Schoolgids 2019 – 2020

Voorwoord

Inhoudsopgave

Voor u ligt de schoolgids van de
katholieke basisschool “De Langewieke”.
Met deze schoolgids willen we u
informeren over het onderwijs op onze
school.
In deze schoolgids vindt u o.a. informatie
over:
* de opzet van ons onderwijs;
* de zorg voor de kinderen;
* wat de ouders van school kunnen
verwachten;
* wat de school van de ouders verwacht.
Naast deze schoolgids zult u jaarlijks onze
informatiekalender ontvangen.
Hierin treft u informatie aan die jaarlijks
kan wijzigen zoals vakanties, data van
activiteiten, namen, e.d.
Ook vindt u in deze kalender informatie
over de regels en afspraken zoals die bij
ons op school gelden.

Voorwoord en inhoudsopgave
1. De school
1.1. Onze school
1.2. Situering van de school

De hoofdingang aan de voorkant van het gebouw.

Motto van k.b.s. “De Langewieke”

Samen werken = samen leren

Mocht u na het lezen van deze schoolgids
nog vragen hebben, dan kunt u altijd
contact opnemen met de directeur van de
school. Samen kunnen we dan deze vragen
en/of opmerkingen bespreken.
De Langewieke, een prachtige locatie aan de rand van het
dorp in een mooie groene omgeving.

Katholieke basisschool “De Langewieke”

2. Identiteit
2.1. Het bestuur
2.2. Katholieke identiteit
2.3. Uitgangspunten
2.3.1. Continue ontwikkeling en motto
2.3.2. De belangrijkste uitgangspunten
2.3.3. Omgangscode school, ouders en
leerlingen
2.4. Publicaties foto’s en video’s
3. De organisatie van het onderwijs
3.1. De toelating en verwijdering
van leerlingen
3.1.1. Toelating
3.1.2. De toelating op onze school
3.1.3. Passend onderwijs
3.1.4. Protocol gedrag
3.1.5. Schorsing en (tijdelijke) verwijdering
3.2. Duur van het onderwijs
3.2.1. Overgang van gr. 1 naar gr. 2
3.3. Aansluiting voortgezet onderwijs
3.4. De groepen
3.4.1. Vervanging bij ziekte
3.5. De klassenmap en de groepsmap
3.6. Ons onderwijs
3.7. Wie werken er in de school?
3.7.1. Teamoverleg
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3.7.2. Ouders
3.8.
De activiteiten voor de kinderen
3.8.1. De werkvormen
3.8.2. Activiteiten in de onderbouw
3.8.3. Lezen
3.8.4. Taal
3.8.5. Rekenen
3.8.6. Wereldoriënterende vakken
3.8.6.1.Topondernemers
3.8.6.2.Aardrijkskunde
3.8.6.3.Geschiedenis
3.8.6.4.Natuuronderwijs
3.8.7. Godsdienstonderwijs
en geestelijke stromingen
3.8.8. Computeronderwijs
3.8.9. Overige vakken
3.8.9.1.Actief burgerschap en veiligheid
3.8.9. Huiswerk
3.8.11. Overige activiteiten
3.9. Protocol sociale media
3.10. Seksuele voorlichting
4. De zorg voor kinderen
4.1. Het volgen van de ontwikkeling
van de kinderen in de school
4.1.1. De verslaggeving van gegevens
over leerlingen
4.1.2. De wijze waarop welbevinden
en de leervorderingen van
de kinderen besproken worden
met de ouders.
4.1.3. Inloopavond /
klasseninformatieavond.
4.2. De speciale zorg voor leerlingen
Katholieke basisschool “De Langewieke”

met specifieke behoeften
4.2.1. Zorg binnen de groep en
doublure
4.2.2. Interne begeleiding
4.2.3. Communicatie met ouders bij
zorgtrajecten
4.2.4. Externe hulp
4.2.5. School Ondersteuning Team
4.2.6. Commissie Arrangeren en
Toewijzen
4.2.7. Het school ondersteuningsprofiel
4.3. Jeugdgezondheidszorg
4.3.1. Onderzoeken J.G.Z.
4.3.3. Project “Ik lekker fit”
4.4. Logopedie
4.5. Protocol Medisch handelen
4.6. De begeleiding van de overgang
van kinderen naar het voortgezet
onderwijs

6.7. Buitenschoolse opvang
6.8. Klachtenregeling
Primair Onderwijs
6.9. Schoolverzekering voor de
Leerlingen
7. De ontwikkeling van het onderwijs
in de school
7.1. Activiteiten ter verbetering van
het onderwijs in de school
8. Resultaten van ons onderwijs
9. Regeling school- en vakantietijden
9.1. Schooltijden
9.2. Vakanties
10. Adressen / telefoonnummers
11. Slotwoord

5. Scholing
5.1. Nascholing algemeen
5.2. Meerjaren scholingsbeleid
5.3. Stagiaires van de PABO en M.B.O.
6. De ouders
6.1. Het belang van betrokkenheid van
de ouders
6.2. Informatievoorziening aan ouders
6.2.2.Gescheiden ouders
6.3. De ouderraad
6.4. De medezeggenschapsraad
6.5. Het schoolforum
6.6. Overblijfmogelijkheid

Het zijaanzicht vanaf het schoolplein.
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1. De school
1.1. Onze school
Katholieke basisschool
“De Langewieke”
Langewijk 178a
7701 AK Dedemsvaart
Tel.: 0523 - 613309
E-mail: info@delangewieke.nl
Website : www.delangewieke.nl
Bankrelatie: NL14 RABO 0312 9409 12
Directeur:
Jan Lammers
Tel.: 06-40501294
In geval van afwezigheid van de directeur
zal de dagelijkse gang van zaken worden
waargenomen door Nicky Wolthuis. U kunt
ook vragen naar Agnes Berends of Barbara
Linnartz.
1.2. Situering van de school
Onze school is de enige katholieke
basisschool in het dorp Dedemsvaart.
Verder zijn er 3 P.C.-basisscholen en
2 openbare basisscholen.
We zijn gehuisvest in een mooi en modern
schoolgebouw (bouwjaar 2001) met
groepslokalen, centrale hallen, een
speellokaal, diverse computerruimtes en
een overblijflokaal. In 2004 was er, door de
groei, een forse uitbreiding. Er werden
twee lokalen en tal van bijruimtes
bijgebouwd. In 2007 vond een volgende
uitbreiding plaats; wederom 2 lokalen, een
Katholieke basisschool “De Langewieke”

ruime doorgang waar kinderen rustig
kunnen werken aan de computer, extra
ingangen en een groot magazijn t.b.v. de
kleutergroepen. Tenslotte hebben we vorig
schooljaar opnieuw twee flexruimtes
gecreëerd waar groepen die opgesplitst
worden leskrijgen. We genieten van een
gebouw dat voldoet aan alle eisen die het
onderwijs van deze tijd stelt. Wij zijn dan
ook allemaal bijzonder trots op ons
gebouw. Ondanks dat “De Langewieke”
naast de kerk gesitueerd is, fungeren we als
een zelfstandige eenheid, die weliswaar
nauwe betrekkingen met het kerkgebeuren
onderhoudt. Wij hebben rond de school
veel ruimte. We hebben een recent
vernieuwd en flink uitgebreid speelplein en
een sportveld tot onze beschikking.
De school wordt per 01-10-2019 bezocht
door 258 leerlingen. De kinderen zijn
afkomstig uit het dorp Dedemsvaart en de
omliggende buurtschappen.

De ouderbetrokkenheid wordt actief
georganiseerd binnen onze school. Er is
een schoolforum aanwezig en een zeer
actieve ouderraad en M.R. De voorzitter
van het College van bestuur heeft de
dagelijkse leiding. Er is nu een Raad van
Commissarissen dat zeker zeer betrokken
blijft bij alles wat er op school gebeurt.
Vanzelfsprekend wendt u zich met vragen
en opmerkingen eerst tot de directeur van
de school. Mocht u om welke redenen dan
ook contact willen opnemen met het
bestuur, dan kunt u zich wenden tot:
Voorzitter College Bestuur:
de heer R. Benneker.
Bestuursbureau SKO Twenterand:
Dorpsstraat 127 7468 CJ Enter
Tel: 0547-385810
E-mail: info@sko-twenterand.nl
Website: www.sko-twenterand.nl

2. Identiteit
2.1 Het bestuur
Onze school wordt bestuurd door de
Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand.
Dit is een overkoepelend bestuur voor 13
basisscholen uit deze regio. Er wordt nauw
samengewerkt met het directeurenberaad
Twenterand en met het Onderwijs Bureau
Twente, ons administratiekantoor. Onze
stichting heeft een bestuur- en
managementstructuur.

Ruim opgezet schoolplein ook voor grote gezamenlijke
activiteiten zoals bij de opening van het kleuterfeest.
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2.2. Katholieke identiteit
Als katholieke school willen wij staan
voor:
a. bevestiging van de eigenwaarde van elk
kind;
b. de vorming van leerlingen tot
zelfstandig handelen vanuit een eigen
verantwoordelijkheid;
c. het nastreven van een houding tot
samenwerking;
d. de zorg voor de minderbedeelden;
e. de bereidheid om te delen.
Voor ons alledaags handelen in de school
vinden wij, met betrekking tot deze vijf
uitgangspunten, de inspiratie in de Heilige
Schrift.
Wat maakt onderwijs tot katholiek
onderwijs en de school tot een katholieke
school?
Fundamenteel voor een katholieke school
zijn de volgende vier waarden:
a. katholiek onderwijs heeft oog voor God
als Schepper en Verlosser. Daarnaast
heeft zij oog voor Zijn koninkrijk;
b. katholiek onderwijs is gericht op de
vorming van de gehele menselijke
persoon;
c. katholiek onderwijs is onderwijs voor
elke mens met een bijzonder oog voor
de zwakkeren;
d. katholiek onderwijs heeft oog voor de
gemeenschap.
Katholieke basisschool “De Langewieke”

Deze vier waarden, die voor het katholiek
onderwijs fundamenteel zijn profileren zich
met name in de volgende gebieden:
• de gemeenschapsvorming;
• het vieren;
• het leren;
• het dienen.

eind van het schooljaar en met Kerst en
Pasen gaan we met alle kinderen naar de
kerk.
Wij vinden het belangrijk over deze punten
goede afspraken met de parochie te hebben.
Een meer diepgaande beschrijving van de
identiteit van de school kunt u lezen in ons
schoolplan 2019-2023.

Het zijn niet alleen gebieden waarop een
school haar identiteit naar buiten toe
profileert, maar ook waarin zij naar binnen
toe leerlingen, leerkrachten en andere
betrokkenen in contact brengt met de
rijkdom van de katholieke traditie. We
willen samen met de leerlingen en de
ouders een “bezielend verband” zijn.
De relatie tussen school en de plaatselijke
geloofsgemeenschap.
De katholieke school is geen
parochieschool meer. School en parochie
hebben echter wel dezelfde inspiratiebron
(de christelijke godsdienst) als
uitgangspunt, met daarin hun eigen
verantwoordelijkheden.
De geloofsopvoeding is gebaat bij een goed
samenspel tussen school, parochie en
natuurlijk de ouders.
Voorbeelden hiervan zijn:
- bijdragen in de voorbereiding van de
Eerste Heilige Communie en het Vormsel.
Medewerking aan deze kerkvieringen.
- een bijdrage leveren aan een viertal
andere vieringen. Aan het begin en aan het

Tijdens de Koningsspelen doen alle kinderen in gemengde
groepjes de verschillende spelletjes. Ook dit hoort bij de
identiteit van een school.
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2.3. Uitgangspunten
2.3.1. Continue ontwikkeling
We proberen een onderwijsleersituatie te
scheppen die het mogelijk maakt een
continu ontwikkelingsproces bij de
kinderen te bewerkstelligen op alle
aspecten van de algemene ontwikkeling.
Deze aspecten betreffen de verstandelijke,
sociale, emotionele, motorische en
creatieve ontwikkeling.
Op onze school proberen we samen met de
ouders een bijdrage te leveren aan het
kunnen functioneren van elk kind op
zijn/haar niveau.
Daarbij houden we rekening met de eigen
geaardheid van de kinderen, hun
verschillen in ontwikkeling, begaafdheid,
belangstelling en motivatie.
Tevens proberen we om te gaan met de
verschillen in milieu waarin de kinderen
opgroeien. Onze leermiddelen zijn zodanig
gekozen en de organisatie is dusdanig van
opzet dat deze continuïteit gewaarborgd
wordt.
2.3.2. De belangrijkste uitgangspunten
Onze school is een katholieke basisschool.
Dat komt tot uitdrukking in de mentaliteit
en de werksfeer op school, de
levensbeschouwelijke instelling van de
leerkrachten en de catechese binnen het
onderwijs.
Katholieke basisschool “De Langewieke”

We gebruiken iedere dag bij de dagopening
de catechesemethode “Trefwoord”.
Samen met de ouders uit de liturgiegroep
van school bereiden we, één keer in de
twee jaar, de leerlingen uit groep 4 en 5
voor op hun 1e Heilige Communie en de
leerlingen uit groep 7 en 8 op hun Heilig
Vormsel. Als school doen wij het eerste
algemene deel met alle kinderen.
Het tweede deel en van de voorbereiding
en de dag zelf liggen bij hen en een
werkgroep van ouders vanuit de kerk. Zij
hebben dan ook de verantwoording. Op 1
okt. 2019 is nog 24% van de kinderen
katholiek. 8% heeft een andere godsdienst.
Dat betekent dat 68% van onze kinderen
niet gedoopt is. De laatste jaren daalt
langzaam het aantal katholieke kinderen bij
ons op school. Kinderen die niet katholiek
zijn doen gewoon mee met alle activiteiten
die hierboven genoemd zijn. Eigenlijk is in
de praktijk van alle dag, in de groep, niet te
merken of kinderen wel of niet katholiek
zijn. Onze school wil een leefgemeenschap
zijn waar kinderen niet alleen iets leren,
maar ook waar ze zich kunnen ontwikkelen
in een houding van zelfvertrouwen,
zelfkennis en positief gedrag. Daarom
probeert het team samen met de ouders en
leerlingen een sfeer te scheppen waarin
iedereen zich thuis voelt en van waaruit de
leerlingen zich optimaal kunnen
ontplooien, rekening houdend met ieders
mogelijkheden en beperkingen.

We proberen waar mogelijk aan te sluiten bij
en in te spelen op de concrete hulpvraag van
het kind.
Binnen het leerstofjaarklassensysteem
proberen we zoveel mogelijk te differentiëren.
Met behulp van werken in drie niveaugroepen
en het gebruik van de instructietafel proberen
we leerkrachttijd vrij te roosteren t.b.v. de
leerlingen die extra aandacht behoeven. Naast
de zgn. cognitieve vaardigheden (vakken zoals
rekenen, taal en lezen) vinden we de sociale
vaardigheden (het kunnen omgaan met elkaar)
ook erg belangrijk. We bewaken voortdurend
of de leerlingen die onze school verlaten, op
een eindniveau zitten dat bij hun capaciteiten
past. We blijven zoeken naar nieuwe
onderwijsvormen en moderne leermiddelen,
om op de toekomst voorbereid te zijn.

Op speelplein staat een groot klimtoestel, maar de grote trots
is het kunstgrasveld waar we gebruik van kunnen maken.

Ons motto is: Samen werken = samen leren
5
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2.3.3. Omgangscode school, ouders en
leerlingen
Leerlingen hebben baat bij een goede
relatie tussen hun ouders en de school.
Samenhang in de opvoeding thuis en op
school is daarbij erg belangrijk. Dat heeft
een positief effect op de schoolprestaties.
Wij willen als school graag de contacten
met alle ouders optimaliseren. Dit is de
reden dat we deze gedragscode opstellen.
Hierin legt de school de wederzijdse
verwachtingen vast. Ook leerlingen worden
betrokken bij deze verwachtingen. Door
deze code is het voor iedereen helder, wie
welke verantwoordelijkheden heeft.
Ouders, leerlingen en de school kunnen
elkaar erop aanspreken.
Er zijn daarnaast nog andere manieren om
bij school betrokken te zijn. (zie Hfdst. 6)
De ouders dragen bij de toelating van het
kind tot de school deels hun
opvoedkundige taak over aan de school.
Het is van wezenlijk belang dat dit in een
coöperatieve sfeer plaatsvindt.
We verwijzen hierbij verder naar onze
informatiekalender. Hierin staat verder
uitgewerkt wat wij in de praktijk van elkaar
mogen verwachten.
Binnen SKO-Twenterand is er een protocol
“omgang met agressie van ouders”. Zie
hoofdstuk 3.1.4.

Katholieke basisschool “De Langewieke”

2.4. Publicaties foto’s en video’s
Op onze school laten wij u met foto’s en
video’s zien waar we mee bezig zijn. Er
worden opnames gemaakt van
verschillende gelegenheden. O.a. tijdens
diverse activiteiten, schoolreisjes en lessen.
Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s
(en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met
foto’s en video’s. We plaatsen bij foto’s en
video’s geen namen van leerlingen. Toch
vinden we het belangrijk om uw
toestemming te vragen voor het gebruik
van foto’s en video’s van uw zoon/dochter.
Helaas moeten we dit vanaf 2017 ieder jaar
aan u gaan vragen. D.m.v. een digitale
vragenlijst vragen we daarom, jaarlijks,
uw toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s
en video’s die door ons, of in onze
opdracht worden gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere ouders foto’s maken
tijdens schoolactiviteiten. De school heeft
daar geen invloed op, maar wij gaan er
vanuit dat deze ouders ook terughoudend
zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s
op internet.
Als we foto’s en video’s willen laten
maken voor onderzoeksdoeleinden, zullen
we u daar apart over informeren en zo
nodig uw toestemming vragen.

3. De organisatie van het onderwijs
3.1. De toelating en verwijdering van
leerlingen
3.1.1 Toelating
De beslissing over toelating berust bij het
bevoegd gezag. De toelating mag niet
afhankelijk worden gesteld van een
geldelijke bijdrage van de ouders.
Bovenstaande uitspraak staat verder
omschreven in artikel 40 van de Wet op het
Primair Onderwijs (WPO). Deze volledige
wettekst is natuurlijk op school ter inzage
aanwezig.
3.1.2. De toelating op onze school
Onze school is een katholieke basisschool.
Als u deze katholieke identiteit respecteert,
kunnen wij uw kind toelaten.
Zodra uw kind 4 jaar en zindelijk is, kan
het toegelaten worden op onze school. Alle
scholen, vallend onder Stichting Katholiek
Onderwijs Twenterand, hanteren eenzelfde
(voorlopig) inschrijfformulier. In dit
formulier wordt een aantal zaken gevraagd
die wettelijk in de administratie
opgenomen moeten worden. Daarnaast
willen wij graag die bijzonderheden over
uw kind weten die voor ons van belang
kunnen zijn. Daarvoor hebben wij een extra
intake formulier voor “De Langewieke”
ontwikkeld.
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Nadat de school uw volledig ingevulde en
ondertekende formulieren ontvangen heeft
en vastgesteld is dat uw kind toelaatbaar is
op school, ontvangt u de bevestiging van de
inschrijving. Als wij vinden dat wij uw
kind niet kunnen bieden wat het nodig
heeft, bespreken wij met het team wat te
doen.
Als wij als team onvoldoende
mogelijkheden zien binnen onze
schoolorganisatie, kan het zijn dat wij een
kind niet toelaten op onze school. Samen
met de ouders gaan we dan op zoek naar
een andere school die beter bij dat kind past
en het kind dus meer te bieden heeft.
Ouders waarvan de kinderen onze school
nog niet bezoeken en die graag informatie
over onze school willen, stellen we in de
gelegenheid om tijdens onze inloopavond,
medio september, eens rond te kijken en
vragen te stellen.
Daarnaast kunnen we dan onze schoolgids
en informatiekalender aanbieden.
Natuurlijk kan er ook op een ander tijdstip
nader worden kennisgemaakt. Dan is het
verstandig om van tevoren een afspraak te
maken met de directie.
Voordat uw kind daadwerkelijk op school
komt, mag het een aantal keren komen
kennismaken.
Katholieke basisschool “De Langewieke”

In een gesprek met de ouders/verzorgers
worden daarover en over de feitelijke dag
van plaatsing afspraken gemaakt.
Voor de basisscholen in Dedemsvaart
geldt een uniforme regeling wat betreft het
kleuteraannamebeleid:
- vanaf de leeftijd 3 jaar en 10 maanden
bieden wij het kind de gelegenheid om
gedurende maximaal 5 dagdelen alvast
kennis te maken met c.q. te wennen aan de
nieuwe basisschool.
Wij hebben de regel dat het kind de eerste
maandag na de vierde verjaardag op school
komt, m.u.v. van de maand december en de
laatste maand van het schooljaar. De
jarigen van december adviseren we na de
kerstvakantie te komen en de jarigen in de
laatste maand van het schooljaar adviseren
we te wachten tot na de zomervakantie.

Het kleuterfeest (in 2016 de boerderij) is elk jaar weer
één van de hoogtepunten.

3.1.3. Passend onderwijs
In de krant, op televisie en op internet kom
je steeds vaker het begrip ‘Passend
onderwijs’ tegen. Passend onderwijs is
ingevoerd per augustus 2014 en betekent
onder andere dat schoolbesturen zorgplicht
hebben. Het schoolbestuur moet er voor
zorgen dat ieder kind het onderwijs krijgt
dat bij hem past. Ook het kind dat extra
aandacht en hulp nodig heeft. Dat kan zijn
op de eigen school of op een andere school.
Het mag niet meer voorkomen dat ouders
van het kastje naar de muur worden
gestuurd en dat kinderen thuis komen te
zitten. Passend onderwijs betekent ook dat
het streven is dat kinderen zo veel mogelijk
onderwijs krijgen op een school in de
buurt. Basisscholen moeten ervoor zorgen,
dat ze ook kinderen, die extra
ondersteuning nodig hebben, goed
onderwijs kunnen bieden. Het is de
bedoeling dat er alleen in een enkel geval,
wanneer een kind gespecialiseerde
ondersteuning nodig heeft, nog kinderen
naar een speciale basisschool gaan. Passend
onderwijs is een verandering die landelijk
wordt doorgevoerd.
Wat zijn nu de gevolgen voor onze school?
Samen met alle schoolbesturen
basisonderwijs en speciaal basisonderwijs
in de regio is ons schoolbestuur
Twenterand bezig met een goede invulling
te geven aan Passend onderwijs. Door goed
samen te werken binnen de regio, er samen
7
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voor zorgen, dat ieder kind onderwijs
krijgt, dat bij hem past, is het motto. Voor
onze school betekent het dat we doorgaan
op dezelfde weg. Ook nu al bieden we
kinderen die dat nodig hebben extra
ondersteuning, ook nu al roepen we vaak
de hulp in van deskundigen van buiten de
school en ook nu al gebeurt het maar
weinig dat we kinderen moeten verwijzen
naar een speciale basisschool. Daar gaan
we mee door, alles steeds in goed overleg
met de ouders van de betreffende leerling.
Natuurlijk kunnen dingen altijd nog beter.
Daarom is het bij ons op school de
gewoonte dat het team zich regelmatig
bijschoolt. Dat doen we vanzelfsprekend
ook op het gebied van Passend onderwijs.
Voor meer informatie over Passend
onderwijs verwijzen we u naar de
landelijke site: www.passendonderwijs.nl.

Groep 8 aan het werk tijdens de jaarlijkse techniekweek die
in alle groepen wordt gehouden. Deze week sluiten we af met
een extra nieuwsbrief met daarin verslagen van alle bezoeken
en activiteiten in de verschillende groepen.

Katholieke basisschool “De Langewieke”

3.1.4. Protocol gedrag
Leerlingen hebben baat bij een goede
relatie tussen hun ouders en de school.
Samenhang in de opvoeding thuis en op
school is daarbij erg belangrijk. Vaak heeft
dat een positief effect op de
schoolprestaties. De Langewieke wil graag
het contact met alle ouders en leerlingen
optimaliseren. Dit is de reden dat we een
omgangscode hebben opgesteld. Hierin legt
de school de onderlinge verwachtingen
vast. Ook leerlingen worden betrokken bij
deze verwachtingen. Door deze code is het
voor iedereen helder wie welke
verantwoordelijkheden heeft. Dit alles is
beschreven in het “Gedragsprotocol” Dit
protocol is bij de school opvraagbaar. In dit
protocol worden 5 stappen genoemd die
uitgebreid worden beschreven.
A. Omgangscode school, ouders en
leerlingen.
B. Praktische afspraken omgangscode
school, ouders en leerlingen.
C. Methode “Stop houd op”
D. Protocol omgaan met gedragsproblemen
van leerlingen op De Langewieke en het
“Oeps-formulier”
E. Protocol bij het omgaan met agressie
van ouders / verzorgers.

3.1.5. Schorsing en ( tijdelijk )verwijderen
Pas bij een ernstig incident kan worden
overgegaan tot een formele schorsing.
De wettelijke regeling voor het bijzonder
onderwijs is hierbij van toepassing.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- De voorzitter CvB (het bevoegd gezag
van de school) wordt voorafgaand aan de
schorsing in kennis gesteld van deze
maatregel en om goedkeuring gevraagd.
- Gedurende de schorsing wordt de
leerling de toegang tot de school ontzegd.
- De schorsing bedraagt max. 5 dagen.
- Er volgt een gesprek met de ouders.
- Er komt een verslag getekend door
ouders en school.
(Tijdelijke) verwijdering van een leerling
kan plaats vinden indien:
- een leerling voortdurend storend,
agressief gedrag vertoont, waardoor de
voortgang van het onderwijs wordt
belemmerd;
- de leerling een onevenredig grote
inspanning van de schoolorganisatie vergt,
waarbij niet of nauwelijks resultaten
worden bereikt;
- ouders (bij herhaling) bedreigend of
agressief gedrag vertonen, waardoor
gegronde vrees is ontstaan voor de
veiligheid van de leerlingen of het
personeel of waardoor de voortgang van
het onderwijs in het geding is.
8
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Het bevoegd gezag laat leerlingen toe en
kan, indien hiertoe aanleiding is, leerlingen
schorsen en/ of verwijderen. Het bevoegd
gezag is gehouden aan hetgeen hieromtrent
beschreven is in de wet op het Primair
Onderwijs, artikel 40. Dat houdt in dat pas
tot definitieve verwijdering kan worden
overgegaan als er mogelijkheden zijn tot
plaatsing op een andere school. Als
gedurende acht weken -aantoonbaarzonder succes is gezocht naar plaatsing op
een andere school kan het bevoegd gezag,
na overleg met de inspectie voor het
primair onderwijs, alsnog overgaan tot
verwijdering.
3.2. Duur van het onderwijs
Het onderwijs op onze school is dusdanig
ingericht dat de kinderen in beginsel binnen
een tijdvak van acht aaneensluitende jaren
de school kunnen doorlopen.
3.2.1. Overgang van groep 1 naar groep 2
Het is niet makkelijk vast te leggen
wanneer een kind dat gedurende het
schooljaar instroomt in groep 1, al dan niet
door kan gaan naar groep 2.
Wel is vast te leggen aan welke criteria je
als school moet voldoen om de juiste
informatie te verkrijgen om tot een gedegen
besluit te komen. De verslaglegging van
onderstaande gegevens spelen de een rol bij
het nemen van ons besluit:
Katholieke basisschool “De Langewieke”

• het leerling volgsysteem (LVS): zowel
cognitief als emotioneel
• Het registratiesysteem uit Kleuterplein
• Aantekeningen en observaties van de
leerkracht of IB-er
• aantekeningen van oudergesprekken.
Bij twijfel maken we ook nog gebruik van
• Formulier 3.3 NJK-LTV met daarop
beschermende- en risicofactoren
• Beslissingsblad 1 en (2) van Pravoo
• evt. screening logopedie/fysiotherapeut
Beleid is dat we aan de hand van alle
gegevens en de mening van de
groepsleerkracht per kind gaan bepalen of
het door kan of niet. We nemen dus een
beslissing op grond van de
ontwikkelingsleeftijd. Na overleg met de
leerkracht(en), IB-er en ouders ligt de
eindbeslissing altijd bij de directeur van de
school. Zijn besluit is bindend.
3.3. Aansluiting voortgezet onderwijs
Wij richten ons onderwijs zo in dat het
mede de grondslag legt voor het volgen van
aansluitend voortgezet onderwijs. Om een
goede aansluiting te realiseren hebben we
regelmatig contact met scholen voor het
voortgezet onderwijs. (zie verder 4.5.)

3.4. De groepen
In ons onderwijs gaan we in de basis uit
van de directe instructie. In dit onderwijs
hebben we veel mogelijkheden tot
differentiatie, zoals bij de instructietafel,
het taakwerken en tijdens het zelfstandig
werken, om kinderen individueel te helpen.
Door de groei van onze school zitten alle
kinderen bijna de hele week in homogene
groepen. Hierdoor heeft de leerkracht de
mogelijkheid veel rekening te houden met
de individuele ontwikkeling van het kind.
We willen de kwaliteit van ons onderwijs
verbeteren door de leerstof beter af te
stemmen op de behoefte en mogelijkheden
van de leerlingen.
We proberen dan ook binnen onze
leerstofjaarklassensysteem steeds meer te
differentiëren. De term “adaptief
onderwijs” komt ook in onze school steeds
centraler te staan. Ons onderwijs is bedoeld
voor kinderen in de leeftijd van vier tot
twaalf jaar. Ze worden ingedeeld in acht
groepen, afhankelijk van leeftijd en
ontwikkelingsfase.
Hierbinnen maken we onderscheid tussen
de onderbouw (de groepen 1 en 2), de
middenbouw (de groepen 3 t/m 5) en de
bovenbouw (de groepen 6 t/m 8). Ons
onderwijs is dusdanig ingericht dat de
leerlingen in acht aaneengesloten jaren de
school kunnen doorlopen.
Het is echter ook mogelijk dat een leerling
er langer dan acht jaar over doet.
9

Schoolgids 2019 – 2020

Dit kan wenselijk zijn indien de
ontwikkeling niet voldoende is gevorderd
om met een redelijke kans van slagen aan
de volgende jaargroep of het
vervolgonderwijs deel te nemen. Ook de
mogelijkheid van versnellen is aanwezig.
In beide gevallen zal met omzichtigheid en
goede motivatie en argumentatie gehandeld
worden.
Gestreefd wordt naar een zo evenwichtig
mogelijke verdeling van de leerlingen.
De in verhouding extra grote groepen
worden verlicht door daar meer formatie
(leerkrachten) in te zetten, zodat deze
groepen zo vaak mogelijk opgesplitst
kunnen worden.
De groepsleerkracht is voor de kinderen en
voor de ouders de uiteindelijk
verantwoordelijke persoon en kan daarop
aangesproken worden.
In alle groepen komt regelmatig een andere
leerkracht in verband met:
- taakomvang lesgevende taken;
- parttime leerkrachten;
- indien nodig het opsplitsen van groepen.
Welke tijden de kinderen precies naar
school gaan en welke dagen en weken uw
kinderen vakantie hebben, staat beschreven
in de informatiekalender die “De
Langewieke” elk jaar uitgeeft.
Als basisregel geldt dat de kinderen die elk
jaar vanaf 1 januari instromen in groep 1
alleen de ochtenden naar school toe gaan.
Katholieke basisschool “De Langewieke”

Deze kinderen hebben wel het recht om,
net als de andere kinderen van groep 1, ook
twee middagen de lessen te volgen. We
bespreken dit tijdens de kennismakingsochtend met u. Deze kinderen gaan in
principe het schooljaar daarna nog een heel
jaar naar groep één. In groep 2 t/m 4 gaan
de kinderen alle ochtenden en drie
middagen naar school. In groep 5 t/m 8
gaan de kinderen tenslotte alle ochtenden
en vier middagen naar school.
3.4.1. Vervanging bij ziekte
Het vinden van vervangend personeel bij
ziekte van regulier onderwijzend personeel,
is op dit moment niet moeilijk. Als
vervangend personeel moeilijk is te vinden
kan het kwalitatieve aspect erg onder druk
komen te staan. Dat behoeft geen verder
betoog. Gelukkig kunnen wij steeds een
beroep doen op een aantal vaste invalsters
en op onze parttime leerkrachten. Wanneer
we toch geen vervanging kunnen krijgen,
handelen we als volgt:
De Stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand heeft voor de vervanging bij
ziekte het volgende protocol opgesteld:
Stap 1
In geval van afwezigheid van een
leerkracht wordt digitaal een verzoek bij
het mobiliteitscentrum ingediend. Wanneer
er geen A-pooler beschikbaar is, kan
eventueel een parttimer gevraagd worden
of zij/hij tijdelijk een aantal uren extra

willen werken. Indien het bovenstaande
geen (kwalitatief voldoende) resultaat
oplevert, wordt overgegaan tot stap 2.
Stap 2
Om de werkdruk bij het personeel niet nog
groter te maken dan hij al is, worden
personeelsleden zonder groep en met
speciale taken/functies niet ingezet om als
invalskracht groepen les te geven. Ook de
bescherming van de zorgleerlingen speelt
bij deze overweging een grote rol.
Uitzondering: de eerste dag van ziekte kan
voor de eerste opvang hiervan worden
afgeweken, omdat we wettelijk verplicht
zijn om de kinderen dan op te vangen:
• Incidenteel kan in overleg met
betreffende personen afgeweken worden
van bovenstaande.
• Daarnaast kan er gekozen worden voor
het samenvoegen van enkele groepen
• Een eventueel aanwezige onderwijs
assistent neemt de groep over. Als er na
de eerste dag geen invaller (intern of
extern) beschikbaar is, gaan we over tot
stap 3.
De kwaliteit van het onderwijs moet
gewaarborgd worden. De school kan niet
als "oppas" fungeren.
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Stap 3
Er is na de eerste dag geen vervanging te
vinden. De kinderen moeten naar huis
worden gestuurd.
• Het naar huis sturen van leerlingen zal
vervolgens wisselend per groep zijn om
zo weinig mogelijk last op een groep te
laten drukken;
• Ouders dienen schriftelijk of digitaal op
de hoogte te worden gesteld. In dat
schrijven dient ook aangegeven te
worden hoe tevergeefs getracht is de
vervanging te regelen;
• Het bevoegd gezag krijgt een
afschrift/cc van de bovengenoemde
brief/mail.
Gelukkig is dit laatste nog nooit gebeurd.
Wel moeten we op dit moment (juni
2019) aangeven dat door de onmogelijk
“nieuwe” wet en regelgeving het heel
aannemelijk is dat dit toch zal gaan
gebeuren.

Groep 3 t/m 7 gaan ieder jaar op schoolreis.

Katholieke basisschool “De Langewieke”

3.5. De klassenmap en de groepsmap
Binnen de schoolorganisatie hebben de
klassenmap en de groepsmap een centrale
functie. In deze mappen worden ieder
schooljaar alle afspraken met betrekking tot
de dagelijkse gang van zaken op school
opgenomen. Elke leerkracht houdt deze
map compleet en actueel.
In de klassenmap staan :
- zaken die te maken hebben met de
klassenorganisatie.
In de groepsmap staan:
- alle leerling gegevens en de vorderingen
van de leerlingen.
In de klassenmap zijn o.a. terug te vinden:
- het activiteitenplan
- planning van het onderwijs per dag
- de weekplanning
- de groepsafspraken
- een groepsoverzicht met daarop
essentiële leerling gegevens
- gedragsregels
In de groepsmap zijn o.a. terug te vinden:
- medisch dossier
- jaarvergaderschema
3.6. Ons onderwijs
In de afgelopen 4 jaren hebben we de
activiteiten en planning, zoals omschreven
in het schoolplan, naar volle tevredenheid
kunnen uitvoeren. Een korte samenvatting:
*Het speerpunt was voor ons de
organisatie van ons onderwijs en de
doorgaande lijn van groep 1 t/m 8:

-handelingsgericht werken
-opbrengstgericht werken
-werken met groepsplannen
-gedifferentieerd werken
-dagtaken/weektaken
-gebruik van de instructietafel
-teach like a champion technieken
-doelen per les zichtbaar en evalueren.
Op dit moment zijn we tevreden over de
voortgang van deze punten die zijn
samengevat in de bouwsteen “Het directe
instructiemodel”. We zijn ons er van
bewust dat bovenstaande onderdelen altijd
wel voor verbetering vatbaar zijn. Hier
streven we dan ook naar. Hiervoor worden
klassenbezoeken georganiseerd om ook van
elkaar te leren (net als de kinderen).
* We hebben de afgelopen jaren bijna
alle methodes vernieuwd: De
taalmethode, het aanvankelijk lezen in
groep 3, Kleuterplein in groep 1 en 2 voor
alle ontwikkelingsgebieden, Estafette, een
methode voor het voortgezet technisch
lezen in groep 4 t/m 8 en een nieuwe
schrijfmethode: Schrijven in de
Basisschool, waarin het “los” schrift het
uitgangspunt is. Voor de sociaal emotionele
ontwikkeling gebruiken we sinds twee jaar
de methode “KWINK”. Op dit moment zijn
we volop in onderzoek naar een nieuwe
rekenmethode. Vanaf schooljaar 2019-2020
willen we daar mee starten in alle groepen.
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In het kader van Topondernemers organiseren leerlingen uit
de groepen 7 en 8 bij het thema “Vlinders in je buik” iedere
twee jaar een prachtig schoolbal. (zie ook onze website)

* Het computeronderwijs is volledig
geïntroduceerd. Het netwerk is fors en
bestaat nu nog uit 40 vaste computers.
Daarnaast gebruiken we nu (2019) meer
dan 100 tablets. De laatste 40 Chrome
Books zijn mede aangeschaft vanuit de
opbrengsten van de Pleinfeesten. We
gebruiken drie verschillende soorten om de
leerlingen breder te leren omgaan met
mobiele apparaten. Het blijft een middel en
moet geen doel worden. Hiermee zijn we
helemaal up-to-date. Alle leerlingen
werken met de computers en de nieuwe
tablets. Alle apparaten worden structureel
ingezet bij de lessen.
“De Langewieke” is een school met in alle
groepen een super nieuw touchscreen bord.
Dit maakt de integratie van de computer op
school compleet. Alles wordt nu
beschreven in het ICT-beleidsplan.
Katholieke basisschool “De Langewieke”

* Er is veel meer aandacht voor de
sociaal emotionele vorming op school.
We gebruiken structureel een nieuw
signaleringssysteem: de leerkrachten vullen
twee keer per jaar de SCOL in. (De Sociale
Competentie Observatie Lijst) Daarnaast
vullen de oudere leerlingen twee keer per
jaar de leerling-SCOL in. Ons Sociaal
Emotioneel Leerling Volg Systeem. Vanuit
deze scores wordt gekeken welk aanbod
individuele leerlingen mogelijk extra nodig
hebben en bovendien kunnen we op
bovenstaande wijze ook een hele groep
extra ondersteunen. Daarnaast werken we
in alle groepen op een vast moment met de
sociaal emotionele methode “KWINK”.
*De leerlingenzorg is verder geoptimaliseerd: ons leerlingvolgsysteem is
geautomatiseerd, o.l.v. de intern begeleider
vinden structureel leerling- en
groepsbesprekingen plaats en ESIS (digitale
leerling administratie) wordt door alle
leerkrachten gebruikt. Sinds mei 2009
beschikken we over een webbased versie.
Hierdoor kunnen leerkrachten ook vanuit
huis werken. Vanaf 2012 werken we met
een digitaal schoolrapport dat gegenereerd
wordt vanuit ESIS. Vanaf 2018 krijgen ook
de kinderen van de groepen 1 en 2 een echt
rapport aan het eind van het schooljaar.

* De laatste jaren hebben we hard
gewerkt aan het verbeteren van ons
klassenmanagement. De werkvorm
“zelfstandig werken” is door de hele school
ingevoerd. Het “directe instructie model”
dat hier voor de leerkrachten aan ten
grondslag ligt, is het afgelopen schooljaar
nogmaals teambreed vastgesteld. We
blijven bekijken, d.m.v. klassenbezoeken
en teambreed overleg, of er ook in ons
instructie aanbod een goede doorgaande
lijn is.
* Binnen het leerstofjaarklassensysteem
proberen we zoveel mogelijk te
differentiëren. De afstemming tussen
leerstof en leerling vergt veel aandacht en
zorg. Met behulp van het werken met
dagtaken, weektaken, zelfstandig werken
en het gebruik van de instructietafel
proberen we zoveel mogelijk
“leerkrachttijd” vrij te roosteren ten gunste
van leerlingen die extra hulp behoeven.
Dit doen we nu naar elk niveau van onze
leerlingen. Dus de C, maar ook de A en B.
Omdat we in de onderbouw en
middenbouw nu vaak in één jaar groep
achter in de 30 leerlingen hebben, zitten
al deze kinderen in kleine groepen van
minder dan 20 leerlingen. Vanuit beide
stamgroepen wordt er zo flexibel
mogelijk gewerkt met de verschillende
niveaus en krijgen kinderen zoveel
mogelijk instructie op maat.
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*Alle bovenstaande punten komen voort
uit onze visie op het onderwijs. Dit is
allemaal terug te vinden in onze nieuwe
infographic die overal in de school hangt.
Vanuit een herschreven visie hebben we als
team een één paginaplan gemaakt. Dit is
vertaald in een infographic waarin eerst
staat waar wij als team voor staan en
daarna wat iedere ouder en leerling kan
verwachten van het team van De
Langewieke. Alle achtergrond informatie
van de missie en visie staat uitgebreid
beschreven in het schoolplan van “De
Langewieke”, dat op te vragen is bij de
directie.

De infographic waarin we laten zien waar we voor staan en
hoe de leerling dat kan merken als hij bij ons op school zit.

Katholieke basisschool “De Langewieke”

* We werken met het hele team actief
aan de technieken van Teach lik a
champion. In onze school worden nu meer
dan 30 technieken gebruikt die ervoor
zorgen dat de leerlingen nog actiever
betrokken worden bij de lessen en met
name de instructie.
Het zijn uitgekiende didactische technieken
die iedere dag meerdere malen worden
toegepast in alle groepen. Ook de
onderlinge verhoudingen tussen leerlingen
verbeteren sterk. Naast de cognitieve,
worden ook de sociale vaardigheden
automatisch geoefend en verbeterd. Een
prima aanvulling dus op ons
onderwijsaanbod.
Alle beschikbare technieken zijn verzameld
in een mooie waaier die we als De
Langewieke zelf hiervoor ontwikkeld
hebben.
3.7. Wie werken er in de school
Het team bestaat uit 21 leerkrachten (6 fulltimers en 15 parttimers, 2 onderwijsassistenten en 5 onderwijsondersteunende
krachten. Daarnaast zijn er vanaf schooljaar
2019-2020 ook twee vakspecialisten
gedetacheerd op De Langewieke als
gymspecialist en muziekspecialist. We
hopen door deze specialisten om op deze
vakgebieden nog meer kwaliteit te kunnen
bieden en het zorgt ook voor een stuk
werkdrukvermindering bij de overige
leerkrachten van het team.

De directeur is de hele week vrij geroosterd
van lesgevende taken om zijn directietaken
te vervullen.
Directeur: Jan Lammers
dagelijkse gang van zaken
beleid ten aanzien van personeel
financieel beleid, beheer en inkopen
externe contacten: onderwijsinspectie,
directeurenoverleg (Avereest, Twenterand
en afdeling “Slagharen”),
Passend onderwijs en scholen voor V.O.,
gemeente, begeleidingsdiensten enz.
vervanging regelen bij ziekte en
afwezigheid en de administratie daarvan
het beheren van de organisatie: post
afhandelen, leerlingentelling, Arbowetgeving, teamvergadering, enz.
Voor het algemeen bestuur is hij
voorzitter van het directeuren beraad en
de commissie Beheer.
Daarnaast ondersteunt hij één ochtend in
de week de Voorzitter College van
Bestuur op het Bestuursbureau.
Nicky Wolthuis
Ondersteuning van de directeur door
leiding te geven aan school interne zaken.
Coördinatie van opsplitsen groepen en
van de Plus leerlingen.
ESIS administratie en rapporten
Beleidsdocumenten voor de inspectie
schrijven.
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De groepen 1, 2, 3 en 5 worden de hele
week opgesplitst in twee kleine groepen
van minder dan 20 leerlingen. In de andere
groepen is er daar waar nodig extra
ondersteuning en extra instructietijd.
Ook is er extra ondersteuning voor de Plus
leerlingen.
De groepsleraar is degene die de hele dag
druk bezig is met de groep. Door de
opbouw van ons team en de parttime
functies krijgt echter elke groep te maken
met meerdere leraren per week. Elk jaar
wordt vastgesteld wie de groepsleerkrachten zijn van een bepaalde groep.
Deze leerkrachten zijn het aanspreekpunt
voor de ouders en zij zullen ook de
rapportbesprekingen voeren. Naast de
activiteiten voor de groep heeft elke
leerkracht andere niet lesgebonden taken.
Behalve het team van leerkrachten zijn er
ook 2 onderwijsassistenten, een conciërge
en 4 schoonmaaksters werkzaam bij ons op
school.
Belangrijke niet lesgebonden taken:
Interne begeleidster: Agnes Berends
 Verantwoordelijk voor de hulp aan
leerlingen die extra zorg nodig hebben. Op
dit gebied begeleidt (coacht) zij ook de
andere leerkrachten.
Overblijfcommissie: Sabrina Mulder
 Zorgt voor een goede afstemming tussen
team en de overblijfouders.
Katholieke basisschool “De Langewieke”

Bouwcoördinator: Jeanette Sibelt
 Medeverantwoordelijk voor de
inhoudelijke ontwikkeling en
vergaderingen in de onderbouwgroepen.
Organisatie rondom de instroomkinderen
bij ons op school.
Eerste kennismaking nieuwe leerlingen:
Nadat de formele bevestiging van de
aanmelding door de directie heeft
plaatsgevonden, kunnen ouders van nieuwe
kinderen zich op donderdag om 15.30 uur
melden bij juf Jeanette of op vrijdag om
12.00 uur. Dan is er tijd voor een eerste
kennismakingsgesprek.
Bouwcoördinator: Barbara Linnartz
 Medeverantwoordelijk voor de
inhoudelijke ontwikkeling in de midden- en
bovenbouwgroepen. Voorbereiden van
inhoudelijke bouwvergaderingen.
 Begeleidt de wpo leerkracht(en) van de
r.k. PABO Zwolle, betreft de dagelijkse
gang van zaken en zijn/haar persoonlijke
ontwikkeling. De andere stagiaires worden
begeleid door de betreffende leraar.

Vertegenwoordiging van het team in MR:
Brigit Ramaker en Martijn Kamphuis
 Samen met drie ouders bekijken en
bespreken zij de ontwikkelingen op “De
Langewieke”.
Vertegenwoordiging van het team in OR:
Erik van der Wurff en Jolien van Engen
 Samen met de ouders zorgen zij ervoor
dat alle extra activiteiten, die door het jaar
heen gehouden worden, goed verlopen.
Culturele commissie: Cindy de Vries
 De commissie heeft van elke school in
Dedemsvaart een vertegenwoordiger.
Deze commissie stelt jaarlijks een cultureel
programma op voor alle leerlingen.
 Een totaal overzicht van de namen van
alle personeelsleden vindt u in het
informatieboekje van “De Langewieke”.

I.C.T. - Coördinator: Martijn Kamphuis
 Verantwoordelijk voor het gebruik en het
beheer van ons netwerk en de computers.
Daarnaast begeleidt hij het team bij de
integratie van het computeronderwijs en de
software die daarbij hoort.
Ook doen groep 7 en 8 ieder jaar mee met het korfbal- en
voetbaltoernooi.
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3.7.1. Teamoverleg
Iedere week is er overleg op teamniveau,
de zgn. teamvergadering. Eén keer in de
maand is dit een organisatorische
vergadering. Daarnaast is er een aantal
keren per jaar een inhoudelijk (cursus)
vergadering. Tenslotte hebben we twee
keer per maand een bouwvergadering.
Meerdere keren per jaar vinden er leerlingen groepsbesprekingen tussen de
betreffende leerkracht en onze I.B.’er.
plaats. Verder zijn er per jaar 3 teamcursusdagen. Tijdens deze dagen hebben de
leerlingen vrij. De leerkrachten gebruiken
deze dagen voor nascholing, organisatie en
planning.
3.7.2. Ouders
Voor ouders proberen we de drempel zo
laag mogelijk te houden, hetgeen volgens
ons een positieve invloed heeft op het
contact met hen. Ouders zijn dan ook heel
welkom binnen de school en kunnen
assisteren op alle mogelijke manieren:
klaar-overs, klassenouder, lid van M.R.,
O.R., schoolforum, de versierwerkgroep,
liturgiewerkgroep, begeleiden bij
Topondernemers, overblijfouder enz. Ieder
jaar krijgen alle ouders een “klussenlijst”
waarop men kan aangeven waar men evt.
wil assisteren. Erg veel ouders zetten zich,
op één of meerdere manieren, in op onze
school.
Katholieke basisschool “De Langewieke”

3.8. De activiteiten voor de kinderen
3.8.1. De werkvormen
Door verschillende werkvormen leren
kinderen veel meer vaardigheden en
worden accenten gelegd op sociale en
emotionele ontwikkeling.
Wij hebben de volgende ordening van
werkvormen voor de verschillende vak- en
vormingsgebieden gemaakt:
- opdrachtvormen, onder andere: het doen
van experimenten, interviews, begrijpend
lezen, schema’s maken, groepswerk;
- voordrachtsvormen, onder andere
spreekbeurten, presenteren van
zelfgemaakte verslagen e.d.;
- zelfstandig werken, o.a. het werken met
keuzetaken en werken met het planbord en
het taakwerken (dagtaak, weektaak);
- gespreksvormen, o.a. het vragen stellen,
het onderwijsleergesprek, het kringgesprek
- individuele hulp;
- spelvormen;
- buitenschoolse activiteiten, o.a. excursies,
parkwandelingen, bezoek aan theaters en
musea en allerlei activiteiten in het kader
van “Topondernemers”;
- instructievorm: o.a. klassikale instructie,
grote-/kleine groepsinstructie en werken
met de instructietafel.
3.8.2. Activiteiten in de onderbouw
Onderwijs aan jonge kinderen vraagt om
een speciaal op deze kinderen afgestemde

aanpak. Wij proberen daarbij elk kind zijn
eigen ontwikkeling te laten doorlopen. De
leerlijnen in Kleuterplein gebruiken we
daarbij in groep 1 en 2 als uitgangspunt.
Om dit te kunnen uitvoeren is gekozen
voor materialen volgens de nieuwste
inzichten en ontwikkelingen ten aanzien
van het onderwijs aan jonge kinderen.
Deze materialen dragen bij aan het helpen
verwerven van ervaringen en het opdoen
van kennis en vaardigheden en passen in de
persoonlijke ontwikkeling van het jonge
kind. Verder zijn we dagelijks intensief
bezig met de volgende activiteiten:
 taalontwikkeling; hierin passen de
kringactiviteiten (gesprekken, groepskring
en kleine kring);
 rekenontwikkeling;
 muzikale ontwikkeling;
 bewegingsonderwijs;
 godsdienstige vorming;
 werken met de ontwikkelingsmaterialen.
Deze ontwikkelingsgebieden verwerken we
in actuele thema’s die aansluiten bij de
belangstelling van het kind. Er worden
hierbij structureel ieder jaar, vier
onderwerpen van “Kleuterplein“ gebruikt.
In zowel groep 1 als groep 2 werken we
met materiaal dat is afgestemd op het
niveau van de groep.
Het materiaal wordt gedurende het
schooljaar steeds aangepast aan het niveau
van de leerling.
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Daarom werken we ook in groep 1 en 2
met drie verschillende niveaus. De A, B en
C groep.
In groep 2 maken we daarbij veel gebruik
van materiaal dat dient ter voorbereiding op
groep drie.
Naast het ontwikkelingsmateriaal vullen we
de werklessen ook met het oefenen van
verschillende technieken met betrekking tot
de ontwikkeling van de motoriek en de
creativiteit.
Daarnaast maken we gebruik van de
verschillende hoeken in de klas
(huishoek/bouwhoek enz.).
Hiermee stimuleren we de
sociaal-emotionele ontwikkeling en de
taalontwikkeling, maar ook de
spelontwikkeling.
We proberen om binnen ons onderwijs een
duidelijke doorgaande lijn voor de groepen
1 t/m 8 te bewerkstelligen. Daarom werkt
men in de onderbouw met leerlijnen voor
de verschillende ontwikkelingsgebieden.
De ontwikkeling van de individuele
leerling wordt via het invullen van
peilkaarten nauwkeurig bijgehouden. Mede
op grond van de resultaten uit het
registratiesysteem van Kleuterplein wordt
dan het programma gemaakt. Het
spelenderwijs aanbieden van de leerstof
vinden we erg belangrijk!

Katholieke basisschool “De Langewieke”

3.8.3. Lezen
Wij vinden dat de kinderen op het eind van
de basisschool:
 met plezier moeten kunnen lezen als
informatie-, communicatie- en
ontspanningsbron;
 informatie moeten kunnen putten uit
geschreven teksten op een niveau van
AVI-Plus (het hoogste niveau van lezen
dat wij op school nastreven);
 een eenvoudige tekst aan anderen
moeten kunnen voorlezen alsof ze
gewoon praten.
Dit proberen we te realiseren door de
methode "Lijn 3" te gebruiken in groep 3.
We werken daarbij volgens de methodiek
van José Schraven “Zo Leren Kinderen
Lezen en Spellen”.
Tijdens de kleuterjaren is de geschreven
taal d.m.v. vertellen, voorlezen en het
beschikbaar stellen van materialen onder de
aandacht gebracht. Uit observatie blijkt dat
sommige kleuters zichzelf leren lezen,
anderen maken zelfs al woorden, terwijl
enkelen nog geen letters kennen.
Bij de overstap naar groep 3 hoeft niet
ieder kind hetzelfde niveau te hebben.
In de methode voor groep 3 wordt hieraan
duidelijk aandacht besteed.
Tijdens de volgende jaren zal een
leesniveau van AVI-plus bereikt worden.
We gebruiken hiervoor de voortgezet
technisch leesmethode “Estafette”.

Leerlingen krijgen structureel iedere week
nieuwe instructies om tot een hoger
leesniveau te komen.
Bij het begrijpend en studerend lezen
worden vaardigheden aangeleerd die de
kinderen goed kunnen gebruiken bij het
zelfstandig verwerken van teksten uit de
andere kennisgebieden. De methode
“Tekstverwerken” is vanaf augustus 2010
ingevoerd. Omdat begrijpend lezen ook
sterk met taal verweven is, hebben we ook
een nieuwere taalmethode. “Taal in beeld”
wordt sinds 2014 gebruikt en we zijn erg
tevreden over de behaalde resultaten.
Als leesstimulans wordt Wintoets / Quayn
gebruikt. Hierbij kunnen de leerlingen, na
het lezen van een boek via de computer,
een leesdiploma halen. De groepen 4, 5 en
6 maken hier gebruik van.
Verder neemt groep 1 deel aan het project:
“Spel- en boekenplan”.
Dit project heeft als doel de leerlingen in de
onderbouw veel in aanraking te laten
komen met prenten- en leesboeken.

Ieder jaar zijn er in groep 5 danslessen. Aan het eind is er voor
iedereen een diploma.
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3.8.4. Taal
Ons taalonderwijs is erop gericht dat de
leerlingen:
- vaardigheden ontwikkelen waarmee ze
deze taal doelmatig gebruiken in situaties
die zich in het dagelijkse leven voordoen;
- kennis en inzicht verwerven omtrent
betekenis, gebruik en vorm van taal;
- de spelling zo goed mogelijk beheersen.
Dit punt vinden wij zo belangrijk dat onze
school werkt met de methodiek van “José
Schraven”. Vanaf 2014 implementeren wij
stapsgewijs de nieuwste versie.
Kinderen leren strategieën aan om zo de
woorden die ze moeten schrijven te
analyseren, de groep te herkennen waarin ze
horen en daarna foutloos te schrijven;
- plezier hebben of houden in het gebruiken
van taal; zowel schriftelijk als mondeling.
Naast het foutloos leren schrijven van
woorden en werkwoordsvormen en het
stellen, besteden we in ons taalonderwijs
ook veel aandacht aan het leren spreken;
het goed formuleren van zinnen, het
luisteren naar wat anderen precies zeggen.
We leren leerlingen ook hun eigen mening
onder woorden te brengen. In ons
onderwijs is er dus naast spelling en stellen
ook veel aandacht voor spreken en
luisteren. Vanaf groep 4 gebruiken we een
taalmethode “Taal in beeld”.
Het is een methode die goed past bij ons
onderwijssysteem.
Katholieke basisschool “De Langewieke”

Er kan structureel gebruik worden gemaakt
van coöperatieve werkvormen binnen de
leerstofgebieden en het aanbod van
woordenschatontwikkeling is zeer gedegen,
mede door het gebruik van een aansluitend
computerprogramma. De afgelopen twee
jaar is ook van taal de nieuwste versie
ingevoerd in groep 4 t/m 8.
3.8.5. Rekenen
Bij het vakgebied rekenen gaat het er ons
om dat de kinderen:
- inzicht krijgen in de structuur van getallen
en in het rekensysteem en daarnaast
manieren vinden voor het oplossen van
rekenkundige problemen;
- een aantal wiskundige begrippen leren
gebruiken en toepassen;
- eenvoudige verbanden, regels, patronen
en structuren opsporen;
- basisvaardigheden verwerven, eenvoudige
wiskundige taal begrijpen en toepassen in
de dagelijkse praktijk.
Vanaf schooljaar 2019-2020 gebruiken we
een nieuwe rekenmethode, die nog beter
aansluit bij het opbrengst gericht werken.
Deze methode laat vooral ook een duidelijk
verschil zien in aanbod voor kinderen die
iets minder aan kunnen en kinderen die een
extra uitdaging nodig hebben. Daarnaast is
een grote verbetering dat er per les in
principe maar aan een doel wordt gewerkt.
Voor zwakke rekenaars hebben we
"Maatwerk" en “Alles telt” in huis. We

kunnen ook kiezen voor het compacten tot
de minimumdoelen volgens het SLO.
Hiermee hebben we voldoende oefenstof
om ook deze kinderen de minimumdoelen
te laten bereiken. De methode zelf geeft
ook minimumdoelen aan en heeft extra
taken voor remediërende leerstof. We
streven er naar om zwakke rekenaars
zolang mogelijk met de groep mee te laten
rekenen, al dan niet met aangepaste leerstof
(bijv. wat minder van alles laten maken bij
tijdsdruk, of een rekenonderdeel vervangen
door leerstof uit Maatwerk). In overleg met
de intern begeleider en een externe
instantie kan er gekozen worden om een
zeer zwakke rekenaar op een tweede
leerlijn te plaatsen. Dit kan alleen
plaatsvinden na gedegen intern en extern
onderzoek.
Voor de goede rekenaars hebben we
verrijkingsstof via de +taken uit de
methode en we gebruiken verschillende
werkboeken zoals o.a. Rekentoppers.
Daarnaast compacten we voor zeer sterke
“ A+ leerlingen” onze methode. Dit houdt
in dat deze leerlingen niet meer alle
oefenstof uit de methode krijgen
aangeboden, maar dat zij andere
“verdiepingsstof” moeten gaan doen. Door
dit extra “verplichte” aanbod (o.a. Wiskist)
proberen we nog beter tegemoet te komen
aan de individuele behoeften van onze
leerlingen op het gebied van rekenen.
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3.8.6. Wereldoriënterende vakken
(aardrijkskunde, geschiedenis, techniek,
natuuronderwijs en burgerschapskunde)
3.8.6.1. Topondernemers
Topondernemers is een geïntegreerde
methode voor wereldoriëntatie.
Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur,
techniek en burgerschapskunde komen op
een nieuwe en verfrissende manier aan bod.
Topondernemers laat kinderen de wereld
ontdekken aan de hand van goed
uitgewerkt en concreet ondersteunend
thematisch onderwijs.
Kinderen worden met Topondernemers
uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te
werken en creatief te zijn; oftewel
ondernemend gedrag.
Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het
vinden van antwoorden op eigen en
aangeboden (verplichte) vragen.
Met Topondernemers weten ze deze
zelfstandig te vinden. Kinderen krijgen
bewust een grote verantwoordelijkheid op
dit gebied, onder begeleiding van de
leerkracht.
De thema’s uit Topondernemers beslaan de
kennisdoelen uit het leergebied ‘Oriëntatie
op jezelf en de wereld‘. Het gaat om de
kerndoelen (herziene kerndoelen, 2004):
- Mens en samenleving
- Natuur
- Techniek
- Ruimte en - Tijd
Katholieke basisschool “De Langewieke”

Met Topondernemers wordt de
onderwijsinhoud over mensen, de natuur en
de wereld in samenhang aangeboden. Ook
onderwerpen uit andere leergebieden
worden betrokken op de ‘oriëntatie op
jezelf en de wereld’. Activiteiten die veel
voorkomen zijn: het lezen en maken van
teksten (begrijpend lezen), het meten en het
verwerken van informatie in tabellen,
tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde) en
het gebruik van beelden en beeldend
materiaal (kunstzinnige oriëntatie).
Topondernemers is in combinatie met een
gedegen mediatheek (een zeer rijke
leeromgeving) een totaaloplossing voor het
vak Wereldoriëntatie. Deze methodiek
wordt al meerdere jaren gebruikt in de
groepen 4 t/m 8.
Topondernemers is een aantal jaren
geleden uitgebreid met Toptechneut.
De onderwerpen van Toptechneut
integreren we in de methode
Topondernemers. In het schooljaar 20102011 zijn de groepen 6-7-8 gestart met het
structureel houden van reflectiegesprekken;
de leerkracht gaat in gesprek met de
leerling over zijn/haar persoonlijke
ontwikkeling. De uitkomst van dit
individuele gesprek wordt ondergebracht in
het zogenaamde digitale POG (Portfolio
Ondernemend Gedrag) Een overzicht van
de tot nu toe behaalde vaardigheden van de
leerling is ook zichtbaar in de portfoliomap
van elke leerling.

In de portfoliomap bewaart elke leerling
van groep 4 t/m 8 werk dat is
voortgekomen uit de opdrachtenkaarten
van Topondernemers. Dit kan een collage
zijn, een specifieke tekening, een folder,
een hand-out van een gehouden
PowerPoint presentatie, etc. Per 2 groepen
is een digitale camera aangeschaft om
actiemomenten tijdens topondernemers en
/of werk dat te groot is voor een multomap
vast te leggen. Het portfolio is zeer
persoonlijk en gericht op het individuele
proces van het aanleren van vaardigheden.
U kunt natuurlijke te allen tijde dit mooie
overzicht van uw kind bekijken,
in overleg met de leerkracht. De te leren
vaardigheden staan vernoemd in het
rapport. In het portfolio van groep 6-7-8
worden de vaardigheden verder
uitgekristalliseerd. Zie verder hoofdstuk 7.1

In de winter is een groot schoolplein natuurlijk prachtig.
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3.8.6.2. Aardrijkskunde
We willen dat de kinderen zicht krijgen op
het leven en het samen leven met andere
mensen, nu en in de toekomst.
Belangrijk hierbij is het bijbrengen van
waardering en begrip voor andere culturen.
Bij aardrijkskunde leggen we de nadruk op
de manier waarop de ruimte waarin we
leven is ingericht.
Wij proberen de kinderen het inzicht bij te
brengen dat de ruimtelijke verschijnselen
niet berusten op toevalligheden, maar dat
de natuur en de mens hier grote invloed op
hebben (gehad).
We willen de kinderen ook een aantal
begrippen aanleren om ze de mogelijkheid
te geven kennis te verzamelen en dingen te
verklaren. Dit doen we via de methode
Topondernemers. Een extra activiteit die
we specifiek vanaf groep 5 nog apart
behandelen is topografie.
In het schooljaar 2018-2019 zijn we
begonnen met de vernieuwde topografisch
ondersteunende opdrachtenkaarten van
“Topowereld”.
3.8.6.3. Geschiedenis
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich
kunnen inleven in situaties van het verleden
en het heden. Dat ze belangstelling krijgen
voor historische gebeurtenissen en tevens
deze gebeurtenissen in de geschiedenis
kunnen plaatsen. Daarom is het onderwijs
Katholieke basisschool “De Langewieke”

in geschiedenis erop gericht dat de
kinderen:
- zich beelden kunnen vormen van in tijd
geordende verschijnselen en
ontwikkelingen;
- besef krijgen van continuïteit en
verandering in het eigen leven en in de
geschiedenis van de samenleving;
- zich enige historische basiskennis eigen
maken. Ook dit zit in de methode
Topondernemers.
3.8.6.4. Natuuronderwijs
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen
de natuur om zich heen leren ontdekken en
dat inzicht wordt verkregen in de relatie
mens en natuur.
Daarom is ons natuuronderwijs erop
gericht dat de leerlingen:
- plezier beleven aan het verkennen van de
natuur vanuit een kritische en vragende
houding en zorg hebben voor een gezond
leefmilieu;
- kennis, inzicht en vaardigheden
verwerven die mensen nodig hebben om op
juiste wijze met de levende en niet-levende
natuur om te gaan;
- een onderzoekende en waarderende
houding ten opzichte van de natuur en een
gezond leefmilieu ontwikkelen.
Ook deze punten van natuuronderwijs zijn
geïntegreerd in Topondernemers.

3.8.7. Godsdienstonderwijs en Geestelijke
stromingen
Het godsdienstonderwijs wordt gegeven
aan de hand van de methode “Trefwoord”.
Wij gaan hierbij uit van de belevingswereld
van het kind. Dat wil zeggen, dat de
verhalen en de gesprekken gaan over
allerlei situaties die de kinderen dagelijks
meemaken. De bijbelverhalen hangen
hiermee ook nauw samen.
We verlenen onze medewerking aan de
voorbereiding op de Eerste Heilige
Communie en het Heilig Vormsel.
De groepsleerkracht is hiervoor
verantwoordelijk en geeft ook de
bijbehorende catecheselessen. Een
werkgroep van ouders helpt bij de
voorbereiding van de vieringen, die
regelmatig plaatsvinden.
Onze school staat open voor kinderen van
alle gezindten. Daarbij vragen we respect
voor elkaars geloofsovertuiging en
levensbeschouwing.
We besteden ook aandacht aan geestelijke
stromingen, zoals Christendom, Jodendom,
Islam, Boeddhisme en Humanisme.
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3.8.8. Computeronderwijs
Al vele jaren neemt de computer een heel
belangrijke plaats in binnen het onderwijs
op De Langewieke. In de maatschappij is
de computer niet meer weg te denken.
Wij willen onze kinderen goed
voorbereiden op een maatschappij waarbij
informatie- en communicatietechnologie
een steeds groter wordende rol zal gaan
spelen.
Zij zullen zelfstandig moeten kunnen
werken met deze technologieën. Tevens
willen we de kinderen laten zien dat de
computer niet iets is wat op zichzelf staat,
maar een onderdeel is van de gehele
maatschappij waarin we leven.
In alle groepen zijn computers aanwezig.
Deze computers worden in alle groepen
structureel ingezet.
Vanaf groep 1 werken de kinderen
regelmatig met de computer en de I-pad.
In de eerste jaren leren de kinderen
spelenderwijs met de computer omgaan.
Naarmate de kinderen ouder worden
gebruiken ze de computer en de mobiele
apparaten als tekstverwerker en als
informatie- en communicatiemiddel.
Ook wordt de computer ingezet ter
ondersteuning van de diverse vakgebieden
en methodes. Vooral bij Topondernemers
in de groepen 4 t/m 8 neemt de computer
een prominente plaats in.

Katholieke basisschool “De Langewieke”

Belangrijk bij dit alles is dat de computer
zuiver gezien moet worden als middel en
nooit tot doel mag worden verheven.
In het huidige schooljaar zullen we veel
aandacht besteden aan het bekwamen van
het gebruik van de i-pats, tablets en
Chrome Books. In alle groepen zullen deze
nieuwe apparaten worden ingezet. Onze
ICT-er zal daar een grote begeleidende rol
in spelen zodat we weer een belangrijke
stap doen in bovenstaande ontwikkeling.
Op “De Langewieke” gebruiken we nu in
alle groepen van 1 t/m 8 een touchscreen.
We ervaren deze touchscreens als een
ideale onderwijsondersteuning.
Voor nadere informatie over het computeronderwijs verwijzen we u naar het I.C.T.beleidsplan van onze school.

Ook kinderen presenteren hun werk op het digitale
schoolbord of vanaf het voorjaar van 2017 ook op onze
nieuwe touchscreen borden in de bovenbouwgroepen.

3.8.9. Overige vakken
Natuurlijk besteden we niet alleen aandacht
aan bovengenoemde vakken. Hieronder
volgt een overzicht van de overige vakken
en de gebruikte methodes:
- Begrijpend lezen: Tekstverwerken
aangevuld met Nieuwsbegrip Basis.
- Engels: Groove.me in alle groepen.
- Verkeer: Jeugdverkeerskrant, Op voeten
en fietsen en Rondje verkeer.
- Tekenen/Handvaardigheid: Moet je doen.
Groep 5 t/m 8 atelier op vrijdagmiddag.
- Schrijven: Schrijven in de Basisschool.
- Muziek: Moet je doen.
- Bewegingsonderwijs: Bewegen Samen
Leren voor gr. 3 t/m 8 en voor gr. 1 en 2
Bewegingsonderwijs in het speellokaal.
- Sociaal emotionele vorming: “Kinderen
en hun sociale talenten”. Deze methode
gebruiken we als bronnenboek.
3.8.9.1. Actief burgerschap en veiligheid
-Naast bovengenoemde vakken wordt er op
onze school ook aandacht besteed aan
actief burgerschap. De aandacht voor
burgerschap, identiteit en integratie in de
samenleving is eigenlijk in alle vakken
geïntegreerd en ons onderwijs is hiermee
doorweven. Het zou te ver gaan om in deze
schoolgids hier uitgebreid op in te gaan.
Daarom verwijzen wij u graag naar ons
beleidsstuk: “Burgerschap, Identiteit en
integratie in de samenleving”.
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Dit beleidsstuk ligt ter inzage in school, op
te vragen bij de directeur.
-Verder is het van belang dat de school
aandacht heeft voor de veiligheid in het
algemeen en de sociale en
de fysieke veiligheid in het bijzonder. De
aandacht voor deze vormen van veiligheid
vinden wij erg belangrijk en daarom
hebben we hier beleid over gemaakt en
opgenomen in onze manier van werken; we
inventariseren en evalueren. Hoe dit
gestalte krijgt binnen ons onderwijs en
onze school staat beschreven in het
beleidsstuk: “Veiligheidsplan; Risico
Inventarisatie en evaluatie.
Plan van aanpak”. Dit beleidsstuk ligt ter
inzage op school. Ook gebruikt de school
“Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling in het primair
onderwijs”. Deze meldcode is ingevoerd en
wordt gevolgd indien dat nodig is. Deze
meldcode is op ook op school aanwezig.

Na iedere vakantie komen de kriebelmoeders alle kinderen
controleren op neten en luizen.
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3.8.10. Huiswerk
Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 6 is
huiswerk zeer incidenteel. Het betreft dan
incidenteel leerwerk of werk als extra
ruggensteuntje. Per groep staat in een
protocol beschreven wat leerlingen
incidenteel mee naar huis krijgen. In de
groepen 7 en 8 krijgt dit leerwerk een
vastere vorm. Tijdens de
ouderinformatieavond aan het begin van
het schooljaar wordt dit besproken met de
ouders. Het doel is het opdoen van
ervaringen met huiswerk; plannen,
discipline ontwikkelen in een andere
omgeving dan school.
3.8.11. Overige activiteiten
Naast de leeractiviteiten in de klas vinden
we het belangrijk dat er ook andere
activiteiten plaatsvinden:
 Sinterklaasviering
 Schrijver op school
 Excursie: Oudheidskamer
Kröller-Müller Museum
 Vieringen in de kerk (vier keer per jaar)
 Bezoek aan de schouwburg / het theater
 Sportdag voor de hele school
 Schoolvoetbal en -korfbal
 Schoolfeest(-reisje) voor groep 1 en 2
 Schoolreisje voor groep 3 t/m 7
 Schoolkamp voor groep 8
 Avondvierdaagse
 Het Grote Pleinfeest
 Musical en afscheidsavond groep 8

 Verjaardagviering van leerkracht
 Carnaval
 Speelgoedochtend voor gr. 1
 Spelletjesochtend voor gr. 2
 Eén keer per jaar het ontruimingsplan
oefenen met de hele school.
 Activiteiten die betrekking hebben tot de
methode “Topondernemers”
3.9. Protocol Social Media
Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand
(SKOT) is zich er van bewust dat social
media een onlosmakelijk onderdeel zijn
van de huidige samenleving en de
leefomgeving van haar leerlingen, hun
ouders en andere belanghebbenden. Onder
social media wordt verstaan het gebruik
van programma’s waarmee online
informatie kan worden opgezocht, gedeeld
en gepresenteerd. SKOT ziet het als haar
verantwoordelijkheid om kinderen te leren
de voordelen van social media te benutten
alsmede de nadelen/risico's bespreekbaar te
maken.
Met dit protocol kan het gesprek op school
en in de klas gevoerd worden over wat er
gewoon is op social media (en wat niet).
Het betreft sociale media op school en in de
klas, maar ook het mediagebruik buiten de
school. De afspraken zijn van toepassing
op alle medewerkers van de scholen van de
SKOT, waaronder De Langewieke.
Het Social mediaprotocol maakt onderdeel
uit het van de SKOT-privacyreglement.
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Uitgangspunten
• Leerkrachten zijn zich ervan bewust dat
social media een onlosmakelijk onderdeel
zijn van de huidige samenleving en de
leefomgeving van haar leerlingen, hun
ouders en andere belanghebbenden zoals
o.a. omwonenden en de gemeente;
• Leerkrachten zien het als hun
verantwoordelijkheid om kinderen te leren
de voordelen van social media te benutten
alsmede de nadelen bespreekbaar te maken.
Bovendien zien zij de kansen die social
media bieden om de school te profileren in
haar markt en om de communicatie met
belanghebbenden toegankelijker en
interactiever te maken;
• De leerkrachten worden voldoende
mogelijkheden geboden om kennis van
social media en de manier waarop deze
ingezet kan worden in de leerontwikkeling,
op peil te houden.
Leren
• Van leerkrachten wordt verwacht dat zij
over voldoende kennis beschikken om de
leerlingen de benodigde social
mediavaardigheden aan te leren die
waardevol zijn voor het leerproces;
• Leerkrachten integreren social media
waar mogelijk in de lessen en gebruiken
deze o.a. om contact te leggen met experts
en om in te spelen op actualiteit;
• Leerkrachten spannen zich in om de
leerlingen zelf de mogelijkheden van social
media te laten ervaren;
Katholieke basisschool “De Langewieke”

• Leerkrachten kunnen leerlingen
aanmoedigen om tijdens de lessen actief
gebruik te maken van social media voor
zover het gebruikt wordt voor het
leerproces.
Communiceren
• Leerkrachten zetten social media in om de
dialoog met belanghebbenden aan te gaan,
met als doel betere informatieverstrekking,
het verhogen van ouderparticipatie en
betrokkenheid van de buurt;
• Leerkrachten worden aangemoedigd om
social media te gebruiken voor school
gerelateerde onderwerpen, voor zover er
rekening mee wordt gehouden dat er geen
informatie verspreid wordt over derden die
daar geen toestemming voor hebben
gegeven;
• De inzet van social media door
medewerkers over school gerelateerde
onderwerpen met de belanghebbenden
wordt overgelaten aan de inschatting van
de leerkracht. De leerkrachten zijn zich
hierbij bewust dat zij ambassadeurs zijn
van onze school, de integriteit van de
berichtgeving op social media is essentieel
en vanzelfsprekend.
• De vrijheid van meningsuiting van al haar
leerkrachten wordt gerespecteerd. In het
geval dat de leerkracht communiceert via
social media vanuit zijn/haar professie,
wordt kenbaar gemaakt dat dit gebeurt als
leerkracht en namens de school. In het
privéaccount van een leerkracht wordt geen

negatieve informatie gedeeld over schoolof werk gerelateerde zaken. De leerkracht
moet zich er zich van bewust zijn, wat het
effect van plaatsing van een bericht kan
hebben voor de school of SKOT in het
algemeen. Dus bij discussies niet reageren
via social media;
• Voor leerlingen hanteert elke school een
op de leerlingen gericht internetprotocol.
Dit protocol bevat ook afspraken m.b.t.
internetgebruik in het algemeen. Het
protocol wordt actief onder de aandacht
van leerlingen gebracht.
Profileren
• Directie en/of leerkrachten zetten
berichtgeving op social media in met het
doel om positieve informatie te verspreiden
over de (activiteiten) van de school;
• Directie en/of leerkrachten monitoren
social media actief om de ervaringen van
leerlingen en andere belanghebbenden met
de school te vernemen;
• Leerkrachten gaan naar aanleiding van
deze ervaringen ‘in real life’ in gesprek om,
waar mogelijk, de goede punten te
versterken en de zwakke te verbeteren;
• Directie en leerkrachten vragen jaarlijkse
toestemming van ouders voor het
publiceren van foto-, film- en
geluidsopnamen van school gerelateerde
situaties (projectweek, schoolreisje etc.) op
sociale media en de internetsite van de
school.
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3.10. Seksuele voorlichting
Seksuele voorlichting begint op “De
Langewieke” eigenlijk al in groep 1. Het besef
groeit dat er uiterlijke verschillen zijn tussen
jongens en meisjes en dat mensen
verschillende relaties met elkaar kunnen
onderhouden. (Denk hierbij aan vriendschap,
verliefd zijn, getrouwd, etc.) We gaan hier
open, doch in een veilige sfeer mee om.
Afhankelijk van de leeftijdsgroep en/of vraag
geven wij gedoceerde informatie; indien nodig
wordt daar de intern begeleider bij betrokken
en/of worden de betreffende ouders op de
hoogte gesteld.
De methode “Topondernemers” behandelt 1
keer per 2 jaar het thema “Vlinders in je buik”
in de groepen 5-8. Tijdens deze periode van 6
weken gaan we dieper in op
lichaamsverschillen en –veranderingen tussen
jongen/meisje en man/vrouw, puberteit,
relaties, gevoelens, zwangerschap, seksuele
geaardheid en seksuele intimidatie. We dragen
er zorg voor dat dit zo integer mogelijk wordt
aangeboden en kijken altijd naar de
geschiktheid van de lesstof t.o.v. de groep
waarin het aangeboden wordt.
Wij zijn ons bewust dat de seksuele
opvoeding grotendeels bij de ouders en
verzorgers ligt en daarom seinen we middels
de Nieuwsbrief de ouders en verzorgers in dat
het thema er aan gaat komen. Zodoende kunt u
uw kind, indien nodig, voorbereiden.
Katholieke basisschool “De Langewieke”

4. De zorg voor kinderen
4.1. Het volgen van de ontwikkeling van
de kinderen in de school
(leerlingvolgsysteem)
Via het dagelijks werk, de beoordeling
ervan en de observatie van het
klassengebeuren wordt de eerste indruk
betreft het functioneren van het kind
verkregen. Ons leerlingvolgsysteem (LVS)
is bedoeld ter ondersteuning bij de
begeleiding van het kind gedurende de
gehele periode dat het bij ons op school zit.
We maken bij het LVS gebruik van toetsen
en observaties. Bij het gebruik van toetsen
maken we onderscheid tussen:
 methodegebonden toetsen:
Deze toetsen worden gebruikt nadat een
bepaalde hoeveelheid leerstof is
aangeboden en verwerkt.
 toetsen die landelijk genormeerd zijn:
Dit zijn toetsen die onafhankelijk van de
methodetoetsen de vorderingen op de
langere termijn meten.
We maken hiervoor gebruik van de
toetsen van het CITO-LVS, AVI, en de
NIO via de het SWV Voortgezet
onderwijs.
 toetsen om de sociaal-emotionele
ontwikkeling van het kind te volgen.
Sinds 8 jaar werken we met SCOL.
Hierdoor hebben we nu in ons LVS een
compleet beeld van onze leerlingen.
Zowel op cognitief gebied als op het
sociaal emotionele gebied.

De vakgebieden die getoetst worden in ons
LVS zijn:
 Registratiesysteem van Kleuterplein met
de observaties die daarbij horen
 rekenen voor kleuters voor groep 2
 taal voor kleuters voor groep 2
 screening logopediste groep 2
 herfstsignalering groep 3
 krokussignalering groep 3
 technisch lezen (AVI en DMT) gr. 3 t/m8
 begrijpend lezen groep 3 t/m 8
 spelling groep 3 t/m 8
 rekenen groep 3 t/m 8
 taalverzorging groep 6 t/m 8
Voor sociaal-emotionele ontwikkeling
wordt gebruik gemaakt van:
 SCOL groep 1 t/m 8
 Incidenteel, sociogram groep 3 t/m 8
Na elke toetsperiode volgt een groepsbespreking tussen de leerkracht en de intern
begeleider. De uitslagen worden daarna
onder het hele team verspreid. Er wordt
vervolgens door de intern begeleider samen
met de groepsleraar een, voor de leerlingen
met zwakke of zeer goede resultaten,
handelingsplan opgesteld.
Indien nodig volgt een leerlingbespreking
met de IB-er of consultatie met de
orthopedagoog van SKO-Twenterand.
Daarna beschrijven we de adviezen zo
handelingsgericht mogelijk in een
handelingsplan.
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Sinds schooljaar 2010-2011 werken we met
OPP. Het ontwikkelingsperspectief.
We beschrijven de doelen op lange termijn,
maar ook de doelen op korte termijn en de
inspanningsverplichtingen van school en
ouders. Samen helpen we ‘onze’ kinderen.
Daarnaast is er vanuit het Samenwerkingsverband Velt, Vaart & Vecht en dan met
name uit de afdeling Slagharen een
ondersteuningsplan, waarin staat
beschreven hoe de extra zorg voor de
leerlingen is geregeld.
4.1.1. De verslaggeving van gegevens
over leerlingen
Van iedere leerling wordt een dossier
bijgehouden in ESIS. Daarin worden
gegevens opgenomen over het gezin, de
leerlingbesprekingen, gesprekken met
ouders, speciale onderzoeken,
handelingsplannen, toets- en
rapportgegevens van de verschillende jaren.
De intern begeleider beheert de dossiers.
Voor leerlingen met een score van minder
dan 80% en/of een IV of V score, wordt een
handelingsplan opgesteld. Hiervan worden
de ouders in kennis gesteld tijdens de
rapportgesprekken. Alle leerlinggegevens
worden verder bijgehouden in onze
leerlingen administratie.
Deze gegevens zijn alleen voor het
onderwijzend personeel toegankelijk.
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4.1.2. De wijze waarop het welbevinden en
de leervorderingen van de kinderen
besproken worden met ouders
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee
keer per schooljaar een rapport mee. Dit is
een cijfer/kleur rapport. De kleur geeft de
inzet van het kind aan. Voorafgaand aan de
rapportuitreiking krijgen de
ouders/verzorgers de uitnodiging om het
rapport met de leerkracht te bespreken in
het zgn. tien minuten gesprek. Ook de
resultaten van het LVS zullen met de
ouders/verzorgers besproken worden.
Alle ouders/verzorgers kunnen, vier keer
per jaar, uitgenodigd worden voor een
gesprek op school. (twee keer daarvan
facultatief op initiatief van de ouders of de
leerkracht)
De kinderen van groep 1 en 2 ontvangen
sinds 2018 ook één keer per jaar een
rapport, maar de ouders/verzorgers kunnen
wel vier keer uitgenodigd worden voor een
"kindbespreking". De LVS-toetsen worden
dan ook besproken.
Indien ouders behoefte hebben aan een
(extra) gesprek zijn ze natuurlijk van harte
welkom bij de eigen groepsleerkracht om
een afspraak te maken.

4.1.3. Inloopavond en
groepsinformatieavond
Aan het begin van ieder schooljaar wordt er
voor de groepen 1 t/m 8 een
“inloopavond” georganiseerd. Tijdens deze
avond kunnen kinderen met hun ouders,
overige familieleden en belangstellenden
een kijkje komen nemen in de nieuwe
groep van de leerling.
In de groepen 1 t/m 8 wordt er daarnaast
ieder schooljaar een groepsinformatieavond
gehouden. In elke groep wordt verteld over
het leerstofaanbod of over organisatorische
aspecten van het onderwijs in de
betreffende groep. Elke groep heeft
hiervoor een ander onderwerp.
Bijvoorbeeld in groep 3 “het aanvankelijk
leesonderwijs” en in groep 8 “het
voortgezet onderwijs”.
4.2. De speciale zorg voor leerlingen met
specifieke behoeften
Onze school heeft een zorgplan, waarin de
zorg omschreven staat voor zowel de meer
als minder begaafde leerling. Deze zorg
wordt gecoördineerd door de interne
begeleider. De kinderen die speciale zorg
nodig hebben, kunnen opvallen door de
scores bij de toetsen en de vorderingen
door de jaren heen. De leerkracht kan
aangeven dat er veranderingen bij het kind
optreden of er kan een signaal van thuis
komen.
24

Schoolgids 2019 – 2020

4.2.1. Zorg binnen de groep en doublure
In eerste instantie gaat de groepsleerkracht
zelf met materialen, behorend bij de
methode, in de groep met de leerling aan
het werk. Ook kan het zijn dat de hulpvraag
voorgelegd wordt aan de interne begeleider
of besproken wordt in het team.
Als kinderen moeite hebben met de
leerstof, of als er emotionele problemen
zijn, passen wij op school in eerste instantie
het programma voor het kind in de groep
aan. Soms kan het echter voor een kind
beter zijn leertijdverlenging aan te bieden.
In die gevallen dat wij daar op school voor
kiezen, doen wij dat zeer wel overwogen.
Natuurlijk nemen we ook de visie van de
ouders daarin mee. De uiteindelijke
beslissing ligt bij de directeur. Met
inachtneming van het protocol “doublure”
beslist hij na overleg met het team.
4.2.2. Interne begeleiding
De intern begeleider kan worden
ingeschakeld door leerkrachten en ouders.
Deze stelt aan de hand van de verkregen
gegevens i.s.m. de leerkracht en/of een
externe deskundige een handelingsplan op.
Hierbij kan hulp gevraagd worden van
externe instanties zoals de helpdesk, een
logopediste, de schoolverpleegkundige, de
collegiale consulent (leerkracht speciaal
onderwijs) etc. Een handelingsplan wordt
altijd met de ouders besproken. Het kan
betekenen, dat kinderen een eigen
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programma volgen en bepaalde leerstof
wordt aangepast of overgeslagen. Na
ongeveer twee maanden wordt gekeken of
het handelingsplan het juiste effect heeft
gehad. Indien nodig worden dan de stappen
herhaald. Wanneer een kind een aangepast
programma heeft gekregen, dan is het over
het algemeen zo dat het kind daarmee
verder werkt, tenzij het weer aansluiting
vindt bij de groep. Heeft het kind een
vertraagde ontwikkeling en/of heeft het
grote sociaal- emotionele problemen dan
kan gekozen worden voor
leertijdverlenging.
Om deze leerlingenzorg goed te begeleiden
en te coördineren heeft onze school een
intern begeleider: Agnes Berends.
Zij is op vaste momenten in de week vrij
geroosterd om deze taak te kunnen
uitoefenen. Natuurlijk blijft de leerkracht
de eerst verantwoordelijke.

Veel bewegen is belangrijk. Zoals hier bij de opening van de
jaarlijkse Koningsspelen.

4.2.3. Communicatie met ouders bij
zorgtrajecten
Wanneer uw kind speciale zorg nodig
heeft, bespreken we dit altijd met u als
ouders. We vinden het daarbij belangrijk
van u als ouder te horen hoe het thuis gaat
met uw kind en wat uw opvatting is over de
beste aanpak. Hoe de zorg binnen de school
eruit gaat zien, beslist de school. Wanneer
het nodig is dat uw kind langere tijd
speciale aandacht krijgt, onderhouden we
daarover regelmatig contact met u.
Daarbij zullen we u geregeld vragen om
met een handtekening aan te geven dat u op
de hoogte bent van de speciale zorg die uw
kind krijgt. We doen dit om misverstanden
op een later tijdstip te voorkomen.
We volgen hiermee het beleid van het
samenwerkingsverband WSNS waar onze
school deel van uitmaakt.
4.2.4. Externe hulp
De begeleiding van een kind heeft soms
onvoldoende resultaat. In dat geval kan de
I.B.-er, in samenwerking met de
groepsleerkracht en de ouders, externe hulp
inschakelen. Het is mogelijk dat de
collegiale consulent of een medewerker
van de onderwijsbegeleidingsdienst op
school komt voor observatie en advies. De
collegiale consulent (cc’er) is een
leerkracht uit het speciaal basisonderwijs
die zijn vakkennis en ervaring ten dienste
stelt aan collega’s uit het reguliere
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basisonderwijs. Om een zo volledig
mogelijk beeld te krijgen van een kind kan
het ook zijn dat er video-opnamen gemaakt
geworden. Dit is alleen voor intern gebruik.
Via het inschrijfformulier heeft u ons
toestemming gegeven om de bovenstaande
zorgmogelijkheden uit te voeren.
Natuurlijk nemen wij altijd nog even
contact op met de ouders om hen mede te
delen wat we van plan zijn. In overleg kan
er ook andere externe hulp betrokken
worden bij de hulp aan een kind. De school
heeft hierin echter altijd de regierol.
Externe hulp in de school is alleen
mogelijk met toestemming van ouders en
school.
4.2.5. School Ondersteuning Team
Op alle basisscholen in de gemeente
Hardenberg is een S.O.T. (School
Ondersteuning Team). In het SOT worden
vragen of zorgen van school en/of ouders
over de ontwikkeling van kinderen
besproken. Het gaat vaak over gedrag en
sociaal-emotionele ontwikkeling.
Bij een SOT bespreking zijn altijd de intern
begeleider van school en een medewerker
van het Centrum voor Jeugd en Gezin
(jeugdverpleegkundige of
schoolmaatschappelijk werker) aanwezig.
Ook worden de ouders uitgenodigd voor
deze bespreking. Afhankelijk van wat de
vraag is, zijn nog andere deskundigen
aanwezig bij de bespreking, zoals bijv. de
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orthopedagoog. Hiervan bent u dan vooraf
al op de hoogte. Doel van de bespreking is
om samen na te gaan wat er nodig is om er
voor te zorgen dat het kind zich goed kan
(blijven) ontwikkelen. Zo nodig zorgt de
CJG-medewerker er na afloop voor dat
voor ouders en/of kind snel de
ondersteuning wordt geregeld die nodig is.
Dat gebeurt natuurlijk altijd in nauw
overleg met de ouders. Wanneer de school
een kind wil bespreken in het zorgteam
wordt hier altijd vooraf schriftelijk
toestemming voor gevraagd aan de ouders.
4.2.6. Commissie arrangeren en toewijzen
Onze school maakt deel uit van het
samenwerkingsverband Velt, Vaart &
Vecht. Daarbinnen zijn er verschillende
afdelingen. Binnen onze afdeling werken
we met een bovenschoolse CAT
(Commissie arrangeren en toewijzen).
Wanneer een school zich zorgen maakt
over de ontwikkeling van een kind kan ze
het CAT om advies vragen. In het CAT
werken deskundigen vanuit verschillende
disciplines samen, te weten: de intern
begeleider van sbo-school De Vonder, een
orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk
werker en een schoolarts. Het zorgplatform
adviseert de school welke stappen gezet
kunnen worden om het kind nog beter de
zorg te bieden die het nodig heeft.
Wanneer de zorgmogelijkheden van de
basisschool niet toereikend zijn om het

kind de zorg en de aandacht te geven die
het nodig heeft, kan een beschikking
worden aangevraagd voor een plek op een
speciale school voor basisonderwijs of het
speciaal onderwijs.
NB: Met de ouders van zorgleerlingen
hebben we veelvuldig gesprekken over de
ontwikkeling van hun kind. Aanmelding bij
het CAT gebeurt alleen met schriftelijke
toestemming van de ouders.
4.2.7 Het School Ondersteuningsprofiel
Hieronder beschrijft De Langewieke haar
School Ondersteuningsprofiel, dat we sinds
2014 gebruiken.
1. De missie:
De missie van de school sluit aan bij die
van het SWV Velt, Vaart en Vecht. De
Langewieke biedt passend basisonderwijs
zodat dit onderwijs en de begeleiding van
kinderen zo snel, zo normaal, zo dichtbij en
zo goed mogelijk wordt georganiseerd. De
school volgt hier de afspraken, zoals die in
SWV zijn gemaakt. Binnen het SWV
werken leerkrachten, interne begeleiders,
directeuren, bestuurders en vele anderen in
overleg met ouders aan één centrale
opdracht: “Het onderwijs wordt zo
gegeven, dat alle leerlingen een zo hoog
mogelijk ontwikkelperspectief geboden
wordt en een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.”
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2. De visie:
De Langewieke maakt dit mogelijk door:
o De afspraken rondom basiszorg en
kwaliteitszorg volgens de eisen van
de inspectie planmatig toe te
passen;
o De uitgangspunten volgens
Handelingsgericht Werken (HGW)
in de praktijk te brengen;
o Zo vroeg mogelijk de
deskundigheid van ondersteuners in
het SWV in te schakelen om voor
iedere leerling een
onderwijsarrangement op maat
mogelijk te maken.
3. Doel:
Het uiteindelijke doel is dat zo veel
mogelijk leerlingen in onze school
basisonderwijs kunnen blijven volgen. Dit
bereiken we samen met de extra
deskundigen binnen en buiten onze school.
Uitzonderingen kunnen gelden voor die
leerlingen die een zeer speciale
onderwijsbehoefte kennen. Ook heeft de
school mogelijke grenzen als leerlingen het
geven van goed onderwijs aan andere
leerlingen ernstig belemmeren. De school
beschrijft in het School OndersteuningsProfiel (SOP) waar de grenzen van de
mogelijkheden van ons schoolteam liggen.
De school zoekt steeds naar mogelijkheden
om deze grenzen op te schuiven. Het team
streeft bij alle leerlingen tot een zo ruim
mogelijk passend aanbod te komen. Echter
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Passend Onderwijs betekent niet per
definitie dat alle leerlingen regulier BAOonderwijs kunnen volgen. Onze school
werkt daarom binnen het SWV goed samen
met het speciaal basisonderwijs en het
speciaal onderwijs (S(B)O). Deze vormen
van onderwijs zijn goed ingespeeld op
leerlingen met zeer speciale
ondersteuningsbehoeften.
4. Ondersteuningsstructuur:
De Langewieke biedt zo passend mogelijk
onderwijs. Ter ondersteuning van het team
beschikt de school over gespecialiseerde
leerkrachten en aanvullende ondersteuning.
De school beschikt over een team dat goed
is voorbereid om onderwijs- en
opvoedproblemen te voorkomen en te
verhelpen. Ook wordt de school wordt op
verzoek ondersteund vanuit het SWV via
de inzet van collegiale consulenten en
specialisten uit cluster 3 en 4.
Vanuit het samenwerkingsverband (SWV)
en schoolbestuur (SKOT) is de inzet
mogelijk van een orthopedagoog,
schoolmaatschappelijk werker, schoolarts
en collegiale consulent.
De school heeft een eigen interne
ondersteuningsstructuur, waarbinnen
volgens een vaste planning groeps- en
leerlingbesprekingen plaatsvinden. Deze
groeps- en leerlingbesprekingen vinden
plaats volgens de zogenaamde HGW
werkwijze. Daarnaast heeft de school
tenminste zes keer per jaar een eigen

SchoolOndersteuningsTeam (SOT). Dit
SOT houdt volgens een vaste planning
leerlingbesprekingen of in een enkel geval
een groepsbespreking, waarbij onze
orthopedagoog aanwezig is. Binnen deze
werkwijze staat planmatig en doelgericht
werken voorop. Vragen rondom leerlingen
worden besproken op basis van hun
onderwijsbehoefte. Leerlingbesprekingen
worden gepland maar kunnen ook op
afroep plaats vinden als snel en direct
gehandeld moet worden. Bij het SOT
overleg kunnen zowel deskundigen uit de
school, het schoolbestuur als het SWV
aansluiten. Ook is het mogelijk dat externe
deskundigen van schoolmaatschappelijk
werk (Samen Doen),
schoolverpleegkundige en/of andere
externe deskundigen aansluiten. De school
maakt hierdoor effectief gebruik van
nuttige en noodzakelijke adviezen van
externe partners. Binnen het SOT-overleg
worden ouders uitgenodigd. Ouders
worden vooraf geïnformeerd over het doel
van het gesprek en krijgen de gelegenheid
om eigen hulpvragen en verwachtingen
vooraf aan te geven. Alle SOT leden
bereiden zich met behulp van de
aangeleverde gegevens voor op de
bespreking. Nadien worden afspraken of te
nemen acties genotuleerd door de IB-er,
gemaild naar de ouders en vragen we
bevestiging voor akkoord.
Voorafgaand aan het SOT wordt de te
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bespreken leerling geobserveerd in de klas.
De observatie wordt gezien als vorm van
onderzoek om de onderwijsbehoeften van
de leerling in kaart te brengen. Dit zal
plaatsvinden nadat beide (gezagdragende)
ouders, hiervoor vooraf nadrukkelijk
toestemming hebben gegeven. Willen de
ouders eerder dan tijdens het SOT contact
met de orthopedagoog (of een andere
betrokkene), dan zullen ouders zelf
initiatief moeten nemen.
Het SOT kan aan het SWV ook advies en
ondersteuning vragen in de vorm van
ambulante begeleiding voor cluster 3 en 4.
Dit is een aanvullende
ondersteuningsmogelijkheid voor de
school. Het SWV biedt deze ondersteuning
om samen met het SOT en ouders te
onderzoeken of binnen onze school nog
kansen liggen om passend onderwijs te
bieden. Ambulante begeleiding wordt pas
ingezet als de eerdere aanpak niet heeft
geleid tot een blijvende oplossing. Het is
mogelijk dat ondanks inzet van extra
deskundigen het verwachte doel niet wordt
bereikt. In dat geval is er een nieuw inzicht
nodig via een CAT (Commissie Arrangeren
en Toewijzen) bespreking.
De intern begeleider (IB-er) neemt in zo’n
situatie contact op met het SWV om het
CAT in te schakelen. De school, de leerling
en de ouders bereiden samen de
aanmelding voor, door het
Katholieke basisschool “De Langewieke”

aanmeldingsformulier, met daarop de
hulpvragen, in te vullen.
Het traject bij het CAT zoekt in de eerste
plaats naar oplossingen binnen de eigen
basisschool. Het overleg kan echter ook tot
een advies leiden, waarbij een
toelaatbaarheid tot het S(B)O aan de orde
is.
Toestemming van ouders
Voor het vragen van toestemming is de
school gehouden aan wettelijke regels. De
wet verstaat onder ouders gezagdragende
ouders, voogden of verzorgers. Vandaar dat
de school toestemming vraagt aan beide
gezagdragende ouders of aan diens
vertegenwoordigers waar dat van
toepassing is.
De school heeft als uitgangspunt dat
gesprekken worden gevoerd met beide
gezagdragende ouders. In geval van
gescheiden ouders worden in principe niet
twee aparte gesprekken gepland. Indien
noodzakelijk kan een mediator ingezet
worden tijdens het gesprek.
Nieuwe partners en stiefouders zijn
wettelijk geen gesprekspartners. Dat
betekent dat de school in principe geen
informatie hoeft uit te wisselen met
stiefouders of nieuw partners die geen
gezag hebben. Gesprekken worden in de
regel dan ook gevoerd zonder stiefouders/
nieuwe partners, tenzij hiervoor
toestemming wordt gegeven door beide
gezag dragende ouders.

5. Basisprofiel van De Langewieke
De Langewieke biedt basisondersteuning
zoals deze is vastgelegd in de regio van het
SWV Veld, Vaart en Vecht voor alle
basisscholen. Deze basisondersteuning is
o.a. vastgelegd in standaarden. Dit zijn
afspraken waar alle basisscholen naar
streven. De school heeft in het SOP
(SchoolOndersteuningsProfiel) aangegeven
hoe de stand van zaken is t.a.v. deze
afspraken. De school heeft in
ontwikkelings- en scholingsplannen
beschreven hoe het schoolteam verder
werkt om deze basisondersteuning te
realiseren. Deze ontwikkelings- en
scholingsplannen zijn bedoeld om als
school passend onderwijs te realiseren.
De Langewieke heeft haar onderwijs zo
ingericht dat:
- vroegtijdige leer-, opgroei- en
opvoedproblemen worden
gesignaleerd;
- een veilig (sociaal) schoolklimaat
voor alle leerlingen geboden wordt;
- een aanbod te creëren is voor
leerlingen met dyslexie of
dyscalculie;
- een afgestemd aanbod tot stand
gebracht wordt voor leerlingen met
speciale onderwijsbehoeften op
cognitief of sociaal-emotioneel
gebied.
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De school heeft het pedagogisch klimaat
duidelijk beschreven en met het hele
schoolteam in de dagelijkse praktijk
uitgewerkt. Hierbij werkt de school via
duidelijke schoolbrede afspraken
(parapluregels) aan het voorkomen van
sociaal-emotionele problematiek en
gedragsproblemen. Deze afspraken zijn
zichtbaar in de school en vastgelegd in het
gedragsprotocol.
De school ontwikkelt een pedagogische
aanpak waarbinnen leerlingen met
ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD en
autisme goed gedijen. De school richt haar
onderwijs hier op in en schoolt de
leerkrachten hiertoe.
De Langewieke staat open voor een
gesprek met ouders over de opvang van
leerlingen met meer ingewikkelde of
intensieve ondersteuningsvragen. In het
SOP heeft de school aangegeven in welke
specifieke ondersteuningsvragen het
schoolteam zich meer of minder ervaren
acht. De school zal deze specifieke
ondersteuningsvragen van leerlingen samen
met het SWV, onderzoeken en in beeld
brengen. Passend Onderwijs is echter niet
per definitie inclusief onderwijs. De
Langewieke is niet altijd in staat alle
leerlingen met zeer specifieke onderwijsen ondersteuningsbehoeften altijd op te
vangen. Het samenwerkingsverband
ondersteunt de school indien nodig bij het
Katholieke basisschool “De Langewieke”

vinden van een juiste onderwijsplek buiten
de eigen basisschool.
De ondersteuningsmogelijkheden van de
school kunnen begrensd worden door
verschillende oorzaken. De complexiteit of
meervoudigheid van de problematiek bij
een individuele leerling kan een grens voor
de school zijn. De Langewieke heeft ook
deze grenzen verwoord in haar eigen SOP.
De volgende redenen kunnen grenzen van
de school bepalen:
- Veiligheid van medeleerlingen en
leerkracht;
- Mate van zelfredzaamheid;
- Mate van fysieke en/of medische
verzorging;
- Kwaliteit en kwantiteit van het
onderwijs dat mogelijk is;
- Benodigde materiële ondersteuning
van hulpmiddelen.
6. Aanmeldingsprocedure.
Bij de eerste aanmeldingen van kinderen,
die voor het naar de basisschool gaan, is de
zorgplicht van kracht. De Langewieke zal
samen met de ouders onderzoeken of in het
geval van specifieke
ondersteuningsbehoeften de school de
aangemelde leerling voldoende onderwijs
kan bieden. Leerlingen binnen de
basisondersteuning worden geplaatst op de
school van aanmelding, mits aan de
plaatsingsvoorwaarden is voldaan. Indien
nodig bespreekt het SOT de

ondersteuningsbehoeften. Ook deskundigen
kunnen hierbij adviseren en ondersteunen.
Kan de school onvoldoende tegemoet
komen aan de ondersteuningsbehoeften,
dan is het schoolbestuur verantwoordelijk
een plek te vinden binnen het eigen bestuur
of in samenwerking met het SWV binnen
een andere BAO- of S(B)O-school. In het
laatste geval zal de school de hulp van een
trajectbegeleider van het SWV inroepen
(zie boven).
Voor tussentijdse aanmeldingen van
kinderen die van een andere basisschool
komen, geldt de zorgplicht niet voor de
nieuwe school. De school van herkomst
blijft de zorgplicht houden tot de leerling is
aangenomen op de nieuwe school.
4.3. Jeugdgezondheidszorg
(Citaat vanuit de GGD IJsselland)
Elk kind heeft het recht om gezond en
veilig te kunnen opgroeien. De gemeente
waarin u woont heeft onze afdeling
Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen
en hun ouders hierbij te ondersteunen.
Bijvoorbeeld door
gezondheidsonderzoeken te doen en
adviezen en vaccinaties te geven. Maar u
kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en
doktersassistenten denken graag met u mee.

29

Schoolgids 2019 – 2020

Veel ouders kennen ons al van het
consultatiebureau. In de basisschoolperiode
nodigen we uw kind een paar keer uit voor
een gezondheidsonderzoek of komen we op
school om voorlichting te geven. Voor de
gezondheidsonderzoeken ontvangt u een
uitnodiging via de mail en een herinnering
via SMS.
4.3.1. Gezondheidsonderzoeken
► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De
doktersassistente komt eerst een keer op
school voor een ogen- en gehoortest. Op
een later moment nodigen we uw kind
samen met een ouder uit bij ons op het
consultatiebureau voor een consult met
onze jeugdverpleegkundige.
► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
Tijdens dit onderzoek komt onze
doktersassistente op school en meet ze de
lengte en het gewicht van uw kind. U vult
als ouder van tevoren online een vragenlijst
in en u kunt hier ook zelf vragen in stellen.
Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling,
gedrag en opvoeding. We nemen hierover
contact met u op.
► Als uw kind in groep 8 zit
We komen in groep 8 een keer op school
om voorlichting te geven over een gezonde
leefstijl.
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Online ouderportaal Mijn Kind dossier
De resultaten van de
gezondheidsonderzoeken op school leest u
terug in ons online ouderportaal ‘Mijn Kind
dossier’. In Mijn Kind dossier:
• vult u de vragenlijst in
• vindt u de groeicurve (lengte en
gewicht) van uw kind
• vindt u meer informatie over onze
gezondheidsonderzoeken
• kunt u adviezen van onze jeugdarts
en jeugdverpleegkundige nalezen
Inloggen kan via
www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl.
Tussendoor een vraag?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw
kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel
of mail ons. Of loop zonder afspraak
binnen tijdens het inloopspreekuur! De
tijden staan op onze website.
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail
jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl
4.3.3. Project “Ik lekker fit”
Als school vinden we het belangrijk dat
onze leerlingen gezond leven. Ouders en
leerkrachten vervullen daarin een
belangrijke rol! Op school wordt bewogen
tijdens de pauzes en de gymlessen. Na
schooltijd wordt de mogelijkheid
aangeboden om lekker te bewegen middels

de Brede School activiteiten. Daarnaast
wordt er tijdens de lessen aandacht besteed
aan gezonde voeding. Indien mogelijk
nemen we deel aan de actie “Schoolfruit”.
Twintig weken lang krijgen de kinderen
dan 3 keer in de week een stuk fruit of
groente. Wij stimuleren ouders ook om hun
kinderen voor de pauze een stuk groente of
fruit mee te geven. Ook promoten wij het
gezond trakteren. (zie onze schoolkalender)
4.4. Logopedie
Kinderen die een kortere of langere periode
logopedie nodig hebben, zullen in overleg
met de ouders worden door verwezen. Via
de huisarts kunnen zij naar een particuliere
logopedist. Er zijn twee praktijken die op
school zitting hebben zodat de kinderen zo
weinig mogelijk lestijd missen.

Groep 7 en 8 doen mee met het schoolvoetbaltoernooi.
Regelmatig kunnen we juichen, omdat we een beker winnen.
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4.5 Protocol medisch handelen
De school volgt de richtlijnen van het
Medisch protocol voor scholen van het
schoolbestuur SKO-Twenterand. Indien
nodig kan u gevraagd worden om een
verklaring in te vullen en te ondertekenen
in verband met de medische handelwijze
die voor uw kind gevolgd moet worden.
Uitgangspunt is dat medische handelingen
die onder de wet BIG vallen, niet worden
verricht door leraren of andere
professionals van de school.
Het genoemde protocol vindt u als
download op de website van onze school.
4.6. De begeleiding van de overgang van
kinderen naar het voortgezet onderwijs
Op een enkeling na, kiezen de kinderen van
onze school voor een van de plaatselijke
scholen voor voortgezet onderwijs.
In november wordt voor de ouders van de
leerlingen van groep acht een ouderavond
belegd.
Tijdens deze avond geven beide
plaatselijke scholen informatie over het
voortgezet onderwijs in het algemeen en
natuurlijk ook over hun eigen school.
Rond november zal een NIO- intelligentie
onderzoek worden gehouden met de hele
groep 8. Deze wordt afgenomen door het
samenwerkingsverband VO.
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We laten de leerlingen kennismaken met
de werkwijze van de Cito-eindtoets. In
april volgt dan de echte Cito-eindtoets.
De NIO-toets en de Cito-toets zijn
verplicht voor alle leerlingen.
In de periode januari/februari organiseren
de scholen voor voortgezet onderwijs hun
infodagen. Onze hele groep 8 gaat beide
plaatselijke scholen bezoeken op deze
dagen.
Begin maart wordt door de leraren een
schooladvies samengesteld. Dit advies
wordt met de ouders en de leerling tijdens
een gesprek in maart besproken.
Voor 1 april worden de
aanmeldingsformulieren op de scholen
voor voortgezet onderwijs afgegeven.
Tijdens dit bezoek worden de aangemelde
kinderen met de brugklascoördinator
doorgesproken.
De uitslag van het Nio-intelligentie en het
Cito leerlingvolgsysteem worden bij dit
alles als ondersteunende informatie gezien.
Meestal komt de uitslag overeen met het
advies dat wij als school al hebben
gegeven. De mening van de basisschool
blijft het belangrijkste ijkpunt voor het
voortgezet onderwijs. De Cito eindtoets,
die vanaf 2015 midden april wordt
afgenomen, telt niet meer mee in dit VOadvies. Het is achteraf (als het goed is) wel
een bevestiging van de gemaakte keuze.

Ieder jaar gaan de kinderen van groep 3 t/m 7 op
schoolreis.

5. Scholing
5.1. Nascholing algemeen
Binnen onze school is de leerlingenzorg
hoog ontwikkeld en ingebed in de
organisatie. Er wordt gebruik gemaakt van
kindgerichte werkvormen en nieuwe
inzichten worden getoetst op bruikbaarheid
en meerwaarde.
Afhankelijk van de uitkomst vindt
invoering plaats. De deskundigheid van de
teamleden en directie bevindt zich op een
goed niveau. De rol van de directie bij de
deskundigheidsbevordering is
ondersteunend en motiverend. Het team als
geheel en de individuele leerkrachten
geven bewust aan welke cursussen binnen
de ontwikkeling van de school
noodzakelijk zijn.
Het aanbod van de verschillende
nascholings- en/of begeleidingsinstanties
wordt hierbij betrokken.
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5.2. Meerjaren scholingsbeleid
Met het meerjaren scholingsbeleid willen
we een aantal doelstellingen bereiken; naar
gelang de personen en/of groepen waarop
het gericht is. We onderscheiden daarin:
-Individueel persoonsgericht doel: de
leerkrachten door middel van scholing
dusdanig toerusten in de uitoefening van
hun vak, dat zij hun professie
overeenkomstig het beleid van de school
tot tevredenheid van zichzelf kunnen
uitoefenen. Dit bespreken we bij het maken
van de Persoonlijke Ontwikkelings Plannen
(P.O.P.) van onze leerkrachten
- Teamgerichte doelen: het team door
middel van scholing dusdanig toerusten dat
het op adequate wijze met het
geformuleerde onderwijsbeleid en met de
ontwikkelingen daarin kan omgaan en het
probleemoplossend vermogen daarbij
vergroot.
- Innovatieve doelen: team en individuele
leerkrachten die kennis en vaardigheden
bijbrengen die nodig zijn om de door de
overheid vastgestelde vernieuwingen in te
voeren.
De directie inventariseert jaarlijks de
individuele scholingsbehoefte en overlegt
met het team welke teamgerichte
activiteiten opgenomen moeten worden in
het scholingsplan.

5.3. Stagiaires van de PABO en MBO
Binnen onze school zijn stagiaires werkzaam
van de Katholieke PABO in Zwolle. Zij lopen
stage in alle groepen. Dat gebeurt onder
begeleiding van de groepsleerkracht.
Verder kunnen er ook vanuit het MBO
stagiaires voor Pedagogisch Werk en voor
Onderwijs Assistent, binnen de school
aanwezig zijn.
De WPO-leerkracht (ook van de
Katholieke PABO in Zwolle) neemt een
aparte plaats in bij de stage.
Zij/hij is twee dagen op school en heeft dan
een eigen groep onder haar/zijn hoede.
Haar/zijn directe begeleidster is Barbara
Linnartz.

6. De ouders
6.1. Het belang van betrokkenheid
van ouders
Bij het functioneren van de school kunnen
ouders op heel veel verschillende manieren
betrokken worden. Als de school goed wil
functioneren zal deze betrokkenheid zelfs
van groot belang zijn, immers als ouders
zijn ze direct belanghebbende partij in de
begeleiding van hun kind. Het vertrouwen,
in elkaar, van kind, ouders en school, is een
voorwaarde voor een goede vorming en
ontwikkeling van het kind. Het vertrouwen
zal echter wederzijds moeten zijn. Wij
vinden het van groot belang dat ouders
belangstelling hebben voor het
schoolgebeuren en er zich ook
daadwerkelijk voor in willen zetten.
Betrokkenheid en belangstelling voor
school kan op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld door participatie in de
ouderraad, het schoolforum of
medezeggenschapsraad, door te helpen via
de “klussenlijst” en door mee te doen aan
activiteiten voor kinderen en ouders.

Iedere jaar doen een groot aantal ouders en kinderen mee
met de Carnavalsoptocht. In 2019 waren er vanuit school 222
deelnemers, een record voor Dedemsvaart. Een geweldig,
gezellige, buitenschoolse activiteit.

6.2. Informatievoorziening aan ouders
Katholieke basisschool “De Langewieke”
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Naast de gesprekken die er plaatsvinden
over individuele kinderen tussen ouders en
leerkrachten houden we de ouders ook op
andere manieren op de hoogte. Dat gebeurt
onder andere door middel van:
- schoolgids
- informatiekalender
- website
- nieuwsbrief
- bulletinbord
- klasseninformatieavond
- rapportage
- klasbord (app)
- twitter
- facebook
Natuurlijk zijn de leerkrachten en is de
directie altijd bereid een afspraak te maken
voor een tussentijds gesprek.
6.2.2. Gescheiden ouders
Binnen onze stichting SKO-Twenterand
zijn, in een protocol, afspraken gemaakt
over de informatievoorziening aan
gescheiden ouders.
Het genoemde protocol vindt u als
download op de website van onze school.
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6.3. De oudervereniging
De oudervereniging (de ouderraad) van
onze school heeft tot doel om samen met
het team van leerkrachten allerlei
feestelijke activiteiten te organiseren.
Daarnaast trachten zij bij deze activiteiten
ook de andere ouders te betrekken.
Iedere ouder, die kinderen op de
basisschool heeft, is automatisch lid van de
oudervereniging, tenzij de ouders aan het
bestuur van de oudervereniging (de
ouderraad) schriftelijk mededelen geen lid
te willen worden.
De ouderraad vergadert 1 keer per maand.
Bij deze vergadering is altijd een teamlid
aanwezig.
Een van de belangrijkste taken van de
oudervereniging is de coördinatie van
allerlei activiteiten bijv.: schoolreisjes,
avond wandel vierdaagse, kerstviering,
verkeersbrigadiers, enz.
De oudervereniging vraagt aan ieder gezin
een zgn. ouderbijdrage. Deze bijdrage is
vrijwillig en wordt beheerd door de
oudervereniging.
Bij eventuele betalingsproblemen kunnen
ouders aanspraak maken op de
gemeentelijke regelingen, of anders contact
opnemen met de directeur van de school.
Aan het begin van het schooljaar wordt u
digitaal benaderd via de “Klussenlijst” om
u op te geven voor de diverse activiteiten
gedurende het schooljaar.

Uw vragen, ideeën en wensen zijn altijd
welkom.
Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met
een van de leden van de ouderraad. Voor
de samenstelling van de ouderraad
verwijzen we u naar de schoolkalender.
6.4. De medezeggenschapsraad
Naast de ouderraad functioneert ook de
medezeggenschapsraad (MR). Zij geeft de
ouders en de leraren medezeggenschap in
het beleid ten aanzien van de school.
Dit is een wettelijk gegeven.
Binnen de Stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR). Eén van onze ouders heeft ook
zitting in die GMR. Op schoolniveau
praten we met de MR. Voor een aantal
zaken is de instemming of het advies van
de MR nodig. Op onze school worden de
beslissingen in dit soort zaken na onderling
overleg genomen. Bij onduidelijkheden
over het schoolgebeuren in het algemeen
kunt u ook altijd terecht bij de leden van de
MR. Zij nemen deze reacties serieus in
behandeling en leggen ze voor aan directie
of bestuur. De MR probeert voor de ouders
een aanspreekpunt te zijn. Dat kan via het
mailadres mr@delangewieke.nl.
Voor de samenstelling van de MR
verwijzen we naar de schoolkalender.
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6.5. Schoolforum
In het schoolforum wordt er gepraat over
visie, doelstellingen, beleid op korte en
lange termijn van de school. De directeur
gaat een aantal keren per jaar in gesprek
met een aantal onafhankelijke ouders die
een brede betrokkenheid hebben bij de
school en haar omgeving.
Het schoolforum heeft een
klankbordfunctie voor de directeur en is
tevens een ondersteuning van de directeur
bij het contact tussen school en haar
omgeving. Ook wordt met het schoolforum
de tweejaarlijkse oudervragenlijst
besproken. Vanuit de uitkomsten van deze
vragenlijst worden er actiepunten
geformuleerd.
6.6. Overblijfmogelijkheid
Ook op onze school bestaat de mogelijkheid voor kinderen om tussen de middag
over te blijven. Er zijn steeds meerdere
overblijfouders aanwezig, die samen met
de kinderen eten. De norm is één ouder per
16 leerlingen. Na de maaltijd mogen de
kinderen binnen of buiten spelen. De
overblijfouders houden ook tijdens het
spelen toezicht. Voor het overblijven moet
een bijdrage betaald worden. Deze bijdrage
wordt aangewend om de overblijfouders te
betalen en om materiaal aan te schaffen
waar kinderen tijdens het overblijven
gebruik van kunnen maken.
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Op school kunt u de hele overblijfregeling
opvragen. In deze regeling staan ook de
kosten van het overblijven.
Onze voorkeur geniet nog steeds het
“thuis eten”.
We vragen u dan ook alleen gebruik te
maken van deze regeling als het nodig is.
Aan het begin van het schooljaar zal er aan
elk gezin dat gebruik maakt van de
overblijfregeling, een reglement
meegegeven worden waarin de
overblijfafspraken nog eens op een rijtje
gezet zijn, zodat de overblijfmomenten zo
soepel en duidelijk mogelijk verlopen.
6.7. Buitenschoolse opvang
Stichting Welluswijs verzorgt voor De
Langewieke de buitenschoolse opvang.
Pedagogisch medewerk(st)ers van Stichting
Welluswijs halen de kinderen op van
school en gaan met hen naar de locatie
Dikkertje Dap van Stichting Welluswijs.
Binnen de buitenschoolse opvang kunt u
gebruik maken van reguliere naschoolse
opvang voor een lange middag (12.0018.30 uur) of korte middag (12.00-15.00 of
15.00-18.30 uur), voorschoolse opvang
(07.30-08.30 uur), vakantie BSO en
incidentele opvang.
Wilt u hierover meer informatie? Neem dan
contact op met de centrale administratie
van Stichting Welluswijs op 0523-712272
(ma t/m vr 09.00-12.00 uur) of neem een
kijkje op www.welluswijs.nl

6.8. Klachtenregeling Primair Onderwijs
Binnen deze klachtenregeling kunnen
onderwijskundige klachten en klachten op
het gebied van machtsmisbruik worden
ingediend. Onderwijskundige klachten zijn
klachten die betrekking hebben op alle
onderwijskundige zaken die zich op een
school kunnen voordoen.
Het gaat daarbij om gedragingen en
beslissingen, of het nalaten daarvan, van
het bevoegd gezag en het personeel van een
school.
Onder machtsmisbruik wordt verstaan:
situaties waarin leerlingen,
leerkrachten of andere personen die een
taak hebben binnen school, slachtoffer
worden van seksuele intimidatie, pesten of
discriminatie.
Onze school draagt zorg voor een klimaat,
dat de lichamelijke en geestelijke integriteit
van ieder kind van de schoolgemeenschap
respecteert. Het klimaat en de cultuur van
de school is dusdanig dat iedereen
(man/vrouw, jongen/meisje) zich thuis
voelt en gestimuleerd wordt tot een
optimale ontwikkeling/prestatie waarbij
een ieder een volwaardige en
gelijkwaardige plaats inneemt.
Het schoolbeleid zal dan ook gericht zijn
op alle geledingen binnen de school. Het
beleid ten aanzien van klachten bestaat uit
drie aspecten: preventie, de behandeling,
alsmede de opvang en de begeleiding van
het slachtoffer en de aangeklaagde.
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In eerste instantie zal de school proberen de
problemen zelf op te lossen. Mocht dit om
de een of andere reden niet lukken, dan
biedt de klachtenregeling de mogelijkheid
dit bij (een van) de contactpersonen van
onze school te melden.
De contactpersonen van onze school zijn:
- Vanuit de ouders is dat vacature.
- Vanuit het personeel Mevr. Agnes
Berends. Telefoon: 0523-612856

6.9 Schoolverzekeringen van leerlingen
Het schoolbestuur heeft een, via het
Onderwijs Bureau Twente collectieve WAverzekering afgesloten voor schade aan
derden. Mits er verwijtbaar gedrag is van
één van de leerkrachten.
We gaan ervan uit dat de ouders voor hun
kind een ongevallenverzekering hebben
afgesloten. Ook de schoolreis en het kamp
vallen onder de collectieve verzekeringen
van het bestuur.

Deze contactpersonen zoeken samen met
de ouders en kinderen naar een oplossing
voor het probleem. Mocht deze
contactpersoon niet voldoende hulp kunnen
bieden, dan bestaat de mogelijkheid de
vertrouwenspersoon, dhr. Boswijk,
(arts) in te schakelen. Tel.: 629333
Mocht het om een heel ernstige vorm van
machtsmisbruik gaan, dan bestaat er de
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij
een speciaal daarvoor ingestelde
klachtencommissie. Het bestuur denkt dat
met de procedure (die beschreven staat in
het personeelsbeleidsplan) het onderwijs en
de ouders recht wordt gedaan. De volledige
Klachtenregeling Primair Onderwijs ligt
voor iedereen ter inzage op school.

Groep 8 speelt ieder jaar een prachtige musical.
Dit kan in onze eigen speelzaal, waar we zelf een
prachtig podium met licht en geluid in kunnen
opbouwen.

Katholieke basisschool “De Langewieke”

7. De ontwikkeling van het onderwijs in
de school
7.1. Activiteiten ter verbetering van het
onderwijs in de school
# De laatste jaren werken we hard aan
het verbeteren van ons klassenmanagement. Binnen de verschillende
groepen proberen we zoveel mogelijk te
differentiëren. Met behulp van het werken
met dagtaken, weektaken en het gebruik
van de instructietafel proberen we zoveel
mogelijk ”leerkrachttijd” vrij te roosteren
ten gunste van leerlingen die extra
instructie en begeleiding behoeven. Ook
door het opsplitsen van de groepen (op
niveau) en door de inzet van extra
leerkrachten die geen vaste eigen groep
hebben, verbeteren we de instructietijd van
de kinderen. Dit komt leerlingen en
leerkrachten ten goede.
Al het bovengenoemde handelen van
leerkrachten komt terug in het “Directe
Instructie model”. Middels
klassenbezoeken door de IB-er zorgen we
voor een goede doorgaande lijn binnen “De
Langewieke”.
# Implementatie en borging van de
wereldoriëntatiemethode
Topondernemers. Deze methode blijft
(voor de groepen 4 t/m 8) zeer regelmatig
het onderwerp van gesprek. De
veranderende rol van leiden naar begeleiden
van de leerkracht in de groep blijft de nodige
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aandacht krijgen. De leerkracht gaat (buiten
de klas) in gesprek met de leerling over
zijn/haar ondernemende gedrag tijdens
Topondernemers.
De leerling leert in te zien wat goed gaat en
welke competenties verbetering behoeven.
Er wordt gereflecteerd. Ouders/ verzorgers
zullen tijdens de 10 minuten gesprekken
hiervan op de hoogte gebracht worden. Het
komende schooljaar willen we onderzoeken
of er al betere methodieken zijn op het
gebied van wereldoriëntatie. Deze
methodiek moet wel het ontwikkelen van
vaardigheden als hoofdaanpak hebben.
# Het spellingsonderwijs wordt volgens
de methodiek van José Schraven
gegeven. D.m.v. deze aanpak verhogen we
het niveau van ons spellingsonderwijs. De
hele school gaat werken met de nieuwe
versie van STAAL. Groep 8 start het
komende jaar. De manier van werken is
verwerkt in een bouwsteen.
# Ook het leesonderwijs krijgt dit jaar weer
de nodige aandacht. Sinds vijf jaar zijn we
bezig met de invoering van het
“leesprotocol”. Het dyslexieprotocol,
bestemd voor groep 1 t/m 8 is de afgelopen
schooljaren geëvalueerd als onderdeel van
het totale leesbeleid. Het leesbeleid op “De
Langewieke” staat nu, maar wordt nog wel
steeds verbeterd waar nodig. Zo is er een
betere doorgaande lijn met betrekking tot
het dyslexieprotocol ontstaan.
Katholieke basisschool “De Langewieke”

Beide protocollen worden beschreven in
het leesbeleid voor “De Langewieke”. Om
dit op een goede manier handen en voeten
te geven, zijn we drie jaar geleden gestart
met, Estafette, de nieuwste versie van
deze methode voor het voortgezet
technisch lezen. Sinds 2018 werken we
ook met “Bouw” in de groepen 2 t/m 4
voor extra ondersteuning.
# Verbetering van het gebruik van de
computers binnen ons onderwijs (I.C.T.),
m.n. het werken aan de eigen vaardigheden
in de groepen 4 t/m 8.
Voor onze school geldt dat in ieder geval
de I.C.T.-coördinator de verdere
ontwikkelingen op dit gebied goed in de
gaten houdt, zodat wij een voortrekkersrol
kunnen blijven vervullen bij het integreren
van de computer in ons onderwijs.
In dat kader werken we al enkele jaren met
nieuwe touchscreens. Naast de inhoudelijke
ontwikkeling die kinderen door maken
gebruiken we vanaf 2014 ook de tablet in
alle groepen. Deze zijn nu
geïmplementeerd in één goede
doorgaande lijn voor onze school.
# De afgelopen vijf schooljaren zijn we aan
de slag geweest met een meerjarentraject
dat ons leidt naar een verdere
professionalisering van onze leerkrachten.

Vanuit het Handelingsgericht werken en
Groepsplannen willen we nog meer
tegemoetkomen aan de individuele
behoeften van kinderen. Het gaat daarbij
met name over het uitgangspunt dat we
uitgaan van wat een kind wel kan. Vanuit
dat uitgangspunt kijken we dan samen met
ouders wat de volgende stap in de
ontwikkeling moet zijn.
Sinds het schooljaar 2017-2018 werken we
met groepsplannen voor het vak rekenen,
spelling, begrijpend lezen, technisch lezen
en taal voor kleuters en Gedrag.
# Voor Engels is er sinds 2015-2016 een
doorgaande lijn voor alle groepen. We
geven nu Engels in alle groepen (1 t/m 8)
vanuit de nieuwe methode Groove.me.
# Voor verdere informatie over onze
toekomstplannen en onze toekomstige
beleidsontwikkelingen verwijzen we u
graag naar ons nieuwe “Schoolplan 2019
– 2023” en het complete jaarplan 20192020 dat ter inzage ligt op school.
# Al onze afspraken borgen we middels
“Bouwstenen”. Dit zijn documenten met
afspraken per vakgebied die na rijp beraad
met het hele team worden vastgesteld.
Kortom; wederom veel vernieuwingen!
“De Langewieke” blijft volop in
beweging.
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Iedere twee jaar heeft De Langewieke een grote
culturele dag die wordt afgesloten met een
voorstelling. In 2019 hadden we de een super
mooie Drum4fun dag met een uitvoering in
Sporthal de Citadel voor alle vaders en moeders.

8. Resultaten van ons onderwijs
Onze leerlingen stromen hoofdzakelijk
door naar de twee plaatselijke scholen
"Van der Capellen scholengemeenschap",
en het "Vechtdalcollege". Een enkele
leerling gaat echter naar een school voor
voortgezet onderwijs buiten Dedemsvaart
(meestal Zwolle en soms Hardenberg)
De scholen in Dedemsvaart zijn brede
scholengemeenschappen met de zgn.
"dakpanconstructie".
Het is voor de leerling mogelijk binnen de
school door te stromen van de ene dakpan
naar de andere en daardoor hoeft er niet
van school gewisseld te worden bij een
veranderende leerroute. Het aantal
leerlingen dat naar de diverse vormen van
voortgezet onderwijs gaat wisselt van jaar
tot jaar.
Katholieke basisschool “De Langewieke”

Plaatsing in een leerweg (dakpan) is
afhankelijk van drie elementen:
1. de capaciteiten van het kind;
2. de kwaliteit van de basisschool;
3. de thuissituatie.
Punt twee is de zorg van de school. Dat wil
zeggen dat wij er naar streven om het kind
geplaatst te krijgen in de dakpan die bij
hem/haar past. Niet elk kind zal een
Havo/Vwo opleiding kunnen volgen. Dit is
afhankelijk van de aanleg en de aard van
het kind.
Ons doel is:
Het maximale uit elk kind te halen en er
voor te zorgen dat elk kind op de juiste
plaats binnen het voortgezet onderwijs
toegelaten wordt.
Aan het eind van schooljaar 2018/2019
gingen 26 leerlingen uit gr. 8 naar het V.O.
Vmbo-basis leerweg
0 leerlingen
Vmbo-kader leerweg
3 leerlingen
Vmbo-theoretisch lw.
11 leerlingen
Havo
10 leerlingen
Vwo / Gymnasium
2 leerlingen
Uitstroom laatste 4 jaar in procenten:
Onderwijssoort 15/16 16/17 17/18 18/19
Vmbo/basis lw
0
7
8
0
Vmbo/kaderlw 27
13
19
12
Vmbo/theo. lw 27
23
31
42
Havo
23
30
23
38
Vwo
23
27
19
8
Totaal
100 100 100 100

De gemiddelde score van de Cito eindtoets
Jaar
2017
2018
2019
School score 535,0 532,6 535,8
Land. gem.
535,2 535,2 535,7
Ondergrens 534,9 534,9 534,9
Nadat we vorig jaar flink onder de
ondergrens zaten, is dat dit jaar zeer
verbeterd. Zoals gehoopt zitten we boven
de ondergrens dit jaar. Wat ons wel
positief verraste was het feit dat we ook
net boven het landelijk gemiddelde
zaten. Een hele mooie score dus. We
verwachten dat het komende jaar
moeilijk zal worden weer een score te
halen die boven de ondergrens zal zitten.
Maar de leerkrachten groep 8 gaan er
weer voor. Ons doel is dit jaar dus zeker
gehaald.
9. Regeling school- en vakantietijden
9.1. Schooltijden
Ma/vr.: 08.30 uur - 11.45 uur
13.00 uur - 15.15 uur
Woe: 08.30 uur - 12.15 uur
Alle groepen hebben woensdagmiddag vrij.
Groepen 1 t/m 4 hebben ook op de
vrijdagmiddag vrij.
Groep 1 heeft ook op dinsdagmiddag vrij.
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9.2. Vakanties
In onze informatiekalender staan de
vakanties en vrije dagen vermeld.
Bij het vaststellen van het vakantierooster
zijn de uitgangspunten:
- de richtlijnen van het ministerie;
- zoveel mogelijk uniformiteit van de
vakanties in de regio Zwolle, zowel bij het
basisonderwijs als het voortgezet
onderwijs;
- een evenwichtige verdeling over het
schooljaar.
Iedereen dient zich te houden aan de
vastgestelde vakanties en is daarom
verplicht de lessen te volgen.
In bijzondere gevallen kan aan een
leerplichtig kind verlof worden verleend
buiten de normale schoolvakanties.
Het moet hier dan gaan om “gewichtige”
omstandigheden. Kortdurend verlof moet
worden aangevraagd bij de directie.
Zij geven u dan toestemming of wijzen het
verlof, met redenen omkleed, af.
Hierbij hanteren we de regelgeving
voortvloeiende uit de Leerplichtwet 1969.
Deze regelgeving is op school aanwezig en
is voor iedereen ter inzage.
Meerdere dagen verlof moet worden
aangevraagd bij de leerplichtambtenaar.

Katholieke basisschool “De Langewieke”

10.Adressen / telefoonnummers
Teamleden
zie schoolkalender
Schoolforum
zie schoolkalender
Medezeggenschapsraad
zie schoolkalender
Ouderraad
zie schoolkalender
Vertrouwenspersoon
zie schoolkalender
Bestuurbureau SKO-Twenterand
zie schoolkalender
 Rijksinspecteur van onderwijs
Postbus 10048,
8000 GA Zwolle.
tel. (088) 6696000
Onderwijsbegeleidingsdienst
zie schoolkalender
 Schoolarts
G.G.D. Regio IJssel-Vecht,
afd. Jeugdgezondheidszorg,
Zeven Alleetjes 1,
8011 CV Zwolle.
tel. (038) 428 15 00
 Kindertelefoon :
0800 - 0432
 Riagg Zwolle
Burgemeester Roelenweg 9,
8021 EV Zwolle.
tel. (038) 426 94 26
O.B.T.
Postbus 185
7620 AD Borne Tel: 074 – 2650650

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
Tel: 0900 111 3 111
(Voor klachten over seksueel misbruik,
seksuele intimidatie, ernstig fysiek of
geestelijk geweld)
Gemeente Hardenberg
Afd. Onderwijs
Tel: 0523 - 289111
11. Slotwoord
We hopen dat de huidige ouders/verzorgers
met de schoolgids opnieuw goed
geïnformeerd worden over het onderwijs
op “De Langewieke”.
Tevens denken we dat ouders/verzorgers
van toekomstige leerlingen zich een goed
beeld kunnen vormen van onze school.
Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot
de directie van de school.

Ieder jaar is er in de derde week van het schooljaar een
algemene inloop avond. Ook voor toekomstige ouders.
Kinderen laten aan hun vader en moeder, maar ook opa en
oma, buren en/of bekenden zien wat hun nieuwe groep,
nieuwe lokaal en nieuwe juf of meester is. Een heel gezellig en
ongedwongen inloop uurtje.
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