeggenschapsraad in de garderode bij de hoofdingang van de school.
De vergaderingen van de Ouderraad worden aangekondigd in het nieuwsbulletin. Ook staan ze vermeld in de
informatiekalender. De vergaderingen van de Ouderraad zijn openbaar voor alle ouders. De notulen van de
Ouderraad worden opgehangen op de prikborden bij de ingangen van de school. Het is ook mogelijk om de
notulen thuis te ontvangen. U kunt dit doorgeven aan de secretaris van de Ouderraad.
Ouderbijdrage
De ouderraad vraagt voor elk kind een vrijwillige ouderbijdrage voor die activiteiten die niet bekostigd worden
door het Ministerie van Onderwijs. U kunt hierbij denken aan sinterklaasviering, kerstmaaltijd, zomerfeest voor
de groepen 1 en 2, schoolreis voor de groepen 3 en 4, schoolkamp voor de groepen 5 t/m 8, enz. Ook wordt elk
jaar een collectieve schoolverzekering afgesloten waarbij leerlingen en ouders verzekerd zijn gedurende alle
binnen- en buitenschoolse activiteiten.
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De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de ouderraad vastgesteld.
We vragen u aan te geven of u de ouderbijdrage per jaar of per half jaar wenst te betalen. Indien uw kind in de
loop van het jaar op school komt, betaalt u natuurlijk een overeenkomstig deel.
Ook voor de schoolkampen vragen we u een bijdrage. Voor bovengenoemde betalingen ontvangt u aan het
begin van het schooljaar een verzoek tot betaling van de Ouderraad.
Indien u de ouderbijdrage niet wenst te betalen kunt u dit doorgeven aan de penningmeester van de ouderraad
of de directeur van de school. Op de algemene ouderavond van de ouderraad wordt verslag gedaan van de
inkomsten en uitgaven van de ouderbijdragen.
De tarieven van de ouderbijdrage vindt u op onze website.
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Deze
raad adviseert het bestuur van de school bij een groot aantal zaken, b.v. aanstelling nieuw personeel, beleid ten
aanzien van de materiële instandhouding van de, school, enz. Bovendien heeft het bestuur van de school
instemming nodig van de medezeggenschapsraad bij een groot aantal zaken betreffende onderwijskundige
experimenten, wijziging in de organisatie van de school, enz.
Elk jaar worden voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad verkiezingen gehouden, enkele weken na
de aanvang van het schooljaar. Alle ouders kunnen zich kandidaat stellen voor deze raad. De
Medezeggenschapsraad bestaat uit 4 personen: 2 ouders en 2 leerkrachten. Het reglement
Medezeggenschapsraad is op school ter inzage aanwezig. Als u post heeft voor de mr, dan kunt u deze kwijt in
de gezamenlijke postbus van Ouderraad en Medezeggenschapsraad in de garderode bij de hoofdingang van de
school.
De Medezeggenschapsraad verzorgt een digitale nieuwsbrief, waarin u op de hoogte gehouden wordt van
actuele ontwikkelingen. Deze nieuwsbrief vindt u op onze website www.flevosprong.nl
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HOOFDSTUK 6: ZELFSTANDIGHEID - VERANTWOORDELIJKHEID - KRINGGESPREK
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
We proberen onze leerlingen al in een vroeg stadium zelfstandig te maken.
Natuurlijk gebeurt dit in de kleutergroepen anders dan in groep 8. Maar in alle groepen wordt dagelijks tijd
ingeruimd om zelfstandig te werken. De leerlingen leren zo om actief hun problemen op te lossen. Dat kunnen
ze alleen doen, in overleg met medeleerlingen of met de leerkracht.
In de kleutergroepen wordt gewerkt met een soort takenbord. Hierop kunnen de leerlingen zelf aangeven welke
activiteiten ze willen doen. Uiteraard houdt de leerkracht scherp in de gaten of alle ontwikkelingsgebieden aan
bod komen.
In de midden- en bovenbouw wordt dagelijks tijd vrijgemaakt voor “zelfstandig werken”. De leerlingen kunnen
dan zelf bepalen in welke volgorde ze hun werk gaan afmaken, of ze dat alleen wensen te doen of wellicht
(indien de lesstof zich hiervoor leent) met een medeleerling.
De leerlingen kunnen aldus naar eigen inzicht kiezen, overleg plegen en samenwerken, alles binnen vastgestelde
kaders.
Op deze wijze leren onze leerlingen hun werk zelf te plannen, en zo hun eigen verantwoordelijkheid te dragen.
De taak van de leerkracht is tijdens deze momenten veel meer die van begeleider dan leider van het leerproces.
Vooral in het voortgezet onderwijs zullen hiervan de vruchten geplukt worden, want ….
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 leerlingen die zelf verantwoordelijkheid gedragen hebben zullen veel efficiënter met hun tijd omgaan,
en
 zullen veel sneller werken aan taken die ze met gemak aankunnen
Kringgesprek
Veel van onze activiteiten komen voort uit het kringgesprek.
In de onderbouw leren de kinderen vanuit de kring bijna spelenderwijs de regels en afspraken.
Iedere ochtend en middag is de kring het uitgangspunt voor de bezigheden.
Ook in de midden- en bovenbouw gebruiken we de kring als uitgangspunt. Zo hebben we een vertelkring, een
nieuwskring, een boekenkring en nog meer.
Vanuit deze, voor de leerlingen veilige situatie, krijgen alle kinderen de kans hun verhaal te doen.
Ook wanneer er problemen zijn op het gebied van bijv. pesten, dan is de kring het aangewezen podium om iets
bespreekbaar te maken.
De sociale vaardigheden worden versterkt door leerlingen met elkaar in de kring te laten praten over zaken die
hen bezighouden.
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HOOFDSTUK 7: KLACHTENREGELING
Het kan zijn dat zich situaties voordoen waar u als ouders
klachten over heeft. De gemeente Dronten heeft hiervoor
een klachtenregeling vastgesteld. Als u een klacht heeft over
het personeel of het bevoegd gezag dan dient u als volgt te handelen:
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Klachtenprocedure
Indien bij de ouders klachten leven over de school als geheel, de directie of de leerkracht(en), dan zijn er
verschillende mogelijkheden deze te uiten.
- via de desbetreffende leerkracht
- via de directie
- via de MR
- via de OR
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding of de beoordeling van leerlingen, de toepassing van
strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag,
agressie, geweld of pesten.
Binnen het openbaar basisonderwijs kunnen zich situaties voordoen waar u als ouders klachten over heeft. Het beleid
van het bevoegd gezag is erop gericht klachten serieus te nemen en problemen op te lossen en wel op de plaats waar
ze thuis horen.
Heeft u een klacht over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel dan dient u als volgt te
handelen:


Gebeurtenissen met een leerling (bijvoorbeeld pesten, huiswerk, strafwerk): bespreken met de
groepsleerkracht, komen leerkracht en ouder niet tot een oplossing dan eerst bespreken met de
coördinator van de betrokken bouw, daarna eventueel met de directeur. In vervolg hierop kan, indien
nodig, een gesprek worden gevoerd tussen ouder, leerkracht en coördinator/directeur.



Klachten over leerkracht(en) (bijvoorbeeld reacties van leerkrachten naar ouders en/of leerlingen,
rapporten): bespreken met de groepsleerkracht. Komen leerkracht en ouder niet tot een oplossing dan
bespreken met de coördinator van de betrokken bouw, daarna eventueel met de directeur. In vervolg
hierop kan, indien nodig, een gesprek worden gevoerd tussen ouder, leerkracht en
coördinator/directeur.



Klachten over het school- en/of onderwijsbeleid (bijvoorbeeld ouderbijdrage, schoonmaak of
pleinwacht): bespreken met de directeur. Afhankelijk van de klacht wordt deze vervolgens besproken in
de teamvergadering en/of de Medezeggenschapsraad.



Geen oplossing van de klacht: bespreken met bevoegd gezag.



Klachten anders dan bovengenoemd (bijvoorbeeld over leerplicht, huisvesting): bespreken met bevoegd
gezag. Een klacht dient bij het bevoegd gezag schriftelijk te worden ingediend. Indien nodig zal op
verzoek van bevoegd gezag om een mondelinge toelichting van de klacht worden verzocht. Het bevoegd
gezag dient binnen 14 dagen op de klacht te reageren.
Wij gaan er van uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling
overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten of schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.
Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Ouders kunnen hiertoe
het best contact opnemen met de voorzitter van de Medezeggenschapsraad. De klachtenregeling ligt ter
inzage in school.
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SPILbasisscholen is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) De organisatie komt voort uit o.a.
de Vereniging voor Openbare Scholen (VOS)
De functie van vertrouwenspersoon wordt vervuld door de GGD Lelystad. Telefoonnummer is 0320- 276379.
Het bevoegd gezag verwijst de klager naar de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie indien een klacht
daar wordt ingediend. Een klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat tenminste de naam en
het adres van de klager, de dagtekening en een omschrijving van de klacht.

HOOFDSTUK 8:

AFWEZIGHEID - EXTRA VERLOF

Afwezigheid leerlingen
Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind niet naar school komt, b.v. wegens ziekte. Het is belangrijk dat u dit
zo spoedig mogelijk doorgeeft aan school, anders is het voor de leerkracht niet duidelijk of uw kind echt niet
naar school komt of "spijbelt". U kunt de school hiervoor 's morgens tussen 8.00 en 8.30 uur opbellen.
Nog makkelijker kunt u uw kind ziekmelden met behulp van onze app.
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Extra verlof
Het kan voorkomen dat u voor uw kinderen extra verlof wilt aanvragen, voor omstandigheden in uw directe
omgeving (huwelijk, begrafenis, gezinsuitbreiding). In zo'n geval graag even contact met de directie opnemen. In
enkele gevallen is het mogelijk om extra vakantieverlof aan te vragen. Ook dit dient u aan te vragen bij de
directie van de school. Echter, voor vakantieverlof gelden de volgende wettelijke regels:
Extra vakantieverlof kan alleen worden verleend indien:
 Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders men alleen buiten de reguliere
schoolvakanties op vakantie kan gaan. NB: dit geldt alleen voor de zomervakantie.
En:
 Een naar waarheid ingevulde werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit duidelijk blijkt dat er geen
verlof binnen de reguliere schoolvakantie (= zomervakantie) mogelijk is. (bijv. seizoenarbeid,
nutsbedrijven, brandweer, politie)
Vierjarigen
Wanneer vierjarigen staan ingeschreven bij een school, vallen ze onder de regels van de school. Ze moeten
derhalve gewoon naar school, hoewel ze formeel nog niet onder de leerplichtwet vallen. Ze kunnen dus niet een
weekje vrij krijgen omdat ze nog maar vier jaar zijn!
Meer info?
Op school is bij de directie uitgebreide informatie beschikbaar over alle soorten verlof.
Schoolbestuur
Het bestuur van SPILbasisscholen in
Dronten wordt gevormd door de
bestuurscommissie openbaar
basisonderwijs
Dronten (SPIL basisscholen)
Adres: De Drieslag 30
8251 JZ Dronten
Tel: 0321 - 385425
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Ouderraad en Medezeggenschapsraad
De namen en adressen van de leden van de Medezeggenschaps- en Ouderraad worden na de verkiezing
(oktober) bekend gemaakt.
Randdiensten voor school, kinderen en ouders
In Dronten zijn randdiensten die het onderwijs en de ouders behulpzaam kunnen zijn bij de opvoeding en
ontwikkeling van hun kind. Hieronder vindt u een aantal van de meest bekende en gebruikte diensten. Indien u
hierover meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de school of eventueel rechtstreeks met de
hulpdienst.
Schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep
bezoekadres : De Ketting 10
postadres: Postbus 168, 8250 AD Dronten
telefoon :0321- 313864
De schoolbegeleidingsdienst is een dienst die kinderen kan helpen indien er leermoeilijkheden of
gedragsmoeilijkheden zijn. De schoolbegeleider kan uw kind nader bekijken en eventuele hulp bieden bij
problemen. Indien de school denkt dat inschakeling van deze dienst gewenst is voor uw kind zal er altijd contact
met u opgenomen worden. U dient ook eerst uw toestemming te geven voor een
onderzoek voordat de schoolbegeleider met uw kind kan gaan werken.
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Naast de hierboven genoemde service kan de dienst de school ook behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van
nieuwe leeronderdelen, keuze en invoering van nieuwe methodes, vernieuwing projecten binnen de school,
enz.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland
De Helling 15, 8251 GH Dronten
0321- 315917
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HOOFDSTUK 9: INFORMATIEVERSTREKKING GESCHEIDEN OUDERS
Inleiding
De Flevosprong vindt dat de zorg voor uw kind voorop moet staan. Daarbij is het van wezenlijk belang dat het
uitwisselen van informatie zorgvuldig gebeurt. Wij trachten alle ouders zo goed mogelijk op de hoogte te
houden over alles wat er op school gebeurt. Daarbij hanteren wij vanzelfsprekend de wetgeving als
uitgangspunt en hebben alles omschreven in een uitgebreid protocol. Hieronder vindt u een samenvatting
met de belangrijkste onderdelen uit dit protocol.
De school informeert, maar de ouders zijn verantwoordelijk
Beide ouders hebben het samen geregeld
Wetgeving
De school dient uiteraard een veilig klimaat voor de leerlingen te bieden en moet zich daarom afzijdig houden
van een conflict tussen de ouders. De school moet zich neutraal opstellen door beide ouders gelijkwaardig te
voorzien van informatie. Door een van de ouders geen informatie te geven, geeft de school haar neutrale
positie op en kiest zij (wellicht onbewust) toch partij in het conflict.
De met het gezag belaste ouder informeert en overlegt met de niet met het gezag belaste ouder en ontvangt
alle informatie, uitnodigingen e.d. Deze ouder zorgt voor het doorspelen van de informatie aan de andere
ouder. Dit gebeurt soms ook door tussenkomst van een derde partij. De ouders komen eventueel samen op
ouderavonden, oudergesprekken en andere activiteiten.
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Indien beide ouders contact houden met elkaar als het over de opvoeding en het onderwijs van hun
kind(eren) gaat, dan is er wat de informatievoorziening betreft weinig aan de hand.
Ons uitgangspunt is, dat de ouder die het ouderlijk gezag heeft, de informatie zoals hieronder omschreven in
tweevoud ontvangt, en zelf zorg draagt voor overdracht hiervan aan de andere ouder.
-

de jaarkalender
het rapport (in tweevoud: één origineel en één kopie)
uitnodigingen voor informatie- en ouderavonden
nieuwsbrief

Beide ouders willen het anders regelen
Wetgeving
In geval van een conflict tussen beide ouders verstrekt de school alle informatie aan de met het gezag belaste
ouder, maar is de school desgevraagd ook verplicht dezelfde informatie aan de ouder die niet belast is met
het ouderlijk gezag te verstrekken.
De met het gezag belaste ouder ontvangt alle informatie van school, met deze ouder regelt de school alle
schoolse zaken aangaande de leerlingen. De andere ouder wordt desgewenst door school/de leerkrachten
geïnformeerd. Het initiatief om aan de informatie te komen ligt bij de ouder zelf.
Alle gescheiden ouders ontvangen een brief, waarin gevraagd wordt welke situatie voor hen van toepassing
is.
Het wetsartikel 1:377c BW maakt twee uitzonderingen op deze verplichting.
1. De school hoeft de informatie niet te verstrekken als ze die (op dezelfde wijze) aan de ouder met het
ouderlijk gezag niet zou geven.
2. De school hoeft de informatie ook niet te geven als het belang van het kind zich daar tegen verzet.
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Oudergesprekken
Alle oudergesprekken worden gehouden met de gezaghebbende ouder. Met de met het gezag belaste ouder
worden afspraken gemaakt over pedagogisch/opvoedkundige aspecten. Ook hier wordt verwacht dat deze
ouder de informatie doorspeelt (al dan niet via een tussenpersoon) aan de andere ouder.
Wanneer de niet gezaghebbende ouder een oudergesprek aanvraagt, wordt de gezaghebbende ouder
hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

Nieuwe relaties
De school heeft geen informatieplicht aan eventuele nieuwe relaties. Indien één van de ouders wenst dat de
nieuwe relatie aanwezig is bij de gesprekken, en de andere ouder heeft hiertegen geen bezwaren, dan staat
de school hiervoor open. De school mag geen informatie geven aan de nieuwe relatie zonder het bijzijn van
één van de ouders.

Zorggesprekken
Gescheiden ouders van zorgleerlingen ontvangen bij bespreking van de rapportage met een externe
deskundige (bijv. GGD, Schoolbegeleidingsdienst, psycholoog etc.) een schriftelijke uitnodiging. Dit geldt ook
voor zorggesprekken waar de school het initiatief voor neemt.
Wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn samen het gesprek bij te wonen, is het aan de (gescheiden) ouders
om te bepalen wie van de ouder(s) bij het gesprek aanwezig is/zijn. Verslagen van deze gesprekken worden
verstrekt aan de ouder(s) die bij het gesprek aanwezig is/zijn.
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Het uitgebreide protocol inzake de informatievoorziening aan gescheiden ouders ligt in school ter inzage.
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HOOFDSTUK 10: ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE
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Als gevolg van ontwikkelingen in de maatschappij – zoals een toenemende individualisering en een
pluriformer wordende samenleving – wordt van ons als school gevraagd om actief burgerschap en sociale
integratie te bevorderen. Op zich niets nieuws. We hebben deze onderdelen al sinds vele jaren in ons
onderwijs opgenomen.
We laten kinderen kennis maken met andere leerlingen, we leren hen om te gaan met anderen en we laten
hen kennis maken met andere achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Dit komt vooral tot
uitdrukking in het pluriforme karakter van het openbaar onderwijs. Er wordt aandacht geschonken aan de
samenleving en de diversiteit daarin. We willen daarmee deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving
bevorderen.
Betrokken zijn in de samenleving betekent ook dat we leerlingen wijzen op een zorgvuldig omgaan met het
milieu, hun gedrag als verkeersdeelnemer, het omgaan met reclame en hun rol als consument met diverse
aspecten.
Actief burgerschap en sociale integratie wordt niet gezien en gegeven als een apart vak, maar maakt
integraal en vanzelfsprekend onderdeel uit van de wezenskenmerken van openbaar onderwijs, de waarden
en normen die daarmee gepaard gaan en zijn verwerkt in methoden van wereldoriëntatie en
levensbeschouwelijk onderwijs.
Op onze school willen we hieraan invulling geven door een aantal initiatieven te nemen voor activiteiten, die
onze leerlingen voorbereiden op het burgerschap in de samenleving.
Een aantal voorbeelden:








Bij het vaststellen van school/groepsregels zijn de leerlingen deels betrokken geweest;
Binnen de school wordt erop toegezien, dat leerlingen op een prettige wijze met elkaar omgaan.
De school beschikt over een protocol “Veilig internetten”.
Gebruik van school TV programma's waarin aandacht is voor aspecten van burgerschap .
Gebruik van de methode “Kanjertraining” voor alle groepen. Deze methode wordt gebruikt bij de
lessen rond sociale emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheid van kinderen. Alle leerkrachten
van de Flevosprong zijn opgeleid tot Kanjertrainer.
Schoolbreed projecten die te maken hebben met burgerschap.









Krant in klas: Deze stichting wil van jonge mensen kritische consumenten maken door hen via
het onderwijs kranten te laten lezen.
Project over vuurwerk: lespakket voor de groepen 7 en 8
NME (natuur en milieu educatie) Projecten (jaarlijks) voor alle groepen.

Bijwonen culturele activiteiten.
Onderwerpen die aan de beurt komen hebben te maken met burgerschap. Thema's derde
wereldlanden onder meer door koppeling aan Bondeko project.
Methodieken wereldoriënterende vakken als aardrijkskunde, geschiedenis leveren onderwerpen die
te maken hebben met burgerschap. B.v. godsdiensten, gewoontes, enz. in andere landen.
H (humanistisch) V (vormings) O (onderwijs) wordt gegeven aan de groepen 4 t/m 7. Samen met de
kinderen wordt gezocht naar wat hun eigen indruk is van goed en kwaad, waar en onwaar, mooi of
lelijk, vrij van vooroordelen of opgelegde normen. Doordat het kind zich bewust wordt hoe het zijn
eigen waarden kiest, kan het beter omgaan met mensen, die andere opvattingen hebben. Op de
school worden de ervaringen geëvalueerd, resultaten bekeken en beoordeeld in hoeverre sprake is
van risico's m.b.t. houdingen en gedragingen van leerlingen rond burgerschap en integratie, zoals
intolerantie en discriminatie.
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Inventarisatielijst betreffende aanvullende activiteiten en materialen actief burgerschap.
Activiteiten:
Anne Frank project
Afspraken Kanjertraining
Kids move the World
Kinderen bezoeken ouderen/ ouderen bezoeken
de school
Samen regels maken
Maatjes werk, tutoring
Milieuacties in de wijk (voorjaar/najaar), als
onderdeel van milieu-educatie
Jantje Betonactie
Gezond gebit (GGD)
Nationaal schoolontbijt
Gastlessen en/of tentoonstelling vanuit het “Antidiscriminatiepunt Flevoland”
Pleinschoonmaak dienst
Weekvieringen

Schoolgids

obs Flevosprong

schooljaar 2016 – 2017

Krant in de klas
Kringgesprekken (over schoolklimaat en
actualiteiten)

Materialen:
Het koffertje van de Tweede Kamer (Prinsjesdag)
Nieuws uit de Natuur (School tv)
Weekjournaal
Koekeloere (School tv)
Huisje, boompje, beestje (School tv)
Op Stap, Op Voeten en Fietsen,
Jeugdverkeerskrant, Verkeersexamen

Relatie met het onderwijs:
Geschiedenislessen W.O. 2
Normen/waarden bijbrengen
Zorgzaamheid, respect voor ouderen
Schoolklimaat, waarden en normen
Verantwoordelijkheid voor elkaar en
samenwerking bevorderen
Zorg voor de omgeving en voor elkaar
Zorg voor je medemens
Gezond gedrag
Gezond gedrag
Integratie, respect voor andere culturen
Zorg voor je omgeving, milieu-educatie
Presenteren, opkomen voor jezelf,
samenwerken
Vrije meningsuiting, discussie
Normen waarden, democratie, discussie,
respect voor elkaar

Relatie met het onderwijs:
Staatskunde/democratie, debatteren en
discussiëren
Milieu-educatie
Diverse onderwerpen met betrekking tot
actief burgerschap
Diversen
Diversen
Zelfredzaamheid in het verkeer

