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Woord vooraf

Middels de schoolgids 2018-2019 informeren we u over het onderwijs, zoals dat op onze school wordt
gegeven. In deze gids vindt u ook praktische informatie die met ons onderwijs samenhangt. Een belangrijk deel
van de informatie die in deze schoolgids staat vindt u ook op onze website www.jozefschooloudewater.nl. Op
deze website vindt u ook aanvullende informatie over tal van onderwerpen die de school betreffen.
De schoolgids is bedoeld voor ouders die nog nadenken over de schoolkeuze voor hun kind, maar ook de
ouders van onze leerlingen kunnen deze gids gebruiken als informatiebron.
Wij hebben ervoor gekozen om privacygevoelige informatie, zoals adressenlijsten en telefoonnummers van
ouders en leerlingen, niet in deze schoolgids te plaatsen. De ouders van onze leerlingen vinden deze gegevens
in het ouderportaal van ons administratieprogramma ParnasSys. Hierbij houden we uiteraard rekening met de
regels zoals omschreven in de Wet op de Privacy (AVG).
Wij zijn benieuwd naar uw suggesties betreffende de inhoud van deze schoolgids en de informatie die op onze
website is geplaatst. U kunt uw reacties sturen naar directie.stjozefow@degroeiling.nl.
Namens het team,
Tom Streng
Directeur Basisschool St. Jozef

N.B. Waar u in deze schoolgids ouders leest kunt u ook ouder of verzorger(s) lezen.
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Algemene gegevens

2.1 Het bestuur van de school
Basisschool St. Jozef is een van de twee (rooms-) katholieke
basisscholen in Oudewater.
Onze school maakt deel uit van De Groeiling, stichting voor
katholiek en interconfessioneel primair onderwijs. De Groeiling
vertegenwoordigt het katholiek onderwijs in tien gemeenten in en
rond Gouda. De stichting heeft 22 scholen onder haar beheer,
waarin zo’n 5000 leerlingen en 500 medewerkers dagelijks
werkzaam zijn.
Het College van Bestuur van De Groeiling bestaat uit twee personen: Dhr. Jan Kees Meindersma (voorzitter) en
Mevr. Els van Elderen (vicevoorzitter). Het bestuur geeft leiding aan de schooldirecteuren en wordt bij de
werkzaamheden ondersteund door stafmedewerkers en een directiesecretaresse.
In onze school geeft de directeur leiding aan de organisatie. Hij wordt daarbij ondersteund door een
managementteam. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van De Groeiling. Ook informeert de
directeur het bestuur over de ontwikkelingen op de verschillende beleidsterreinen en de gang van zaken
binnen de school.
Voor nieuws, informatie en gegevens en beleidsdocumenten van De Groeiling bezoekt u: www.degroeiling.nl.

2.2 Het adres van de school
De Cope 28
3421 XL OUDEWATER
T:
0348-561209 (b.g.g. en slechts bij noodzaak 06-52628937)
E:
directie.stjozefow@degroeiling.nl
I:
www.jozefschooloudewater.nl
Door een groeiend leerlingaantal en een tekort aan lokalen in het hoofdgebouw maakt onze school vanaf het
schooljaar 2016-2017 gebruik van een tweede locatie. In dit gebouw zijn de groepen 7 A en 7 B gehuisvest:
Kluwen 5 A
3421 KW OUDEWATER
T:
0348-740007

2.3 Geschiedenis
In 1958 is onze school als derde R.K. Lagere School in Oudewater opgericht naast de Mariaschool voor meisjes
en de St. Franciscusschool voor jongens. Onze school is altijd een gemengde school geweest. In het begin
fungeerde de school vooral als school voor de leerlingen uit de buitengebieden, zoals Hoenkoop, Hekendorp
en Papekop. De leerlingen gingen naar school in een noodgebouw. Dit gebouw, aan de Waardsedijk gelegen
waar nu het parkeerterrein en Het Bolwerk liggen, heeft het echter achttien jaar moeten uithouden. In 1975
werd de locatie aan De Cope betrokken. In 1984 werd door een fusie het aantal scholen teruggebracht tot de
huidige twee R.K.-scholen. In november 2008 werd het tijdelijke gebouw aan de Papenhoeflaan betrokken. In
oktober 2012 zijn we verhuisd naar ons nieuwe schoolgebouw aan De Cope 28. Onze leerlingen zijn afkomstig
uit de gehele gemeente Oudewater.

2.4 Schoolgrootte
Onze school kent de laatste jaren een gestaag groeiend leerlingaantal. Op 1 oktober 2017 telde onze school
248 leerlingen en op 1 oktober 2018 zijn dit 242 leerlingen. 1 Oktober is een belangrijke datum, want op die
dag worden de leerlingen officieel geteld en op basis van deze telling vindt de overheidsfinanciering voor het
volgende schooljaar plaats.
Dit schooljaar startte onze school met tien groepen, waaronder twee groepen 3 en twee groepen 7. Met
uitzondering van de groepen 1/2 A en 1/2 B zijn alle groepen enkelvoudig. Leerlingaantallen variëren van 19
leerlingen in groep 7 tot 28 leerlingen in groep 4 en 8. De kleutergroepen zijn gestart met leerlingaantallen van
26/27 leerlingen. In januari 2018 starten we een derde kleutergroep.
- Basisschool St. Jozef Oudewater maakt deel uit van De Groeiling -
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2.5 Directie en managementteam
Directeur van de school is Tom Streng.
Zijn adresgegevens zijn:
Hennepakker 1
3421 JJ OUDEWATER
T:
0348-563100
Bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden wordt de directeur ondersteund door een managementteam (MT),
dat bestaat uit: Brigitte Kool (intern begeleider groep 1 t/m 4), Judith Potman (intern begeleider
groep 5 t/m 8) en Nicolette van Straalen (onderbouwcoördinator).

2.6 Team
Onze school heeft een enthousiast en betrokken team, dat bestaat uit 25 leerkrachten en een administratief
medewerkster. Hun namen en de dagen die zij op school werkzaam zijn vindt u op onze website.
Bij ziekte of om andere redenen van afwezigheid van leerkrachten wordt de vervanging geregeld door het
Regionaal Transfercentrum Cella.
Op dinsdag en donderdag verricht een vrijwilliger ondersteunende werkzaamheden voor de teamleden.

Van links naar rechts:
Annet Vermeij (groep 6), Judith Potman (intern begeleider groep 5 t/m 8), Gerda Schouten (groep 4 en remedial
teacher), Sandra de Raad (administratief medewerkster), Tom Streng (directeur), Linda de Jong (remedial
teacher), Femke Goedbloed (groep 7 A), Nika Morsink (groep 7 B), Petra Vermeij (groep 4), Marja Baars (groep
1/2 A), Caroline Zoomers (groep 8 en remedial teacher), Sharita van Ingen (groep 5), Donna Dreesens (groep
1/2 B), Marian van Schijndel (groep 1/2 A), Debbie Egging (groep 5), Nathalie van Dijk (groep 3 A en 8),
Marieke Hamersma (groep 6 en talentcoach), Lotte van Rijswijk (groep 3 A), Daphne de Bruin (groep 3 B), Cilla
de Korte (groep 7 A en ICT-coördinator), Nicolette van Straalen (groep 3 B, talentcoach en
onderbouwcoördinator), Brigitte Kool (intern begeleider groep 1 t/m 4 en talentcoach).
Alda van Schaik (remedial teacher), Maxime van der Klis (groep 1 C), Tonnie Verheul (groep 3 A) en Tess
Anbergen (vakleerkracht bewegingsonderwijs) ontbreken op deze foto.
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2.7 Opleidingsschool en stagiaires
Onze school heeft in het schooljaar 2017-2018 het officiële keurmerk als opleidingsschool voor PABOstudenten behaald. De school heeft een duidelijk omschreven stagebeleid en stelt zoveel als mogelijk
stageplaatsen voor studenten beschikbaar. In dit kader zijn we een officiële samenwerkingspartner van de
Hogeschool Utrecht. Onze schoolopleider is opgeleid om samen met de praktijkbegeleiders de studenten in de
praktijk vakkundig te begeleiden. Tijdens de stageperiodes worden studenten opgenomen in het team van
leraren. Er is een uitwisseling tussen leerpunten van de student en die van de school.
Naast het beschikbaar stellen van stageplaatsen aan studenten van de Hogeschool Utrecht biedt onze school
ook stageplekken aan voor studenten van ROC-scholen, die worden opgeleid tot onderwijsassistent.
De studenten van de Hogeschool Utrecht geven les aan de complete groep. De ROC-studenten begeleiden
groepjes leerlingen of verlenen assistentie in de klas. De groepsleerkracht houdt altijd de
eindverantwoordelijkheid voor een groep.

2.8 Het schoolgebouw
Samen met basisschool Klavertje Vier zijn wij gehuisvest in de Brede School Klein Hekendorp. Het
schoolgebouw is ontworpen door Architectenbureau van Hoogevest uit Amersfoort. De Winterswijkse Bouw
Combinatie was verantwoordelijk voor de bouw van de school. Ook diverse Oudewaterse bedrijven zijn
betrokken geweest bij de totstandkoming van de school.
Het kleurige gebouw is modern vormgegeven en doet recht aan onze onderwijskundige doelstellingen. De
groepslokalen grenzen aan grote leerpleinen, prachtige glazen wanden vormen de scheiding tussen beide
werkruimtes. Drie groepslokalen op de bovenverdieping hebben een grote vide, zodat de beschikbare
werkruimte voor de kinderen verder vergroot wordt.
Op de benedenverdieping heeft de school een handvaardigheidslokaal. Vanaf 1 augustus 2016 maken wij voor
een periode van meerdere jaren gebruik van meerdere lokalen in het Cultuurhuis in Oudewater.
Het grote speellokaal is voorzien van een sportvloer en modern gymmateriaal. De ruimte heeft een flexibele
wand en kan worden ingericht als een sfeervol theater. Dit theater beschikt over een groot podium, moderne
geluid- en lichtapparatuur en een groot projectiescherm.
Voor de gymlessen maken de groepen 3 tot en met 6 en groep 8 gebruik van sportzaal De Eiber, die in 2013
geheel is gerenoveerd. De groepen 7 A en 7 B gymmen in sporthal de Noort Syde. De groepen 1/2 A en 1/2 B
maken voor het bewegingsonderwijs gebruik van het speellokaal, maar kunnen ook meerdere keren per week
terecht in sportzaal De Eiber, die direct naast de school staat.
Naast de werk- en speelruimtes voor de kinderen heeft de school ook drie grote kantoren en een sfeervol
ingerichte personeelskamer. De keuken is voorzien van moderne apparatuur, die kan worden gebruikt bij
themalessen en bij algemene bijeenkomsten voor ouders en kinderen in de school. De gehele school is
ingericht met nieuw, eigentijds schoolmeubilair.
Om het schoolgebouw ligt een groot speelterrein, dat is voorzien van een sportveld. Er staan speeltoestellen
met een ondergrond van kunstgras en er is een verkeerstuin.
Rondom het schoolgebouw is volop gelegenheid tot parkeren. Aan de westzijde liggen parkeerhavens en aan
de oostzijde van het gebouw ligt een grote parkeerplaats met een zogenaamde ‘kiss and ride’-zone. Vanaf de
parkeerplaats is de school bereikbaar via een grote brug.

2.9 Andere gebruikers van de school
Het is voor anderen mogelijk om een ruimte in ons schoolgebouw te huren. Het speellokaal is ingericht voor
het geven van presentaties en beschikt over een uitstekende geluidsinstallatie, een beamer en een groot
presentatiescherm. Ook kan gebruik worden gemaakt van het leerplein op de bovenverdieping.
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Ons onderwijs

3.1 Het onderwijs op onze school
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten
beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.
Visie op ontwikkeling en leren
Het unieke van ieder kind vormt de basis van waaruit we werken. Door kinderen vanuit een veilige omgeving
te bemoedigen en te stimuleren groeit hun zelfvertrouwen en durven zij uitdagingen aan te gaan. We willen
kinderen optimale onderwijskansen bieden, waarbij we hoge, maar reële verwachtingen van ieder kind
hebben. Om deze verwachtingen te bereiken is eigenaarschap van de kinderen bij het eigen onderwijsproces
belangrijk. We stimuleren dan ook dat kinderen leren omgaan met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
De school ondersteunt de kinderen door te zorgen voor een gestructureerde en uitdagende
onderwijsomgeving
Visie op onderwijs
Ons onderwijs is gericht op de talenten en leerbehoeften van kinderen. Binnen het jaarklassensysteem wordt
gewerkt op meerdere groepsniveaus, indien nodig wordt er ‘op maat’ afgestemd op de individuele
mogelijkheden van het kind. We leren kinderen om kritisch en creatief te denken om tot oplossingen te
komen. Coöperatieve werkvormen zorgen ervoor dat kinderen van elkaar leren en verhogen de betrokkenheid
bij het onderwijs.
De eigentijdse middelen en materialen die we bij ons onderwijs inzetten wekken nieuwsgierigheid en daardoor
dragen ze bij aan een uitdagende leeromgeving voor het kind. Digitale leermiddelen spelen hierbij een steeds
grotere rol. Om kinderen te leren omgaan met digitale informatie en communicatie en om de gevolgen
daarvan kritisch te beoordelen krijgt digitale geletterdheid steeds meer aandacht.
We staan voor een brede ontwikkeling van kinderen. Naast de kernvakken is er veel aandacht voor kunst- en
cultuurvakken. Gelet op de internationalisering van de maatschappij krijgt Engels een belangrijker plaats in ons
onderwijs.
Visie op opbrengsten van het onderwijs
Op onze school werken we opbrengst- en handelingsgericht. We stellen hoge, maar realistische doelen aan alle
kinderen. Om dit te bereiken worden de vorderingen van de kinderen op systematische wijze gevolgd en
geëvalueerd. Dit gebeurt zowel op individueel niveau als op klassen- en schoolniveau.
We gebruiken moderne onderwijsmethodieken die erop gericht zijn om de kerndoelen, die gesteld worden
aan het onderwijs, te bereiken en die de mogelijkheid tot een gedifferentieerde aanpak bieden. Onze lestijd
wordt efficiënt besteed.
We zijn van mening dat alle kinderen onderwijs op onze school moeten kunnen volgen. Dit echter wel passend
binnen de zorg die wij kunnen bieden en voor zover verantwoord voor de leerling zelf, de medeleerlingen als
de leerkracht. Als school bepalen wij hierin onze grenzen.
Als school spiegelen we ons aan andere scholen en we zoeken daarbij de dialoog om ons onderwijs op niveau
te houden en te versterken.
Visie op schoolklimaat
We bieden de kinderen een sociaal veilige omgeving, waarbij samenwerken met anderen essentieel is. Door
samen te vieren, te beleven en te ervaren stimuleren we het gemeenschapsgevoel.
We gebruiken de Kanjertraining om op structurele wijze aandacht te besteden aan waarden, normen en de
omgang met de medemens. Eigenheid, oplossingsgericht, te vertrouwen willen zijn, verantwoordelijkheid
nemen en elkaar recht doen zijn hierbij de kernbegrippen.
We willen ouders actief betrekken bij het onderwijs op onze school. In eerste instantie betreft dit de
ontwikkeling van het eigen kind. Daarnaast wordt betrokkenheid van ouders op organisatorisch en
onderwijsondersteunend gebied gestimuleerd. Door deze betrokkenheid zullen kinderen zich gesteund voelen
in hun ontwikkelingsproces
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Visie op maatschappelijke positionering
Onze school is een gemeenschap op zichzelf. In eerste instantie willen we daarom een thuis zijn voor alle
directbetrokkenen. Dit zijn de leerlingen, leerkrachten en ouders. Het is hierbij van belang dat wij
samenwerken met lokale organisaties voor de kinderopvang (voor-, tussen-, en naschools). Indien mogelijk
zullen wij ons aanbod met hen afstemmen.
Daarnaast vinden wij het van groot belang dat leerlingen en leerkrachten zich betrokken en verantwoordelijk
voelen bij en voor hun directe leefomgeving. We willen een betrouwbare en goede ‘buur’ zijn voor de andere
scholen en de wijkbewoners.
Als belangrijke pijler in de Oudewaterse gemeenschap zoeken we op actieve wijze samenwerking met andere
organisaties, zoals verenigingen, bedrijven, de bibliotheek, belangengroepen en organisaties die goede doelen
steunen.

3.2 Levensbeschouwing
Als katholieke school willen wij een draagvlak vormen voor mensen met een katholieke achtergrond. Het
Nieuwe Testament is een van de vele bronnen voor de wijze waarop wij met elkaar en onze omgeving willen
omgaan. Daarnaast zijn wij een school die respect heeft en aandacht besteedt aan mensen met een andere
levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Onze school staat open voor mensen met een niet-katholieke
achtergrond, dit op basis van wederzijds respect. Juist door de ontmoeting met andersdenkenden leren de
kinderen hun eigen waarden en normen verder te ontwikkelen en zal hun wereld vergroot en verrijkt worden.
Daarbij is het van groot belang dat wij de kinderen inzicht geven in en actief kennis laten maken met andere
culturen en religies en de gewoonten en gebruiken die daarbij horen.

- Basisschool St. Jozef Oudewater maakt deel uit van De Groeiling -
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Nieuwe leerlingen

4.1 Inschrijving nieuwe leerlingen
Als ouders meer informatie willen hebben over onze school, dan zijn zij van harte welkom om een
kennismakingsbezoek te brengen aan onze school. Uiteraard dienen zij dan wel een afspraak te maken.
Tijdens het kennismakingsgesprek ontvangen de ouders informatie over de school. De school stelt het zeer op
prijs als ouders ook iets vertellen over hun kind. Tijdens het gesprek is er volop gelegenheid tot het stellen van
vragen. Na het gesprek worden de ouders rondgeleid door het gebouw en wordt een van de kleutergroepen
bezocht. Afhankelijk van de wens van de ouders kan het kind aanwezig zijn bij deze eerste kennismaking.
Gedurende het schooljaar worden een of meerdere open dagen of avonden georganiseerd voor
belangstellende ouders, die nog een schoolkeuze voor hun kind moeten maken. Tijdens de open dagen kan er
ook een kijkje worden genomen in een van de kleutergroepen.

4.2 Aanmeldingsformulier
Indien gewenst ontvangen de ouders een aanmeldingsformulier voor onze school. Dit formulier is ook te
downloaden van onze website www.jozefschooloudewater.nl. Op dit formulier worden de essentiële gegevens
gevraagd van de toekomstige leerling en de ouders. Bij aanmelding is het van belang dat de school over alle
relevante gegevens beschikt. Zo wordt ook gevraagd of de ouders aanleiding hebben om een intensieve
onderwijsbehoefte (extra zorg) van hun kind te verwachten. Nadat het aanmeldingsformulier op school is
ingeleverd wordt in het MT (managementteam) besloten of het kind bij ons op school toelaatbaar is. Als dat
niet zo is helpen wij ouders om een passende onderwijsplek voor hun kind te vinden. Dit alles heeft te maken
met de Wet op Passend Onderwijs. Na besluitvorming betreffende de toelaatbaarheid ontvangen de ouders
een bericht van inschrijving.
In verband met de planning van het nieuwe schooljaar stellen wij het op prijs als de leerlingen zo vroeg
mogelijk worden aangemeld. Als criterium hanteren wij het tijdstip waarop het kind 3 jaar wordt. Inschrijving
na het bereiken van deze leeftijd zal niet altijd mogelijk zijn.

4.3 Plaatsing van kleuters
Vanaf vierjarige leeftijd mag het kind naar de basisschool. De ouders ontvangen ongeveer twee en een halve
maand voordat hun kind vier jaar wordt een postpakket met alle belangrijke informatie.
Net voordat een kind vier jaar wordt, worden ouders en kind uitgenodigd voor een intakegesprek. Hierin
worden zaken besproken over het kind die voor school van belang zijn om te weten. Onderwerpen die aan bod
komen zijn onder andere ervaringen vanuit de peuterspeelzaal, gedragskenmerken van het kind, medische
achtergronden, etc. De leidraad voor het gesprek is een intakeformulier dat de ouders vooraf hebben ingevuld.
Leerlingen die binnen drie weken na aanvang van het nieuwe schooljaar vier jaar worden, mogen meteen na
de zomervakantie volledig op school komen. Deze periode wordt dan gezien als de wenperiode.
Leerlingen die na deze drie weken vier jaar worden, mogen twee ochtenden en twee hele dagen komen
wennen in de kleutergroep. Vanuit school wordt geadviseerd om te stoppen met het bezoeken van een
peuterspeelzaal, als het kind begint met de gewendagen in de kleutergroepen.
De leerkracht zal zeker in de beginperiode extra aandacht besteden aan uw kind om het op zijn gemak te
stellen en zijn plaatsje in de groep te laten vinden.

4.4 Plaatsing voor de zomervakantie
Nieuwe leerlingen kunnen tijdens het gehele schooljaar worden geplaatst. Een uitzondering geldt voor de
maanden juni en juli. Als een leerling in deze periode vier jaar wordt, dan kan plaatsing slechts plaatsvinden als
er ruimte is in de kleutergroepen. Als criterium hanteren we een leerlingaantal van 32. Als de groepen te vol
zijn kan de start van de leerling minder goed kan plaatsvinden. Bovendien verandert de samenstelling van de
kleutergroepen na de zomervakantie, waardoor een nieuwe leerling weer aan een nieuwe
groepssamenstelling moet wennen.
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4.5 Zindelijkheid
We gaan ervan uit dat een kleuter, die naar de basisschool toegaat, zindelijk is. Het is niet mogelijk de
zindelijkheidstraining over te laten aan de begeleidende leerkrachten. Een ongelukje kan natuurlijk wel eens
voorkomen. Daarvoor is op school boven- en onderkleding aanwezig.

4.6 Leerplicht
Hoewel er (nog) geen leerplicht voor vierjarigen bestaat, gaan we ervan uit dat kinderen vanaf die leeftijd voor zover haalbaar - de lestijden volgen. Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand, die
volgt op de dag waarop het vijf jaar geworden is.
Ook voor een vijfjarige kan een hele schoolweek te vermoeiend zijn en daarom kan gebruik gemaakt worden
van een speciale regeling. Deze houdt in dat een vijfjarige kleuter ten hoogste tien uur per week thuis mag
blijven, mits de ouders dat tijdig melden aan de directie. Wij wijzen erop, dat deze uren niet mogen worden
opgespaard om een vakantie te verlengen. Zodra het kind zes jaar is, houdt deze regeling op. Zodra een kind
zes jaar is, is deze regeling niet meer van toepassing.
De regeling betreffende de leerplicht vindt u op onze website.

4.7 Kinderen met een beperking en Passend Onderwijs
Wij vinden het belangrijk dat kinderen onderwijs kunnen krijgen op een basisschool in hun eigen omgeving. Dit
geldt ook voor kinderen met een beperking, zoals dyslectische kinderen of kinderen met een autistische
stoornis. Voordat we als school overgaan tot plaatsing van deze kinderen moeten we er echter ook van
overtuigd zijn dat we het kind ook daadwerkelijk de begeleiding kunnen bieden die het nodig heeft om zich
verder te kunnen ontwikkelen.
Hierin kunnen heel basale zaken als de mogelijkheden binnen ons gebouw, de fysieke mogelijkheden van
betrokken leerkrachten en de samenstelling van de groep een rol spelen. Onze grenzen betreffende de
toelating van leerlingen met een beperking hebben wij beschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP).
U vindt dit document op onze website www.jozefschooloudewater.nl.
De aanmeldingsprocedure van een leerling met een beperking is daarom uitgebreider en omvat onder andere
het opvragen van gegevens bij andere instanties, waaronder begeleidingsinstantie(s), om een oordeel te
kunnen vormen over de (on)mogelijkheden om het kind op onze school te kunnen plaatsen.
In het kader van de wet op Passend Onderwijs hebben wij als school een zorgplicht. Dat betekent dat als een
kind meer zorg nodig heeft dan de school op reguliere wijze kan bieden wij de verplichting hebben om het kind
passende onderwijsplek te bieden. Met extra middelen vanuit het Samenwerkingsverband kan dit op onze
school zijn, maar ook kan er verwezen worden naar een andere basisschool of een school voor speciaal
(basis)onderwijs. Voor de toelating tot het SO en het SBO moet een toelaatbaarheidsverklaring worden
aangevraagd bij het Samenwerkingsverband.
Scholen en hun besturen werken daarom samen in een samenwerkingsverband. In deze regio is
dat het Samenwerkingsverband Passenderwijs. Zie voor meer informatie de website www.passenderwijs.nl.
Hoe het Samenwerkingsverband wil werken aan passend onderwijs staat in het Ondersteuningsplan van het
Samenwerkingsverband. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend
onderwijs.

4.8 Plaatsing van leerlingen van andere basisscholen
Wij zijn terughoudend in het aannemen van leerlingen van andere Oudewaterse basisscholen. In eerste
instantie verwijzen wij de ouders terug naar de basisschool waarop hun kind zit. Pas na overleg met de school
van het kind gaan wij in gesprek met de ouders en nemen wij een besluit over plaatsing.
Bij plaatsing van leerlingen van een andere basisschool of van een school voor speciaal basisonderwijs volgen
wij de procedure zoals die beschreven staat in hoofdstuk 4.5 ‘Kinderen met een beperking en Passend
Onderwijs’.
Nieuwe leerlingen plaatsen wij in de groep die overeenkomt met de groep waarin het kind op de vorige school
zat. Van die school krijgen wij een onderwijskundig rapport, zodat wij op de hoogte zijn van de ontwikkeling
van de betreffende leerling op het moment van binnenkomst. De nieuwe leerling mag van tevoren uiteraard
kennis komen maken met de leerkracht en de nieuwe klasgenoten.
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4.9 Verhuizing van leerlingen
Zodra een leerling onze school verlaat wordt door de betreffende leerkracht een onderwijskundig rapport
opgesteld. Samen met het dossier van de betreffende leerling worden deze gegevens overgedragen aan de
nieuwe school.
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De vak- en vormingsgebieden

5.1 Schoolplan, jaarplan en jaarverslag
De school werkt volgens het schoolplan. Het schoolplan wordt iedere vier jaar herschreven en ter goedkeuring
voorgelegd aan het bestuur en MR, waarna het wordt doorgestuurd naar de inspectie. In dit beleidsdocument
staat het beleid voor de komende jaren omschreven. Hierbij gaat het om zaken als kwaliteitszorg,
onderwijsvernieuwing, (na)scholing en sponsoring. Het schoolplan 2016-2020 kunt u downloaden vanaf onze
website www.jozefschooloudewater.nl. Daarnaast heeft onze school beleidsplannen voor specifieke vakken,
zoals de beleidsplannen Nederlandse taal en Engels.
De praktische uitwerking van de voornemens, zoals omschreven in het schoolplan en de diverse
beleidsplannen, vindt u in het jaarplan.
In het jaarverslag geven wij de verantwoording over de activiteiten zoals beschreven in het Jaarplan. Beide
documenten zijn te vinden op onze website. U vindt ze onder Downloads.
In alle groepen wordt, volgens het activiteiten- of lesrooster, gericht en op evenwichtige wijze aandacht
besteed aan de verstandelijke, lichamelijke, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. In
de wet primair onderwijs staat aangegeven aan welke vakgebieden aandacht moet worden besteed. Daarin
staan ook de tussen- en kerndoelen beschreven waaraan het onderwijs moet voldoen. Door gerichte keuzes
van lesprogramma’s en methoden willen wij voldoen aan die tussen- en kerndoelen.

5.2 GIP-model en Zelfstandig Werken
Het GIP-model staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht
van de leerkracht. Het GIP-model is erop gericht de activiteiten in de groep zo te organiseren dat er tijd
vrijkomt om instructie te geven aan kinderen die dat nodig hebben, terwijl andere kinderen zelfstandig aan het
werk zijn.
Het GIP-model biedt de leerkracht de mogelijk om alle leerlingen aandacht te geven, ongeacht hun niveau en
de groepsgrootte en bevordert de rust tijdens het leren. Ook is het GIP-model bedoeld om leerlingen
planmatig te ondersteunen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling en om leerlingen te leren greep te krijgen
op hun gedrag.
Zelfstandigheid is het belangrijkste thema van het GIP-model. Deze zelfstandigheid komt o.a. tot uitdrukking
bij:
o Uitgestelde aandacht:
Wanneer de leerling een probleem heeft met zijn werk dan vraagt hij niet direct hulp van de
leerkracht, maar probeert zelf een oplossing te zoeken. Als dit niet lukt, gaat hij door naar een
volgende opdracht of activiteit. D.m.v. het vraagkaartje toont de leerling dat er hulp van de leerkracht
nodig is.
o Het lopen van vaste ronden:
Tijdens de werkles loopt de leerkracht drie vaste ronden door de klas. De leerlingen weten daardoor
dat zij hulp krijgen. De rondes worden afgewisseld met instructie aan individuele of groepjes
leerlingen.
o Het werken met dag- en weektaken:
In de groepen 1 t/m 4 wordt gewerkt met dagtaken, vanaf groep 5 met weektaken. Het doel is om
leerlingen hun werk te leren plannen en uitvoeren. Kinderen hebben een overzicht van wat er
gemaakt moet worden. Ze werken hieraan tijdens de tijd die ervoor staat, de volgorde van hun werk
kunnen ze grotendeels zelf bepalen. De leerlingen weten wanneer er klassikale instructie wordt
gegeven en wanneer ze zelfstandig kunnen werken.
o Zelf oplossen van problemen:
Het oplossen van problemen met de leerstof
Problemen bij het omgaan met anderen
o Inzicht in het eigen kunnen door:
Het overzien van taken en activiteiten
Het plannen van taken en activiteiten
Beoordelen van eigen prestaties en gedrag (bijv. het zelf nakijken van werk)
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Toepassen coöperatieve werkvormen
Bij het coöperatief leren ontstaan veel leersituaties waarin een kind samen met een of meerdere
kinderen een leertaak uitvoert met een gemeenschappelijk doel. Coöperatief leren is een werkvorm
die een beroep doet op échte gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kinderen. Kinderen in een
groepje zijn samen verantwoordelijk voor wat ze samen leren. Ze ‘liften’ niet mee met een ander,
maar volbrengen opdrachten door middel van gelijkwaardige inbreng van elk kind. Een voorbeeld is
de werkvorm ‘placemat’, waarbij de kinderen in groepjes van vier eerst in hun eigen vak hun
antwoorden opschrijven en vervolgens met elkaar bespreken welke antwoorden in het gezamenlijke
hoofdvak mogen. Alle leerlingen zijn actief betrokken bij de taak en leveren hun aandeel. Zo heeft
iedereen van en aan elkaar geleerd.

5.3 Groep 1 en 2
Het spelen en leren van de kleuters
Bij het lesprogramma in de kleutergroepen ligt de nadruk op het spelen en spelenderwijs leren. Door het
aanbieden van een veilig pedagogisch klimaat wordt een brede ontwikkeling mogelijk gemaakt. De cognitieve,
motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling vormt het uitgangspunt van ons didactisch handelen.
In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode Kleuterplein. Door middel van drie- tot vierwekelijkse
projecten wordt aan alle ontwikkelingsgebieden aandacht geschonken. Binnen ieder project komen alle
ontwikkelingsgebieden, zoals taal, rekenen, creatieve en muzikale vorming aan bod. Binnen de lessen is er
ruimschoots aandacht voor de verschillende niveaus van de leerlingen.
De leerlingen van groep 1 en groep 2 worden tweemaal per jaar getoetst middels de Cito-toetsen. In januari en
mei worden de toetsen ‘Taal voor kleuters’ en ‘Rekenen voor kleuters’ afgenomen. Door gerichte observatie
en vastlegging van het geobserveerde in een groepsmap, leerlingenmap, signaleringslijsten (KIJK!) en de
resultaten van de Cito-toetsen wordt de ontwikkeling van het kind nauwlettend in de gaten gehouden.
Daarnaast wordt in de groepen uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkeling van normen en waarden via
de Kanjertraining
Lesprogramma
Dagelijks staan drie lesonderdelen centraal: activiteiten in de kring, bewegingslessen en werklessen, zodat alle
ontwikkelingsfacetten aan bod komen. In de kleutergroepen wordt veel gebruik gemaakt van thema’s en
projecten die aansluiten bij de directe belevingswereld van de kinderen omdat kleuters sneller iets in zich
opnemen als het ze aanspreekt. Hiervoor maken we gebruik van de methode Kleuterplein, zoals hiervoor
omschreven.
Voorlezen, vertellen, poppenkast spelen en het maken van muziek zijn voorbeelden van kringactiviteiten.
Tweemaal per dag spelen de kleuters buiten of in het speellokaal van de school. Spel, dans en beweging
vormen het uitgangspunt van de lessen in het speellokaal. Meerdere keren per week maken de kleuters
gebruik van de grote sportzaal in de Eiber. Op de speelplaats komt het buitenmateriaal erbij. Tijdens de
werklessen werken alle kleuters in de ochtenduren aan een gerichte opdracht. Deze opdracht is aangepast aan
het niveau van de leerling. Daarnaast wordt in de kleutergroepen gebruik gemaakt van het planbord. Hierdoor
worden de kinderen gestimuleerd zelfstandig keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen voor de
gemaakte keuzes. Het programma voor de kleuters van de groepen 1 en 2 is wat betreft thema gelijk. Tijdens
de werklessen wordt er bij de oudste kleuters wel een groter beroep gedaan op concentratie en taakbesef,
zodat een opdracht zelfstandig kan worden volbracht.
De oudste kleuters (groep 2) bereiden zich voor op groep 3 middels de voorbereidende oefeningen uit de
lees/schrijfhoek. Hierin zitten makkelijke en moeilijkere oefeningen, zodat elk kind hier op zijn eigen niveau
aan werkt. Daarnaast wordt er in de groep veel aandacht besteed aan het aanbieden van letters en worden er
dagelijks auditieve oefeningen gedaan. Ook in de rekenhoek kunnen de leerlingen op eigen niveau werken aan
diverse opdrachten.

- Basisschool St. Jozef Oudewater maakt deel uit van De Groeiling -

14

Schoolgids 2018-2019

5.4 Groep 3 tot en met 8
In de groepen 3 tot en met 8 wordt gewerkt met verschillende lesmethodes. Vanaf groep 4 worden deze veelal
digitaal ingezet. De nadruk ligt op de basisvaardigheden begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen,
maar er is ook veel aandacht voor wereldoriëntatie en de recreatieve vakken. Engels is in alle groepen een
speerpunt. Naast de lessen Engels, die op het rooster staan, wordt het Engels ook tijdens andere lessen
betekenisvol toegepast.
Lezen
Technisch lezen
In groep 3 werken we met de methode Veilig Leren Lezen. Dit is een methode voor aanvankelijk lezen. Voor
het voortgezet technisch lezen maken we gebruik van de methode Nieuwe Estafette. Deze methode sluit aan
op Veilig Leren Lezen. De leerlingen krijgen een leerstofpakket aangeboden dat bij hun eigen leesniveau past.
Naast deze methode worden er ook andere vormen van lezen gebruikt, zoals duolezen. Voor de leerlingen in
de onderbouw die problemen hebben in hun leesontwikkeling, wordt op preventieve wijze het digitale
programma BOUW ingezet.
Begrijpend lezen
In groep 4 tot en met 8 wordt gewerkt met Nieuwsbegrip. Deze webbased methode werkt met actuele teksten
uit nieuwsberichten. Door het werken met deze methode leren de leerlingen verschillende strategieën te
gebruiken waarmee ze een tekst leren te begrijpen.
Schrijven
In groep 3 tot en met 6 wordt gebruik gemaakt van de methode Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij
onze taalmethode en bij het taal- en leesprogramma van groep 3.
Taal
Sinds dit schooljaar werken de groepen 4 t/m 7 met de nieuwste versie van de methode Taal Actief. Bij het
inoefenen van de lesstof worden Chromebooks gebruikt. De leerlingen hebben geen leerboeken meer. Wel
wordt er nog regelmatig geschreven. Taal Actief werkt thematisch en biedt mogelijkheden om te
differentiëren op meerdere niveaus. In de methode is veel aandacht voor woordenschat. De methode staat
bekend om zijn degelijkheid en hoge resultaten.
In het schooljaar 2019-2020 wordt de methode ook in groep 8 ingevoerd.
In deze groep wordt dit jaar nog gewerkt met de methode Taaljournaal. Deze bestaat uit een taal- en
spellingdeel. In het taalgedeelte wordt gewerkt in thema’s. Er wordt gevarieerd geoefend in functionele
taalsituaties, waarbij alle aspecten van taal aan bod komen.
Rekenen
Voor rekenen werken we met de nieuwste versie van de methode Pluspunt. Deze methode biedt volop de
mogelijkheid om handelingsgericht te werken. In de groepen 3 en 4 maken de leerlingen hun verwerking in het
werkboekje en groep 5 maakt de verwerkingsopdrachten digitaal op een Chromebook. Vanaf groep 6 wordt
gewerkt met Snappet. Deze digitale methode biedt leerlingen de kans om gericht aan hun leerdoelen te
werken. In de groepen waar met Snappet wordt gewerkt blijft de methode Pluspunt de leidraad bij het geven
van instructie. Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben maken we gebruik van diverse remediërende
methodes en materialen uit de orthotheek.
Wereldoriëntatie
Voor techniek en natuur gebruiken we de nieuwe methode Natuniek. Bij deze methode voor natuur- en
techniekonderwijs leren kinderen door te doen. Zij ervaren eerst hoe iets werkt en vervolgens wordt daar de
theoretische kennis aan gehangen. Bij de proefjes wordt gebruik gemaakt van onze techniekkasten. Hierin is
een grote diversiteit aan materialen te vinden.
Voor geschiedenis gebruiken we de methode Bij de Tijd en voor aardrijkskunde de methode Hier en daar. De
methodes voor natuur en geschiedenis starten in groep 3 en de methode voor aardrijkskunde start in groep 5.
In groep 5 wordt ook begonnen met het werken in informatieboekjes. Vanaf groep 6 worden er werkstukken
gemaakt, waarbij gebruik wordt gemaakt van het documentatiecentrum en internet. Ook wordt er in deze
groep een muurkrant gemaakt.
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Jeugd-EHBO
In groep 8 wordt jaarlijks een cursus jeugd-EHBO gegeven. Dit wordt in samenwerking met de plaatselijke
EHBO-vereniging en enkele enthousiaste hulpouders gedaan.
De cursus wordt afgesloten met het examen jeugd-EHBO. De leerlingen ontvangen, na het met goed gevolg
afgelegde examen, het diploma en bijbehorende insigne.
Engels
Op onze school krijgen de leerlingen vanaf groep 1 Engels. De door ons gebruikte lesmethode Take it Easy is
speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief, actueel én effectief. De stof biedt
volop variatie, differentiatie en verdieping en bereidt de leerlingen uitstekend voor op het Engels in het
voortgezet onderwijs. Onze school ontwikkelt zich tot een gecertificeerde VVTO-school, waarbij 10 % van de
lessen in het Engels wordt gegeven. Bij de kernvakken blijft Nederlands uiteraard de voertaal.
Creatieve vakken
We gebruiken de methode Uit de kunst. Dit is een methode voor tekenen en handvaardigheid.
De methode is thematisch van opzet. Bij de expressieopdrachten komen veel verschillende technieken en
materialen aan bod.
Voor muziek gebruiken we de digitale methode 123ZING. Deze methode biedt de leerkrachten de mogelijkheid
om op een flexibele, laagdrempelige én inhoudelijke wijze de muzieklessen te verzorgen. Via de kidspagina
kunnen de leerlingen (en ouders!) ook thuis genieten van de liedjes die op school zijn geleerd.
Gymnastiek
Vanaf groep 1 wordt er voor de gymnastieklessen gebruik gemaakt van de sporthal De Eiber. De groepen 7
gymmen in sporthal De Noort Syde.
We gebruiken voor de gymlessen de methode Basislessen bewegingsonderwijs. Er is een afwisseling tussen
toestellessen en spellessen. Op vrijdag worden de lessen verzorgd door een vakleerkracht.
Uit hygiënisch oogpunt verplichten wij gymschoenen en gymkleding te dragen. Deze worden in een gymtas van
de school bewaard. Deze gymschoenen mogen niet voorzien zijn van zwarte zolen en mogen niet buiten
gedragen worden. Voor de hygiëne gaan de gymtassen en gymkleding na iedere les mee naar huis zodat ze
gewassen kunnen worden. Op de gymdagen dienen de gymtassen en gymkleding weer schoon mee naar
school te worden genomen. Kinderen die hun gymkleding niet bij zich hebben gymmen niet mee.
Gedurende het schooljaar worden er ook gymlessen gegeven op de sportvelden in Oudewater of op andere
sportlocaties, zoals de schaats- en skeelerbaan. Sportverenigingen en sportscholen verzorgen jaarlijks clinics
voor onze leerlingen.
Studievaardigheden en huiswerk
Studievaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn bij een studie. Het gaat daarbij om vaardigheden zoals
het verzamelen en lezen van informatie, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, aantekeningen maken,
samenvatten en presenteren.
Deze vaardigheden oefenen de leerlingen bij begrijpend lezen. Wij gebruiken daarvoor de methode
Nieuwsbegrip, die werkt aan de hand van actuele thema’s. Bij rekenen/wiskunde maken wij gebruik van
Nieuwsrekenen. Ook hier oefenen de leerlingen studievaardigheden. Verder kan hierbij worden gedacht aan
het gebruik van woordenboeken, atlassen, informatieboekjes en informatiebronnen op het internet.
Naast het aanleren van studievaardigheden is het ook van belang dat kinderen leren om te studeren. Hierbij
gaat het om studiegewoonten, zoals het gebruik van de agenda en het plannen van werk. Ook moeten
kinderen leren om een presentatie te verzorgen of een werkstuk te maken. Dit vraagt van hen een goede
voorbereiding.
Naast het aanleren en oefenen van de studievaardigheden en studiegewoonten moeten de kinderen ook leren
om deze vaardigheden en gewoonten toe te passen. Dit doen ze onder andere bij de dag- en weektaken,
waarbij zelfstandigheid en samenwerken essentieel zijn.
Ook bij het huiswerk oefenen de kinderen studievaardigheden- en gewoonten verder in. Bij huiswerk gaat het
dus niet alleen om het hoge cijfer of het prachtige werkstuk, maar vooral om de weg die wordt gevolgd om dat
resultaat te bereiken. Hoewel een basisschoolleerling hoofdzakelijk een spelend kind moet kunnen zijn, geven
we vanaf groep 6 huiswerk. Het huiswerk geeft de leerling de mogelijkheid om leerstof te oefenen of om te
werken aan zaken waar op school onvoldoende gelegenheid voor is, zoals het maken van een werkstuk of het
voorbereiden van een presentatie (boekbespreking, spreekbeurt). Daarnaast leert het kind te plannen, een
vaardigheid die in het voortgezet onderwijs van groot belang is. De afspraken betreffende het huiswerk vindt u
op www.jozefschooloudewater.nl onder School – Ons Onderwijs.
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5.5 Algemeen
ICT
De wereld digitaliseert en onze school wil die ontwikkeling volgen. Digitalisering biedt vele mogelijkheden en
door hier gebruik van te maken kan ons onderwijs geoptimaliseerd worden en kunnen de leerlingen
kennismaken met een wereld die steeds verder internationaliseert.
Onze school is al aangesloten op het glasvezelnetwerk, zodat we over een snelle internetverbinding
beschikken. De school werkt geheel serverloos, wat wil zeggen dat er uitsluitend in de cloud wordt gewerkt.
Alle programma’s die we gebruiken zijn dan ook webbased. Binnen onze stichting is onze school een
voorhoedeschool op het gebied van het serverloos werken.
In de groepen 1 en 2 werken de leerlingen met iPads. Ook groep 3 maakt gebruik van deze devices. Vanaf
groep 4 worden er op structurele wijze Chromebooks ingezet bij het leerproces. Alle leerlingen hebben een
eigen Chromebook. Bij de vakken taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen wordt er geen gebruik meer
gemaakt van leerlingboeken. Bij de verwerking van de leerstof wordt veelal gebruik gemaakt van de
Chromebooks. Om de Chromebooks efficiënt te kunnen gebruiken krijgen de kinderen hoofdtelefoons van
school, in toenemende mate gebruiken de kinderen eigen hoofdtelefoons.
De groepen 6, 7 en 8 werken ook met Snappets. De leerlingen maken op deze tablets de verwerking van de
lesstof van rekenen en spelling.
Voor alle devices geldt dat de leerkracht via een dashboard de vorderingen van de leerlingen kan volgen en
hen op die manier ook onmiddellijk feedback kan geven. De Snappet past zijn oefenstof aan op het
ontwikkelingsniveau van de leerling en er kan gericht gewerkt worden aan specifieke leerdoelen.
Alle groepen hebben de beschikking over een digitaal schoolbord. Via het programma ProWise kan de
leerkracht ook verbinding leggen tussen de devices, die de leerlingen gebruiken, en het bord. Zo kunnen
bijvoorbeeld stemrondes worden gehouden, maar ook kunnen de antwoorden van de leerlingen op het bord
worden getoond.
Wij vinden het als school zeer belangrijk dat onze leerlingen op een juiste en verantwoorde manier leren
omgaan met internet en digitale media. We willen de digitale wereld dan ook niet afschermen voor onze
leerlingen, maar hen juist wijze op het juiste gebruik van de mogelijkheden die deze wereld biedt. In het
schooljaar 2017-2018 werd daarom in de groepen 3 t/m 8 gewerkt met het mediawijsheidproject ‘Het
Nationaal Media Paspoort’ dat is ontwikkeld door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij.
Betreffende het zorgvuldig omgaan met de sociale media hebben wij in 2014 het Protocol sociale media
vastgesteld. Dit protocol vindt u op www.jozefschooloudewater.nl onder Downloads en is ook opgenomen in
het Veiligheidsplan.
De voor ICT verantwoordelijke leerkracht zorgt voor het up-to-date houden van de digitale software, begeleidt
waar nodig het gebruik van de software en het gebruik van de digitale schoolborden in de klassen en volgt de
ontwikkelingen op ICT-gebied. Deze ICT’er maakt deel uit van het binnen De Groeiling opererende ICTnetwerk. Gemeenschappelijke problemen, de opzet van cursussen, de aanschaf van de benodigde soft- en
hardware, coaching van leerkrachten en de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied komen daar aan de orde.
Catechese
In onze naam, Basisschool St. Jozef, ligt al opgesloten dat wij een katholieke school zijn. Onze
vakcoördinatoren onderhouden het contact met de parochie Pax Christi. Indien gewenst sluiten we aan bij
parochiële activiteiten zoals het Sint Franciscusfeest. De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie wordt
verzorgd door de leerkracht van groep 4. Dit in samenspraak met de parochie en ouders van onze school. Op
school besteden we inhoudelijk aandacht aan alle kerkelijke feesten. U kunt hierbij denken aan Pasen en
Kerstmis, maar ook aan relatief onbekende feesten zoals Sint-Maarten en Valentijnsdag.
We gebruiken de methode Hemel en Aarde. In deze methode wordt ook aandacht besteed aan andere
geloofsovertuigingen en levensvisies. Jaarlijks staat tijdens een themaweek een van de andere
wereldgodsdiensten centraal (christendom, hindoeïsme, boeddhisme, jodendom en islam). Dit in een cyclus
van vijf jaar. In dit kader kan er sprake zijn van een bezoek aan een gebedshuis (bijv. kerk, moskee of een
synagoge).
In alle groepen wordt met regelmaat voorgelezen uit moderne kinderbijbels.
In teamverband staan wij een keer per jaar uitgebreid stil bij de identiteit van onze school. We worden
daarvoor begeleid door het bureau Arkade.
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Sociaal-emotionele ontwikkeling
Voor dit vormingsgebied maken wij sinds het schooljaar 2015-2016 gebruik van de Kanjertraining. De
Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas
op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te
verbeteren (curatief). Als fundament voor de Kanjertraining wordt er uitgegaan van de volgende regels: we
vertrouwen elkaar - we helpen elkaar - niemand speelt de baas - niemand lacht uit - niemand blijft zielig.
De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de
positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een sociaalemotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de
groepsvorming en het pedagogisch klimaat.
Alle leerkrachten zijn gecertificeerd om de Kanjertraining te verzorgen. Nieuwe leerkrachten zijn verplicht om
de opleiding Kanjertraining te volgen.
Onze school werkt met een pestprotocol dat is ontwikkeld voor de Kanjertraining. Dit protocol is opgenomen
in het Veiligheidsplan van de school.
Actief burgerschap en sociale integratie
Kinderen leren op school veel meer dan taal en rekenen alleen. De school is bij uitstek de plek waar elk kind
kennismaakt met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Maatschappelijke
ontwikkelingen als individualisering en een multiculturele samenleving vragen dat scholen actief burgerschap
en sociale integratie bevorderen. Actief burgerschap is het kunnen en willen deelnemen aan de samenleving.
Burgerschap gaat over diversiteit, acceptatie en tolerantie.
Het vraagt ook reflectie op het eigen handelen, een respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je
omgeving.
Toerusting van kinderen om op zinvolle wijze aan de samenleving bij te dragen, is een taak die het onderwijs
sinds lang vervult. De laatste jaren zien we een toename in aandacht voor dit onderwerp. Bezorgdheid over
verruwing en geweld, over onverdraagzaamheid en over het afbrokkelen van de maatschappelijke samenhang
spelen daarbij een rol. Naar de vraag wat het onderwijs kan bijdragen gaat dan ook veel belangstelling uit.
Sinds 1 februari 2006 zijn scholen verplicht het “actief burgerschap en de sociale integratie” van kinderen te
bevorderen. Deze wettelijke bepaling onderstreept dat stimulering van burgerschap en integratie een taak is
die om gerichte aandacht van scholen vraagt. Op onze school vormen goed burgerschap en integratie een
onderdeel van de dagelijkse praktijk. Het is de taak van iedere deelnemer van onze schoolorganisatie, van kind
tot volwassene, om elkaar te ondersteunen bij en te begeleiden tot het worden van een goede wereldburger.
In de kerndoelen wordt het in de wet betreffende actief burgerschap en sociale integratie beschrevene nader
geformuleerd:
o De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de
burger;
o De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen;
o De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in
opvattingen van mensen;
o De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en
anderen;
o De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als
consument;
o De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
Zorg voor kwaliteit
Onze visie betreffende actief burgerschap en sociale integratie is beschreven in ons schoolplan 2016-2020.
Het aanbod van de school is afgestemd op mogelijke risico’s en opvattingen rond burgerschap en integratie.
Als voorbeelden kunnen worden genoemd: het pestprotocol en de daarmee samenhangende pestcontracten,
de schoolregels die samen met de kinderen worden opgesteld, de Kanjertraining en de gehanteerde
lesmethoden zoals Hemel en Aarde (catechese) en Bij de tijd (geschiedenis). Ook het handelen van de
leerkrachten is gericht op het bevorderen van integratie en burgerschap, hun gedrag dient als voorbeeld voor
de kinderen te functioneren.
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AANBOD
Bevordering sociale competenties
Door te werken met de Kanjertraining werken wij op structurele wijze aan het bevorderen van de sociale
competenties van de kinderen.
Competentiegericht onderwijs achten wij van groot belang. In de dagelijkse omgang met de kinderen uit zich
dat op de volgende wijze:
o Wij proberen de kinderen zoveel mogelijk succeservaringen op te laten doen door in te spelen op de
verschillen tussen kinderen (bijvoorbeeld verlengde instructie, werken met eigen leerwegen);
o Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor en zeggenschap te geven over hun eigen
leerproces. De kinderen leren hierdoor dat ze veel zelf kunnen. Dat bevordert hun zelfvertrouwen;
o Door het samenwerken leren de kinderen dat ze verschillende kwaliteiten hebben en dat ze door het
samenwerken tot betere resultaten komen (bijvoorbeeld coöperatief leren);
o De school staat open voor kinderen met een lichamelijke of sociale beperking.
Samenleving, de diversiteit daarin, en bevordering deelname aan betrokkenheid bij de samenleving
We vinden het van belang om een actieve rol in te nemen in de naaste omgeving en de samenleving. Dit uit
zich in:
o Voor alle groepen een jaarlijkse culturele schoolreis (bijvoorbeeld Anne Frankhuis voor groep 8);
o Bezoek aan cultureel erfgoed in Oudewater en omstreken (bijvoorbeeld Heksenwaag, stadhuis);
o Bezoek aan bibliotheek, etc.;
o Culturele voorstellingen en projecten voor alle groepen waarbij sociale thematiek centraal staat
(bijvoorbeeld project Kriebeltje);
o Kijken naar programma’s schooltelevisie, zoals Weekjournaal en Koekeloere;
o Deelname aan acties zoals Schaatsen voor Water en de Kinderpostzegelactie;
o Deelname aan de jaarlijkse lokale dodenherdenking op 4 mei;
o Kennismaken met andere culturen en religies vindt vooral plaats door middel van kennisoverdracht
(diverse lesmethoden).
Basiswaarden en democratische rechtstaat
In de leerlingenraad zitten negen kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Zij hebben als taak zaken en ideeën die bij
de kinderen spelen met elkaar te bespreken en als het haalbare ideeën zijn, deze uit te voeren. Door middel
van de leerlingenraad willen we de betrokkenheid van kinderen met hun eigen school vergroten. De
leerlingenraad komt ongeveer één keer per twee maanden bijeen onder leiding van een leerkracht.
De participatie in de en de kennis over de democratische rechtstaat wordt verder bevorderd door o.a.:
o Jaarlijkse deelname aan het landelijke project rondom Prinsjesdag;
o Bezoek groep 8 aan de Tweede kamer en het Binnenhof;
o Kijken naar programma’s schooltelevisie, zoals Weekjournaal;
o Werken met methoden zoals Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), Hier en daar (aardrijkskunde) en Bij de
tijd (geschiedenis).
School als oefenplaats
De school is een oefenplaats voor kinderen op het gebied van burgerschap en integratie:
o In alle groepen worden vergaderingen gehouden ter voorbereiding op de bijeenkomsten van de
leerlingenraad;
o Om het jaar wordt in de groepen 5 tot en met 8 een verkiezingsproject georganiseerd waarbij
kinderen politieke partijen oprichten, programma’s worden opgesteld en verkiezingsdebatten worden
gehouden en verkiezingen worden georganiseerd. Hierbij worden ook lokale politici uitgenodigd;
o In alle groepen wordt regelmatig gedebatteerd over tal van onderwerpen. Kinderen krijgen hierbij
ook de leiding over de gesprekken;
o Het oefenen van waarden en normen tijdens rollenspellen.
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5.6 Klassenmap en basismap
In iedere groep wordt een klassenmap bijgehouden waarin onder andere de planning (zoals lesroosters en
weektaken) te vinden is. Ook andere relevante informatie over de groep en de school is in deze map te vinden.
Voor invallende leerkrachten vormt deze map de leidraad om hun werk goed te kunnen verrichten.
In alle groepen is ook de zogenaamde basismap aanwezig. In deze map zijn alle afspraken en procedures, zoals
die op school zijn vastgesteld, te vinden. In het schooljaar 2018-2018 worden deze documenten digitaal
gemaakt en geplaatst in het SharePoint van de school.
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Ieder kind is er één

6.1 Leerlingenzorg
Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden. We besteden op onze school daarom veel aandacht aan de zorg
voor alle leerlingen. Onze zorg is niet alleen gericht op leerlingen met beneden gemiddelde capaciteiten, maar
biedt ook leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong de uitdaging en begeleiding die zij nodig hebben.
Om ieder kind zo goed mogelijk te kunnen volgen hebben we een breed scala aan mogelijkheden voor de
begeleiding van kinderen op (ortho-)didactisch en (ortho-)pedagogisch gebied. De wijze waarop de zorg op
onze school is ingericht staat beschreven in het zorgplan.

6.2 Opbrengstgericht werken (OGW) en Handelingsgericht werken (HGW)
We maken gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem, waarmee we de ontwikkeling van de kinderen zo
nauwkeurig mogelijk in kaart brengen. De bij het leerlingvolgsysteem behorende toetsen worden in de
groepen 1 en 2 afgenomen op het gebied van taal en rekenen (Cito-toetsen) en in de groepen 3 tot en met 8
bij technisch lezen (Cito-toetsen), spelling (methodetoetsen en Cito-toetsen), begrijpend lezen
(methodetoetsen en Cito-toetsen) en rekenen (methodetoetsen en Cito-toetsen). De resultaten van de
methodetoetsen gebruiken wij om leerlingen tussentijds de hulp te bieden die zij nodig hebben om de door de
lesmethode aangestuurde leerlijnen te kunnen blijven volgen. In groep 8 maken de leerlingen ook de Citoeindtoets.
6.2.1 Opbrengstgericht werken
De resultaten van de Cito-toetsen gebruiken wij om ons onderwijs te evalueren en, indien nodig, aan te
passen. Hiertoe worden de resultaten halfjaarlijks geëvalueerd op zowel leerling-, groeps- als schoolniveau. Dit
heet opbrengstgericht werken.
6.2.2 Toetsbeleid
Een hulpmiddel bij het Opbrengstgericht Werken vormen de toetsresultaten van kinderen.
Toetsresultaten kunnen worden gebruikt om:
o Aan te tonen dat het onderwijs, door de maatschappij gefinancierd, voldoende kwaliteit heeft gehad
(verantwoording);
o Inzicht te krijgen in de ontwikkeling van individuele kinderen, om zodoende het onderwijs daar zo
goed mogelijk op aan te laten sluiten (aansluiten op de onderwijsbehoefte van kinderen);
o Inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van het gegeven onderwijs
(onderwijsverbetering).
Om effectief gebruik te kunnen maken van toetsresultaten moet aan een aantal voorwaarden worden
voldaan. Wij volgen het toetsbeleid, zoals dat in 2017 is vastgesteld door Stichting De Groeiling. U vindt het
document ‘Beleid ten aanzien van het gebruik van toetsen binnen De Groeiling’ op
www.jozefschooloudewater.nl onder Downloads.
6.2.3 Handelingsgericht werken
De resultaten van de Cito-toetsen worden door de leerkracht besproken en geanalyseerd met de intern
begeleider en de directie van de school. Met elkaar hebben we afgesproken welk niveau de individuele leerling
en de groep tenminste moeten halen bij een volgende toets. Op basis van de toetsresultaten wordt de groep
gesplitst in drie niveaugroepen (blauw, groen en rood), die allen de begeleiding ontvangen die past bij hun
specifieke onderwijsbehoeften. Bij het indelen van de groepsniveaus wordt ook specifiek aandacht geschonken
aan de leerlingkenmerken, de zogenaamde belemmerende en stimulerende factoren, die een rol spelen bij het
volgen van onderwijs. Zo kan het zijn dat een leerling de Cito-toets rekenen op een hoog niveau maakt, maar
in een lagere niveaugroep wordt ingedeeld omdat het voor hem van belang is om een uitgebreidere instructie
te volgen dan een gelijk scorende klasgenoot.
De wijze waarop iedere groep de leerstof krijgt uitgelegd en op welke wijze de leerstof wordt verwerkt staat
beschreven in een groepsplan.
De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het groepsplan. Bij verschillende
vakken worden ook ouders ingezet. Zij werken met programma’s als Rekensprint en Spellingssprint.
Bij BOUW, een preventief programma dat ernstige leesproblemen bij leerlingen in de onderbouw moet
voorkomen, worden ook leerlingen uit groep 8 ingezet. Bij inzet van ouders en leerlingen worden deze altijd
geïnstrueerd door de remedial teacher of de intern begeleider.
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Ook maken we gebruik van het bij de Kanjertraining behorende, digitale leerlingvolgsysteem ZIEN!, waarmee
de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling in kaart wordt gebracht.
Sinds februari 2013 hebben de ouders middels het ouderportaal van ons administratieprogramma ParnasSys
inzage in de Cito-resultaten van hun kind.
6.2.4 Ontwikkelingsperspectief en doubleren
Soms kunnen leerlingen de minimale gewenste ontwikkeling van hun groep niet volgen. Als dit blijkt kan de
leerling vanaf groep 6 een eigen leerlijn volgen. Dit gebeurt pas als blijkt dat een kind een beneden gemiddelde
intelligentie heeft en als het kind gedurende een langere periode handelingsgericht is begeleid.
De individuele leerlijn kan in de eigen groep gevolgd worden, maar ook is het mogelijk om het betreffende vak
in een andere groep te volgen. De roostertijden in de bovenbouw zijn hiertoe op elkaar afgestemd. Voor deze
leerlingen met een eigen leerlijn wordt een zogenaamd ontwikkelingsperspectief opgesteld dat halfjaarlijkse
wordt geëvalueerd, bijgesteld en besproken met de ouders.
In uitzonderlijke gevallen, als zowel de verstandelijke als de sociaal-emotionele ontwikkeling dit aangeeft,
wordt in overleg met de ouders besloten om een kind een jaar te laten doubleren. Voor deze leerlingen wordt
een aangepast programma opgesteld.

6.3 Dyslexiebeleid
Leerlingen komen in aanmerking voor een dyslexieonderzoek als in het leerlingvolgsysteem aan de hand van
verschillende meetmomenten en handelingsplannen is vastgelegd dat er een achterstand is opgetreden en dat
die achterstand hardnekkig is.
Achterstand wil in dit geval zeggen: leerlingen met een E-score op lezen of leerlingen met een lage D-score op
lezen én een E-score op spelling. Dit moet wel op minimaal drie opeenvolgende meetmomenten zijn
vastgesteld, en na aanbod van extra zorg of specifieke interventies (minimaal twee interventieperioden). Met
hardnekkig wordt bedoeld dat de school extra begeleiding heeft gegeven gedurende tenminste twee
achtereenvolgende interventieperioden van ongeveer drie maanden.
Het dyslexieonderzoek kan door ouders aangevraagd worden bij een door de zorgverzekering aangesloten
expertisecentrum. De zorgverzekeraar betaalt de kosten.
Begeleiding van leerlingen met dyslexie door een externe organisatie vindt bij voorkeur plaats in onze school.
Voor leerlingen met een dyslexieverklaring zijn op onze school de volgende hulpmiddelen toegestaan: digitale
afname van toetsen, Daisy-spelers en voorleesapparaten. Daarnaast kan bij de Cito-toetsen - met uitzondering
van de toetsen op het gebied van technisch lezen - extra afnametijd, vergrote teksten en toetsen in meerdere
delen aangeboden worden. Dit passend binnen het toetsbeleid van De Groeiling.

6.4 Beleid (hoog)begaafdheid
Ieder schooljaar wordt rond de herfstvakantie het signaleringsprotocol (hoog)begaafdheid in iedere groep
afgenomen. Iedere leerkracht vult een signaleringslijst in, die daarna met een van de twee aanwezige
talentcoaches wordt nabesproken. In dit gesprek worden ook de eventueel aanwezige Cito-gegevens en de
observaties van de leerkrachten meegenomen.
Op school zijn drie leerkrachten aanwezig die opgeleid zijn door Novilo (Tijl Koenderink) als talentcoach. Zij
dragen zorg voor het afnemen van alle stappen van het signaleringsprotocol (hoog)begaafdheid, voeren de
gesprekken met de leerkrachten en eventueel ouders, houden de verslaglegging bij, houden het materiaal
bestemd voor (hoog)begaafde leerlingen up-to-date, geven begeleiding aan leerkrachten en evalueren het
beleid (hoog)begaafdheid regelmatig in het team en sturen bij waar nodig.
In het gesprek wat plaatsvindt tussen de leerkracht en de talentcoach naar aanleiding van het
signaleringsprotocol (hoog)begaafdheid, wordt tevens gekeken naar de leerlingen die in de klas compacting en
mogelijk verrijking, verdieping en verbreding nodig hebben. Het is onze insteek om deze hulp zoveel mogelijk
in de klassen te geven. Onder compacting verstaan wij het overslaan van onnodige herhalings- en oefenstof uit
de methode die door de leerling al wordt beheerst. Het is hierbij nadrukkelijk niet de bedoeling dat de leerling
versneld door de leerstof heen werkt. In de tijd die vrijkomt wordt gewerkt aan verrijkings-, verdiepings- en/of
verbredingsmateriaal.
Om het juiste niveau te bepalen waarop de leerling gecompact en verrijkt moet worden, kan ervoor gekozen
worden om een leerling door te toetsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Cito-toetsen en eventueel de
methodetoetsen. De talentcoaches sturen dit traject aan.
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Wanneer een leerling opvalt in de signalering en/of het gesprek kan besloten worden, in overleg met de
ouders, om het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden (DHH) voor deze leerling af te nemen. Hierbij
wordt een uitgebreide vragenlijst ingevuld door de leerkracht, één door de ouders en één door de leerling zelf
(vanaf groep 6). Naar aanleiding van deze vragenlijsten volgt een gesprek met de ouders, de leerkracht en de
talentcoach. De uitkomsten van deze beide onderzoeken, de observaties van de leerkrachten en de scores van
de Cito-toetsen kunnen ertoe leiden dat een leerling wordt gecompact en verrijkt.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 is er gedurende twee ochtenden per week een voorziening voor
gediagnostiseerde hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 ingericht. Het lesprogramma van deze
leerlingen wordt op basis van compacten en verrijken aangestuurd door een van de talentcoaches. Centraal bij
het verrijken, verdiepen en verbreden van de leerstof staan het leren leren en het onderzoekend leren.
Voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 die extra aanbod nodig hebben, is er de plusgroep die eenmaal per
week wordt begeleid door de talentcoach die zich op de onderbouw richt. In deze special class voor de
onderbouw wordt projectmatig gewerkt. Aansturing van het lesprogramma is in handen van de
groepsleerkracht.
Naast het extra aanbod in de groep en ‘de special class voor hoogbegaafde leerlingen, worden er projectmatig
kleine groepjes leerlingen buiten de klas begeleid. Ieder jaar maken de talentcoaches een planning van de
projecten die aangeboden gaan worden per groep/bouw. Deze projecten worden door ouders of externen
verzorgd. Hierbij kan gedacht worden aan basiscursussen Spaans en Chinees. Leerlingen die op een bepaald
vakgebied uitblinken kunnen hiervoor in aanmerking komen. Het is hierbij geen vereiste dat de leerling
(hoog)begaafd is.
Daarnaast begeleiden de talentcoaches individuele leerlingen die door hun (hoog)begaafdheid tegen bepaalde
punten aanlopen. Dit kan gezien worden als coachingstraject.

6.5 Intern begeleiding / Remedial teaching
Judith Potman en Brigitte Kool zijn de intern begeleiders van de school. Brigitte Kool is verantwoordelijk voor
de groepen 1 t/m 4. Zij heeft een HBO-opleiding toegepaste psychologie gevolgd en is gespecialiseerd in
gedrag. Judith Potman richt zich specifiek op leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Zij heeft de masteropleiding
Interne Begeleiding afgerond en is ook gedragsspecialist.
Meerdere malen per jaar hebben de intern begeleiders overleg met de leerkrachten over leerlingen die een
ontwikkelings- of gedragsprobleem hebben. Met elkaar wordt er gezocht naar de beste manier om een kind te
begeleiden. De hulp wordt zoveel mogelijk door de leerkracht zelf gegeven, maar het is ook mogelijk dat de
remedial teacher ingeschakeld wordt.
De intern begeleiders hebben regelmatig overleg met de directie en externe organisaties over zorgleerlingen.
Gedurende één dag per week is Caroline Zoomers belast met de taak van remedial teacher. Voor deze taak
heeft zij de opleiding tot remedial teacher gevolgd. Binnen haar vakgebied heeft zij zich gespecialiseerd in het
begeleiden van leerlingen met rekenproblemen. Linda de Jong, Alda van Schaik en Gerda Schouten zijn de
remedial teachers voor de onderbouwleerlingen.
Daarnaast worden ouders ingezet voor het verzorgen van spellings- en rekeninstructie aan kleine groepjes
leerlingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Spellingsprint en Rekensprint. Voor BOUW, het
programma dat op preventieve wijze leesproblemen voorkomt, worden zowel ouders als leerlingen ingezet.
Leerlingen met een arrangement, bijvoorbeeld afgegeven door Passenderwijs of een andere instelling, worden
begeleid door de remedial teacher, leerlingondersteuners van De GroeiAcademie of externe organisaties, zoals
Carla de Wit Onderwijsondersteuning. Dit altijd onder supervisie van de intern begeleider en externe
specialisten van bijvoorbeeld Passenderwijs.

6.6 Pestprotocol
Omdat wij op onze school vinden dat pesten echt niet kan, werken wij met een pestprotocol. Hierin wordt
beschreven hoe het pestgedrag protocollair aangepakt dient te worden. Dit pestprotocol wordt ieder jaar in de
groepen besproken.
De inhoud van het pestprotocol kunt u nalezen op de website www.jozefschooloudewater.nl.
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 ondertekenen ieder jaar een anti-pest-contract.
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6.7 Passenderwijs
Onze school is aangesloten bij Passenderwijs. Passenderwijs is een samenwerkingsverband voor primair
onderwijs in de regio Utrecht West (26.04). Alle basisscholen, met uitzondering van de scholen op
reformatorische grondslag, in de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en
Woerden zijn aangesloten.
Passenderwijs biedt primair ondersteuning aan de scholen, gericht op onderwijs gerelateerde
ondersteuningsvragen. Deze ondersteuning kan worden vormgegeven als consultieve begeleiding of intensieve
begeleiding gericht op een leerling of de leerkracht / de groep (co-teaching). Sommige vormen van
ondersteuning zijn direct gericht op kinderen, zoals de leeskliniek, de trainingen en de schakelklassen.

6.8 De GroeiAcademie
Onze school is aangesloten bij De GroeiAcademie, het advies-, kennis- en begeleidingscentrum van De
Groeiling.
Het centrum heeft tot doel de deskundigheid binnen de bij De GroeiAcademie aangesloten scholen te
bevorderen door kennis en ervaring uit te wisselen. Verder wil de organisatie personeel de gelegenheid geven
zich verder te professionaliseren. Daartoe wordt één keer per jaar een passend aanbod van cursussen,
workshops, arrangementen ten behoeve van teams, interne begeleiders en andere medewerkers gegeven.
Ook de drie scholen die formeel nog deel uitmaken van het Samenwerkingsverband WSNS maken gebruik van
deze diensten.
De GroeiAcademie heeft eigen orthopedagogen in dienst. Onderzoeken (bijvoorbeeld intelligentie-onderzoek)
kunnen door de specialisten van De GroeiAcademie uitgevoerd. Daardoor zijn de lijnen kort en kan snel
informatie worden uitgewisseld. Ervaringen worden verwerkt in het onderwijskundig beleid van De Groeiling.

6.9 Speciaal Onderwijs
In uitzonderlijke gevallen wordt een kind verwezen naar een school voor speciaal basisonderwijs. Dit gebeurt
uitsluitend als een leerling niet meer binnen het zorgspectrum van onze school te begeleiden is.
Meerdere keren per jaar hebben de intern begeleiders een MPO (Meer Partijen Overleg) waarbij
Passenderwijs, de jeugdarts en Welzijn Oudewater betrokken zijn. Er wordt dan gesproken over kinderen waar
zorgen om zijn, waarbij deskundig advies en hulp nodig is. Passenderwijs is het samenwerkingsverband waar
onze school bij aangesloten is. Jaarlijks wordt binnen dit samenwerkingsverband het zorgplan vastgesteld,
waarin o.a. procedures opgenomen zijn om tot verwijzing naar het SBO te komen. Om tot verwijzing te komen
wordt na intensief samenwerken met Passenderwijs en ouders het leerling-dossier overlegd aan de Centrale
Toekenningscommissie (CTC), die een beslissing neemt over de toewijzing.

6.10 Schoolarts
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Midden Nederland begeleidt de gezondheid, groei en
ontwikkeling van de kinderen in de leeftijd van 4 tot 19 jaar, die in de regio Midden Nederland naar school
gaan.
Leerlingen van groep 2 worden onderzocht door de jeugdverpleegkundige. Het onderzoek bestaat o.a. uit een
ogen- en gehoortest. Ouders ontvangen enige tijd voor het onderzoek een schriftelijke uitnodiging en een
vragenformulier. Indien gewenst kan er een vervolgafspraak bij de jeugdarts worden gemaakt.
Ook de leerlingen van groep 7 worden uitgenodigd voor een bezoek aan de jeugdverpleegkundige. Bovendien
zullen leerlingen van andere groepen worden onderzocht als dat bij een vorig bezoek is afgesproken. Ook
hiervoor ontvangen de ouders een uitnodiging. Een dergelijk onderzoek kan ook plaatsvinden op verzoek van
leerkrachten en/of ouders bij individuele leerlingen voor wie dat om een of andere reden nodig wordt geacht.
Vanzelfsprekend gaat dat in samenspraak met de ouders.
De intern begeleiders van de school hebben een regelmatig en direct contact met de kinderarts van de GGD
over zorgleerlingen.

- Basisschool St. Jozef Oudewater maakt deel uit van De Groeiling -

24

Schoolgids 2018-2019

6.11 Logopedie
Sinds het schooljaar 2012-2013 komt er geen logopediste van de GGD meer op school. Kinderen waarbij een
spraak-/taalprobleem op school wordt gesignaleerd kunnen op advies van de leerkracht worden
doorverwezen naar een particuliere logopedist voor een screening. Ouders dienen hiervoor een verwijsbrief te
halen bij de huisarts.

6.12 Cesartherapie
Eén dag per week is er een therapeut van de praktijk ‘Cesar in Beweging’ op onze school aanwezig. Leerlingen
met motorische problemen kunnen tijdens de lesuren op school door de therapeut van ‘Cesar in Beweging’
worden behandeld. Wanneer een leerkracht zorgen heeft over de motoriek van een leerling kan er advies
worden ingewonnen bij de Cesartherapeut. Zij kan, met toestemming van ouders, een korte screening doen.
Indien nodig zal zij, in overleg met de betreffende ouders, een motorisch onderzoek afnemen. De praktijk
heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars, zodat de behandeling over het algemeen wordt vergoed
door de zorgverzekeraar.
Ouders kunnen uiteraard ook de keuze maken om hun kind elders te laten behandelen.
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Kwaliteitszorg en de resultaten

7.1 Kwaliteitszorg
Belangrijk uitgangspunt bij de kwaliteitszorg op onze school is dat de basiskwaliteit op orde moet zijn. De
basiskwaliteit, die is vastgelegd in wettelijke eisen, wordt gecontroleerd en getoetst door de
onderwijsinspectie. Ook hebben we te maken met de normen die De Groeiling stelt t.a.v. de leerwinst die de
leerlingen moeten maken.
Daarnaast hebben we als school ambities. Deze staan verwoord in het Schoolplan 2016-2020 en worden
concreet uitgewerkt in diverse beleidsplannen (o.a. beleidsplan Engels) en de jaarplannen. Ook hebben we te
maken met de ambities en daaruit voortvloeiende opdrachten op Groeiling-niveau. Deze staan beschreven in
het strategisch beleidsplan en de jaarplannen van De Groeiling.
De kern van de kwaliteitszorg op onze school is te herleiden tot een vijftal kwaliteitsvragen:
Doet de school de goede dingen?
Uitgangspunt is hierbij het zgn. inspectiekader.
Doet de school de dingen goed en hoe weten we en ons bestuur dat?
We gebruiken hiervoor kwaliteitsinstrumenten, zoals managementrapportages en de halfjaarlijkse
Cito-toetsen.
Vinden anderen dat ook?
Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld de enquêtes van Beekveld en Terpstra voor leerlingen,
leerkrachten en ouders. Deze worden via een vaste cyclus afgenomen. Ook een externe en interne
audit, die in het schooljaar 2018-2019 werd afgenomen, leverde ons veel informatie op over de
kwaliteitszorg op onze school.
Wat doet de school met die wetenschap?
Dit doen we via de cyclus van Plan, Do, Check en Act. Op alle niveaus formuleren we, op basis van
gegevens die we verzamelen en analyseren, doelen en plannen om deze te verwezenlijken.
Tussentijds monitoren we hoe het loopt en kijken we of we moeten bijstellen. Halfjaarlijks (bijv. bij
het bepalen van leerresultaten), jaarlijks (bijv. bij het bepalen of onze doelen zoals beschreven in het
jaarplan zijn behaald) of vierjaarlijks (bijv. bij het opstellen van een nieuw schoolplan) evalueren we of
onze doelen zijn gehaald en hoe dat proces is bereikt.
Onze kwaliteitszorg staat beschreven in het document ‘Kwaliteitszorg Basisschool St. Jozef’.
7.1.1 Kwaliteitsmeting- en borging
Onze school gebruikt de Kwaliteitsmeter primair onderwijs van het Bureau Beekveld en Terpstra om periodiek
de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie te meten, te bewaken en/of te verbeteren. De enquête
wordt om de drie jaar afgenomen onder de ouders, leerkrachten en leerlingen. Bij de leerlingen wordt jaarlijks
ook de Monitor Sociale Veiligheid van Vensters afgenomen.
In april 2016 werd de Kwaliteitsmeter B&T afgenomen bij onze leerlingen, ouders en leerkrachten. De enquête
werd door 77 van de 82 leerlingen ingevuld, de leerlingen moesten de vragenlijst verplicht invullen. Bij de
ouders was de respons voor het vrijwillig invullen van de digitale vragenlijst met ruim 65% (107 gezinnen)
uitstekend. De vragen waren per onderdeel (bijvoorbeeld ICT, begeleiding leerkrachten, leerstof en toetsen)
gerubriceerd. De resultaten werden weergegeven in de schaalscore 0 tot 4.
Bij de ouders scoorde het onderdeel ‘onderwijsleerproces’ het laagste met 3.2. Mogelijk dat onze openheid
over het onderwijs en de resultaten van de leerlingen van invloed is op deze mindere, maar altijd nog positieve
score. De ouders van de school zijn zeer tevreden over de keuze voor de school. De leerlingen scoorden op de
onderdelen context (‘In de klas praten we ook over wat ik elke dag meemaak’) en leermiddelen (‘Sommige
kinderen mogen extra vaak op de computer werken’) het laagst. De schooldirectie (‘Ik kan met de directeur
praten als dat nodig is’) gaf met 3.8 de hoogste score te zien. De leerkrachten waren het meest te spreken over
de informatievoorziening en de schooldirectie. Beide onderdelen werden beoordeeld met een 3.8. Evenals bij
de ouders scoorde het onderdeel onderwijsleerproces het minst met 3.2, een kwart van de leerkrachten geeft
aan dat de afstemming van het onderwijs op de specifieke leerbehoeften van zwakkere leerlingen beter kan.
Zowel leerlingen, ouders als leerkrachten mochten ook rapportcijfers uitdelen. De leerlingen gaven het cijfer
8.2, de ouders beoordeelden onze school met een 7.8. De leerkrachten scoorden 8.3. Voor alle groepen geldt
dat we in vergelijking met de interne benchmark (andere scholen van Stichting De Groeiling) op veel
onderdelen positief scoorden. Bij een negatieve afwijking is deze minimaal.
De verbeterpunten naar aanleiding van de drie afgenomen enquêtes zijn opgenomen in ons schoolplan 20162020.
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7.1.2 Audit
In het schooljaar 2018-2019 heeft er op onze school ook een externe audit plaatsgevonden. Deze audit werd
uitgevoerd door onderwijskundig medewerkers en directeuren van De Groeiling en andere besturen. Aan de
voorbereiding op deze audit werd veel tijd besteed door het MT en het team. Deze interne evaluatie leverde
veel waardevolle informatie op betreffende onze sterke punten, maar ook betreffende onze verbeterpunten.
Bij de audit zelf werden daarbij nog eens de puntjes op de i gezet. Een paar van de aanbevelingen van de
auditcommissie
Maak leerlingen meer eigenaar van het eigen leerproces;
Stel hoge doelen aan de sterke leerlingen.
De aanbevelingen die we van de audit-commissie kregen zijn verwerkt in het jaarplan 2018-2019.

7.2 De resultaten
7.2.1 Onze doelen
Wij stellen hoge, maar reële doelen aan onze leerlingen en ons onderwijs. Bij alle hoofdvakgebieden worden
de resultaten gemeten met de tussentoetsen van Cito. Onze streefwaardes liggen voor alle vakgebieden
(technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen en wiskunde) minimaal op het landelijk gemiddelde van
3.0. Per toetsperiode stellen we voor alle groepen specifieke toetsdoelen op. In de praktijk worden deze veelal
ruim boven het landelijk gemiddelde gesteld. Ook bij de Cito-Eindtoets willen we boven het landelijk
gemiddelde scoren (zie hoofdstuk 7.2.2. ‘Cito-resultaten’.
Bij het behalen van hoge onderwijsresultaten is het essentieel belang dat de leerlingen kunnen werken in een
omgeving waarin ze zich veilig en begrepen voelen. Deze sociale veiligheid meten we in de groepen 5 t/m 8
middels de monitor Sociale Veiligheid van Vensters (zie hoofdstuk 7.2.3 ‘Enquête sociale veiligheid’).
In het hoofdstuk, gewijd aan de leerlingenzorg: 'Ieder kind is er één', staat te lezen hoe wij gericht naar
kinderen kijken om mogelijke uitval te signaleren en - door adequate maatregelen te nemen - deze uitval te
voorkomen door met passende maatregelen het kind te helpen.
Binnen onze school zijn we in staat om leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen te begeleiden. Ons
klassenmanagement is daarop ingericht en we maken gebruik van interne en externe onderwijsspecialisten.
Indien noodzakelijk werken leerlingen met eigen leerlijnen.
Graag willen wij alle kinderen een passende plaats op onze school geven. Als een adequate begeleiding echter
niet meer mogelijk is verwijzen wij leerlingen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs. Dit in het belang van het
betreffende kind, maar ook in het belang van de groep en de leerkracht. Dit altijd binnen de vastgestelde
kaders, zoals die zijn omschreven in het SOP (schoolondersteuningsprofiel).
7.2.2 Cito-resultaten
Sinds het schooljaar 2011-2012 werken wij opbrengstgericht. De resultaten van de Cito-toetsen (technisch en
begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde), die worden afgenomen in januari (M-toets) en juni (E-toets),
worden omgezet naar niveauwaarden. Dit op de schaal van 0 (laag) tot 5 (hoog). Hierbij staat de niveauwaarde
van 3 gelijk aan het landelijk gemiddelde. Op basis van de individuele niveauwaarden worden ook
klassengemiddelden vastgesteld. Na analyse van de resultaten worden vervolgens groepsplannen
samengesteld voor de volgende werkperiode. Ook worden op individueel niveau en groepsniveau doelen
bepaald.
In algemene zin kan gezegd worden dat de tussenresultaten van onze school op een uitstekend niveau liggen.
Dit blijkt ook uit een benchmark met de overige Groeiling-scholen, waarbij onze school steeds bij de hoger
schorende scholen behoort. Een uitzondering geldt voor de huidige groepen 6 die beneden gemiddeld scoren.
Eén van de twee groepen heeft vorig schooljaar met veel wisseling van leerkrachten te maken gehad en dit
heeft ongetwijfeld zijn weerslag gehad op het presteren van de leerlingen. De andere groep 6 scoorde bij de
juni-toetsen nog beneden gemiddeld, maar toonde bij alle getoetste vakken een prachtige opwaartse
ontwikkeling.
Voor de overige groepen geldt dat er aan het eind van het vorig schooljaar slechts in drie gevallen een
toetsresultaat werd behaald onder het hoge niveau 4. In de groepen 3 en 6 (de huidige groepen 4 en 7) bij het
technisch lezen en in groep 4 (de huidige groep 5) bij spelling. De terugval in de groepen 3 en 4 is herkenbaar
in vergelijking met andere jaren, de mindere score is groep 6 was slechts marginaal. Uitermate sterk zijn in alle
groepen, m.u.v. de eerdergenoemde groepen 6, de scores bij begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. Dit zijn
de belangrijkste vakgebieden. Voor de huidige groep 8 geldt dat meerdere leerlingen bij rekenen/wiskunde
adaptief zijn getoetst en dus niet meededen met de klassikale eindtoets van groep 7. Zij werken aan hun eigen
referentiedoelen en zullen op een bij hen passend niveau gaan uitstromen naar het voortgezet onderwijs.
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Onderstaand het overzicht van het schoolgemiddelde van de Cito M- en E-toetsen van de afgelopen drie
schooljaren. Dit op de schaal van 0-5, de niveauwaarde 3 is het landelijk gemiddelde. Bij technisch lezen
betreft het gemiddelde alleen de groepen 3 en 4.
Overzicht Cito-scores (gemiddelde van alle groepen)
Technisch lezen
Spelling
2015-2016
3.3
3.7
2016-2017
3.6
3.6
2017-2018
2.6
3.8
Gemiddeld
3.2
3.7

Begrijpend lezen
3.7
3.5
3.7
3.6

Rekenen/Wiskunde
4.0
3.8
4.2
4.0

De Cito-Eindtoets leverde in 2018 een score op van 538.3 punten, deze score lag boven het gewone landelijk
gemiddelde van 535.6 en scoorde ook boven de bovengrens van de inspectie. Na ‘de dip’ van 2017, toen we te
maken hadden met een relatief grote groep leerlingen die uitstroomde naar VMBO-B met
leerwegondersteuning, werd hiermee de prachtige trend van de laatste jaren voortgezet.

2014
2015
2016
2017
2018
Gemiddelde laatste 3 jaar

Schoolscore
534.8
536.3
537.6
535.2
538.3
537

Landelijk Gemiddelde
534.9
535.3
534.9
535.6
535.6
535.4

Tijdens de informatieavonden, die wij jaarlijks aan het begin van het schooljaar organiseren, informeren wij de
ouders over de groepsresultaten van het opbrengst- en handelingsgericht werken.
7.2.3 Enquête sociale veiligheid
Bij de leerlingen werd in 2018 de monitor sociale veiligheid van Vensters afgenomen. Gemiddeld werd er een
score behaald van 8.7 (op de schaal van 0 t/m 10) bij sociale veiligheidsbeleving. Op het deelonderwerp ‘de
ervaren sociale, psychische en fysieke veiligheid’ was er een gemiddelde van 8.8 en er werd een 9.3 behaald bij
‘de aantasting van de sociale, psychische en fysieke veiligheid’. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan
pestgedrag. Op het onderdeel ‘welbevinden van de leerlingen’ werd een 7.6 behaald.
De resultaten van de monitor sociale veiligheid zijn ook gepubliceerd op www.scholenopdekaart.nl. Op deze
site vindt u ook alle andere relevante informatie over onze school, zoals de verwijzingspercentages naar het
voortgezet onderwijs, de schooltijden en tal van andere zaken.
7.2.4 Oudergesprekken en het rapport
Bij de begeleiding van de leerlingen is een structureel en open overleg tussen ouders en de leerkrachten van
groot belang. In de loop van het schooljaar zijn er daarom in alle groepen drie geplande overlegmomenten.
Groep 1 tot en met 7
Begin november worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek van tien minuten. In dit eerste
oudergesprek staat het welbevinden van het kind centraal. Daarnaast wordt er ook uitgebreid gesproken over
de prestaties van het kind.
In februari ontvangen alle leerlingen hun eerste rapport, het tweede rapport wordt in juni uitgereikt. De cijfers
van het rapport van de groepen 3 t/m 8 zijn gebaseerd op het resultaat van de methodegebonden toetsen (de
toetsen die bij de lesmethoden horen). De rapporten van de kleuters zijn gebaseerd op het
leerlingvolgsysteem (Kijk) en observaties.
De kinderen die in oktober, november of december in groep 1 op school komen krijgen een groep 1-rapport.
De kinderen die vanaf januari in groep 1 instromen, krijgen een instroomrapport, waarin wat meer algemene
zaken aan bod komen zoals sociaal-emotionele ontwikkeling en kringgedrag.
Naar aanleiding van het eerste rapport en de afname van de Cito-toetsen worden de ouders in februari en juni
uitgenodigd voor de zogenaamde tien-minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken worden zij in de
gelegenheid gesteld om met de leerkrachten te overleggen hoe het met hun kind(eren) gaat. Van beide kanten
brengen we elkaar op de hoogte van relevante zaken, die we van elkaar moeten weten.
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Het rapport, observaties en de resultaten van de Cito-toetsen (bij kleuters ook KIJK) vormen een belangrijk
onderdeel van het gesprek. De gesprekken worden in de middaguren en de vroege avonduren gehouden.
De ouders van groep 7 ontvangen tijdens het juni-gesprek een voorlopig schoolkeuzeadvies voor hun kind. Dit
op basis van de toetsen van het leerlingvolgsysteem.
Om de organisatie van deze gesprekken vlot te laten verlopen, worden, als de tien minuten niet toereikend
zijn, afspraken gemaakt voor een vervolggesprek.
Mocht daartoe aanleiding zijn dan is het ook altijd mogelijk tussentijds een afspraak te maken met de
leerkrachten om te spreken over uw kind.
Groep 8
De gesprekscyclus voor groep 8 wijkt af van de overige groepen. Naast het reguliere novembergesprek wordt
er in de tweede helft van februari een oudergesprek gehouden die in het teken staat van schoolkeuze. Op
basis van de resultaten van de in februari en de in de groepen 6 en 7 gemaakte Cito-toetsen, behorend bij het
leerlingvolgsysteem, ontvangen de ouders een definitief schoolkeuzeadvies voor hun kind. Na het bekend
worden van het resultaat van de Cito-Eindtoets, die in april wordt afgenomen, kan in incidentele gevallen het
schoolkeuzeadvies nog worden bijgesteld.
De school van inschrijving bepaalt uiteindelijk of de leerling wordt aangenomen in het brugklastype waarvoor
is ingeschreven. De overdracht van gegevens naar de school van voortgezet onderwijs vindt plaats middels
Onderwijs Transparant, een digitaal overdrachtssysteem. Met alle scholen vindt ook een zogenaamde warme
overdracht plaats. In een persoonlijk gesprek wordt dan leerling informatie uitgewisseld tussen de leerkracht
van groep 8 en de brugklascoördinatoren.
Bij de verwijzing van onze leerlingen naar groep 8 volgt onze school de ‘POVO-procedure 2018-2019’, zoals die
is vastgesteld binnen het samenwerkingsverband VO van de Regio Utrecht West. Deze procedure vindt u op
onze website onder Downloads.
7.2.5 De uitstroom van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs
Het afgelopen schooljaar gingen de leerlingen naar het Kalsbeek College (12 leerlingen) en het Minkema
College (4 leerlingen) in Woerden, het Antoniuscollege (2 leerlingen), GSG Leo Vroman (1 leerling) en het
Coornhert Gymnasium (1 leerling) in Gouda, het Wellantcollege (3 leerlingen) te Montfoort, het Amadeus
Lyceum (1 leerling) in Vleuten en het Schoonhovens College (1 leerling) in de gelijknamige plaats.
De scholen van het voortgezet onderwijs informeren ons op schriftelijke en soms ook op mondelinge wijze
over de resultaten van onze oud-leerlingen. Hun schoolontwikkeling wordt door ons geadministreerd. Met
deze informatie kunnen wij ons onderwijs aanscherpen en onze adviezen nog beter afstemmen op de wensen
van het voortgezet onderwijs.

- Basisschool St. Jozef Oudewater maakt deel uit van De Groeiling -

29

Van de laatste drie jaar is de uitstroom wat categorie betreft als volgt:
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7.3 Veiligheid in de school
‘We vinden dat leerlingen zich in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving moeten kunnen
ontwikkelen’…een kernzin uit de visie van De Groeiling.
Vanuit deze visie werken we aan een veilige Groeilingschool voor ieder kind. We willen onze leerlingen immers
optimaal voorbereiden om straks als zelfstandige, verantwoordelijke en gelukkige burgers hun plek te vinden
in de maatschappij. Daarnaast streven we naar optimale arbeidsomstandigheden en een optimaal leefklimaat
voor medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, racisme, pesten,
agressie, discriminatie en geweld willen we actief bestrijden op de werkplek en in de omgeving van de school,
om zo het welbevinden van iedereen binnen de school te stimuleren. Dit alles binnen een gezonde en veilige
school- en werkomgeving. Alle aspecten betreffende de veiligheid in en rond de school staan beschreven in
het Veiligheidsplan Basisschool St. Jozef.
In dit document beschrijven we wat we doen om dit veilige klimaat te bewerkstelligen, vast te houden en te
verbeteren. We maken bij dit alles een fasering in drie delen:
- leerlingniveau;
- medewerkersniveau;
- gebouw en buitenterrein.
We zijn ons ervan bewust dat het maken van een veiligheidsplan vraagt om meer dan het vastleggen van
regels en afspraken. Het realiseren van een sociaal veilige school vraagt erom dat het (voortdurend) leeft in de
hoofden en het handelen van alle betrokkenen. Het is een integraal onderdeel van het gehele schoolbeleid, de
pedagogische aanpak, kwaliteitszorg, personeelsbeleid en schoolontwikkeling. Dat betekent dat werken aan
veiligheid een continu en cyclisch proces is in een lerende organisatie met betrokkenheid van iedereen in en
om de school. Dit plan wordt in de loop van dit schooljaar, na bespreking in de MR, op de website van de
school geplaatst. Regelmatig komen veiligheidsaspecten tijdens teamvergaderingen aan de orde en worden
bijvoorbeeld de ontruimingen geëvalueerd.
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Niet bij kennis alleen

De meeste tijd wordt op onze school besteed aan het geven en krijgen van onderwijs. Maar er is ook tijd voor
feesten, vieringen en buitenschoolse activiteiten.
Omdat we een katholieke school zijn, besteden we aandacht aan de christelijke feesten door het jaar heen.
Het St. Franciscusfeest (de patroonheilige van onze Oudewaterse geloofsgemeenschap) rond 4 oktober krijgt
extra aandacht door in de groepen de festiviteiten voor te bereiden, zoals het maken van versieringen voor de
viering.
Met Kerstmis hebben we meestal een driejarige cyclus: musical en kerstontbijt, kerstmarkt en kerstontbijt,
kerstdiner en levende kerststal.
De leerkrachten vieren hun verjaardag met de leerlingen van hun klas. Uiteraard wordt de verjaardag van de
leerlingen ook uitgebreid gevierd.
Sport- en spel
Sinds het schooljaar 2017-2018 wordt er weer een gezamenlijk schoolsportdag voor alle Oudewaterse
basisscholen georganiseerd. Tijdens deze dag maken de kinderen kennis met tal van sporten.
Jaarlijks neemt de school ook deel aan diverse sportactiviteiten:
o het K.N.V.B.-voetbaltoernooi voor de groepen 5 tot en met 8 voor zowel jongens als meisjes;
o het schaaktoernooi voor de groepen 5 tot en met 8 in samenwerking met schaakvereniging Kijk Uit;
o diverse andere toernooien, zoals de zwemwedstrijden, etc.
De school stelt het op prijs als sportverenigingen clinics willen verzorgen voor de leerlingen van de school.
Acties
We vinden het belangrijk dat leerlingen vrijwillig enige tijd besteden aan projecten, die opgezet worden voor
de mensen die het minder hebben. We nemen daarom om het jaar deel aan Goede Doelen-acties, zoals de
Kinderpostzegelactie en Schaatsen voor water van Plan Nederland. Jaarlijks kijken we ook of we aansluiten bij
andere acties. Veelal zijn dit acties op lokaal niveau, zoals het ophalen van voedsel voor de Oudewaterse
voedselbank, of zijn ze leerling gerelateerd zoals de actie Rennen voor Kanjerkralen.
Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan incidentele acties voor het goede doel (bijv. bij
natuurrampen) waar nationaal actie voor wordt gevoerd. Soms door ons daadwerkelijk aan te sluiten bij deze
acties, anders toch minstens door er met de leerlingen over te spreken.
Schoolkamp
Aan het eind van ieder schooljaar organiseren wij een schoolkamp. De leerlingen van de groepen 3 tot en met
7 overnachten dan een of twee nacht(en) in kamphuis Mondriaan in de Bokkeduinen te Amersfoort. De
leerlingen van groep 2 gaan één dag naar het kamp.
Voor de jongste kleuters is er in plaats van het kamp een jaarlijks programma dichter in de buurt, waarin we
spelen rondom hetzelfde kampthema als de hogere groepen.
De leerlingen van groep 8 hebben hun jaarlijkse kampweek op het Waddeneiland Ameland. Ze verblijven daar
in de Blierherne, een prachtig gelegen groepsaccommodatie nabij het dorpje Nes. Naast de vele sport- en
spelactiviteiten maken de leerlingen ook een wadlooptocht en bezoeken zij de vuurtoren.
Natuur
De leerlingen van groep 8 hebben in samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer het onderhoud aan de
Zuringkade op zich genomen. Dit houdt onder andere het knotten van de wilgen en essen in.
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Kunst- en Cultuur
Twee van onze leerkrachten zijn op school benoemd tot cultuurcoördinator. Zij hebben jaarlijks overleg met de
cultuurcoördinatoren van de overige scholen in Oudewater en Kunst Centraal. Kunst Centraal is een
organisatie die diverse projecten ontwikkeld op het gebied van kunst en cultuur. Ieder schooljaar wordt er
gewerkt met een kunstmenu en een cultuurmenu. Iedere jaargroep neemt deel aan een project uit het
kunstmenu en aan een project van het cultuurmenu. Sommige projecten zijn op locatie zoals de Klepper, het
theater enz. Andere projecten vinden plaats binnen de school.
Tot het schooljaar 2015-2016 volgde onze school ook het programma Cultuureducatie met kwaliteit. Binnen
dit door Kunst Centraal en landschap Erfgoed Utrecht opgezette programma volgden wij het traject School in
Talenten. Met dit programma werden de creatieve vermogens van zowel leerkrachten versterkt. Een tal van
hen werd opgeleid tot vakspecialist. Het programma sloot perfect aan op de wijze waarop wij in onze school
willen omgaan met bijzondere talenten van leerkrachten en leerlingen. Vanaf het schooljaar 2016-2017
worden er op structurele wijze creamiddagen voor alle leerlingen georganiseerd.
Jaarlijks organiseert onze school ook een schoolproject. Zo staat in 2018 ‘Reis door de tijd’ op het programma.
Samen met de medewerkers van De Klankenkaravaan gaan we dan in één ochtend een prachtige voorstelling
maken, die kan worden bijgewoond door de ouders van de kinderen.
Cultureel uitstapje
Van de ouderbijdrage is een bedrag van € 15,00 per leerling gereserveerd voor deelname aan een culturele
activiteit. Iedere groepsleerkracht doet een voorstel voor de besteding van dit bedrag. Te denken valt aan een
museumbezoek (bijvoorbeeld het Rijksmuseum of Kröller-Müller Museum) of het binnen de school
organiseren van een culturele activiteit (bijvoorbeeld een workshop).
Muziekimpuls
Sinds het schooljaar 2016-2017 maken we gebruik van de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Om deze
regeling goed uit te kunnen voeren zijn we een samenwerking aangegaan met het Muziekhuis in Oudewater.
Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben vier keer per jaar een project, waarbij ze kennismaken met
verschillende muziekstijlen, zoals popmuziek en fanfaremuziek. De projecten worden steeds afgesloten met
een optreden met het Spelenderwijsorkest. Ouders zijn altijd welkom bij deze uitvoeringen.
Andere activiteiten
Naast de extra activiteiten, zoals eerder in dit hoofdstuk genoemd, staan er jaarlijks nog meer activiteiten op
het lesprogramma. Zo neemt groep 5 een kijkje in het Oudewaterse Touwmuseum of loopt een groep mee
met de lokale schaapherder. Deze activiteiten sluiten aan bij het dagelijkse lesprogramma.
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Schooltijden en vakanties

9.1 Schooltijden
Tijdens de acht schooljaren dat uw kind onderwijs krijgt op onze school krijgt hij/zij minimaal 7680 uur
onderwijs. In de onderbouw (groep 1 en 2) is dat 1800 uur en in de midden- en bovenbouw (groep 3 tot en
met 8) 5880 uur. De school probeert de lestijd zo efficiënt mogelijk te besteden door o.a. een strak
klassenmanagement.
De school werkt met een continurooster, dat wil zeggen dat de leerlingen tussen de middag niet naar huis
gaan.
Er wordt geluncht onder roostertijd. Tijdens de lunchtijd worden er activiteiten gedaan die ook in het normale
lesprogramma worden uitgevoerd. Veelal zijn dit taalactiviteiten of activiteiten die gerelateerd zijn aan
wereldoriëntatie, burgerschapsvorming of een van de creatieve vakken. De Medezeggenschapsraad van de
school heeft hiermee ingestemd.
De schooltijden op de locatie De Cope zijn als volgt:
Groep 1 tot en met 2:

Groep 3 tot en met 8
(m.u.v. groep 7 A en 7 B):

Maandag, dinsdag en donderdag:

08.30 uur – 14.30 uur

Woensdag:

08.30 uur – 12.30 uur

Vrijdag:

08.30 uur – 12.00 uur

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

08.30 uur – 14.30 uur

Woensdag:

08.30 uur – 12.30 uur

De school gaat ’s ochtends om 08.20 uur open. De leerlingen komen na openstelling van de school naar
binnen, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.
De schooltijden op de locatie Kluwen zijn als volgt:
Groep 7 A en 7 B:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

08.20 uur – 14.20 uur

Woensdag:

08.20 uur – 12.20 uur

De school gaat ’s ochtends om 08.10 uur open. De leerlingen komen na openstelling van de school naar
binnen, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.

9.2 Vakanties en vrije dagen
Studieweek team Canterbury / Engeland
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie (inclusief Pasen)
Hemelvaartvakantie
Pinksteren
Studiedag
Zomervakantie

Maandag 15-10-2018 t/m vrijdag 19-10-2018
Maandag 22-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018
Vrijdagmiddag 21-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019
Vrijdag 22-02-2019 t/m vrijdag 01-03-2019
Vrijdag 19-04-2019 t/m vrijdag 03-05-2019
Donderdag 30-05-2019 t/m vrijdag 31-05-2019
Maandag 10-06-2019
Maandag 08-07-2019
Vrijdagmiddag 19-07-2019 t/m vrijdag 30-08-2019

Tijdens hun basisschooltijd gaan de leerlingen minimaal 7680 lesuren naar school. Dit is ruim boven de
minimumnorm van de inspectie. Voor de groepen 1 en 2 zijn jaarlijks 900 lesuren ingeroosterd, de groepen 3
t/m 8 gaan minimaal 980 uur per jaar naar school.
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10. Buitengewoon verlof / verzuim van leerlingen
Buitengewoon verlof
Kinderen van 5 jaar en ouder vallen onder de Leerplichtwet en zijn daarom verplicht naar school te gaan. Er
kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen die maken dat u vrij wilt vragen voor uw kind.
Vrij in verband met vakantie
Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof moet minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de
school te worden ingediend. De directeur beslist over het verzoek.
De Leerplichtwet geeft aan dat verlof wegens vakantie slechts wordt verleend indien:
a. wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan.
én
b. een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde
schoolvakanties mogelijk is.
c. het de enige vakantie van de ouders en het kind/de kinderen gezamenlijk in dat schooljaar betreft.
Er kan maar eenmaal per jaar vakantieverlof worden verleend en nooit langer dan tien schooldagen. De eerste
twee lesweken van het schooljaar wordt nooit vakantieverlof verleend.
Vrij in verband met andere, bijzondere omstandigheden
Denk hierbij aan een verhuizing, een familiefeest, etc. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient vooraf aan de
directeur te worden voorgelegd. Daarbij gelden voor bepaalde gebeurtenissen maximale termijnen.
Een verzoek om meer dan 10 dagen te mogen verzuimen moet minimaal 6 weken van tevoren schriftelijk
worden ingediend bij de directeur. Deze zal vervolgens het verzoek aan de leerplichtambtenaar voorleggen.
Vrij in verband met een religieuze feestdag
Ouders moeten een verzoek hiertoe minimaal 2 dagen van te voeren schriftelijk indienen bij de directeur.
Vrij in verband met een behandeling van uw kind
Bij medische behandelingen (waaronder ook logopedie) verdient het de voorkeur dat deze buiten schooltijd
plaats vindt. Het kind mist dan zo min mogelijk lestijd. Blijkt dit niet mogelijk dat kunt u hiervoor vrij vragen bij
de directeur. Bij logopedische behandeling onder schooltijd heeft het sterk onze voorkeur dat deze op onze
school of op een school in de buurt plaats vindt.
Bij dyslexiebehandeling onder schooltijd geeft de school alleen vrij als deze op de school plaats vindt of, als dat
niet mogelijk is, eventueel in een school in de buurt. Dit om verlies van lestijd zo veel mogelijk te voorkomen.
Wij kunnen u helpen bij het vinden van een aanbieder die behandeling op school of eventueel in een school in
de buurt kan aanbieden. Mocht de behandeling in een buurtschool plaats vinden dan bent u zelf
verantwoordelijk voor het halen en brengen van uw kind.
Sommige ouders kiezen ervoor hun kind extra lessen aan te bieden (‘remedial teaching’). De regels van de
Inspectie van het Onderwijs maken dat wij dit onder schooltijd niet toe kunnen laten en uw kind hiervoor dus
geen vrij kunnen geven.
Verdere informatie over de verlofregeling vindt u op leerplicht.net.

- Basisschool St. Jozef Oudewater maakt deel uit van De Groeiling -

35

Schoolgids 2018-2019

Verzuim van leerlingen
In geval van ziekte van een leerling verwachten wij vóór schooltijd een telefonische afmelding. Als uw kind de
volgende dag nog steeds ziek is hoeft u uw kind niet opnieuw af te melden.
Als uw kind bij aanvang van de lestijd niet aanwezig is nemen wij onmiddellijk contact met u op. Is sprake van
ongeoorloofd verzuim, dan moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met u (ouders/verzorgers) bekijken
hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken
van de deskundigheid van een consulent. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek
is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze
situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat
hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort.
Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden
zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden.
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11. Tussen- en naschoolse opvang
11.1 Tussenschoolse opvang
De school werkt met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag overblijven. De
leerlingen lunchen onder begeleiding van hun leerkrachten in hun eigen klas en spelen, voor of na de lunch,
een half uur buiten. Tijdens de lunch mag er niet gesnoept worden.
Het spelen gebeurt in twee tranches, waarbij er een mix is van leerlingen uit de onder-, midden- en
bovenbouw. De leerlingen van de locatie Kluwen spelen op het plein van het Cultuurhuis of op het speelterrein
langs de Lijnbaan.
Tijdens de middagpauze wordt er op De Cope toezicht gehouden door twee vaste overblijfkrachten en een
leerkracht. Op de locatie Kluwen zijn dagelijks twee vaste overblijfkrachten aanwezig. Op drie dagen van de
week is dit een sportbegeleider van de Yellowbellies.
Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden.

11.2 Naschoolse opvang
Voor de naschoolse opvang kunt u gebruik maken van de faciliteiten van Kind & Co (Kindercentrum ‘Jip en
Janneke’) en Kinderopvang ‘Yellowbellies’. Beide organisaties halen de kinderen na school op.
Tijdens het schooljaar 2018-2019 worden er in samenwerking met Kind & Co ook naschoolse activiteiten op
school aangeboden. Na een jaar wordt geëvalueerd of dit naschoolse aanbod in 2019-2020 wordt voortgezet.
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12. Inspectie voor het Primair Onderwijs
Onze school valt onder Rijksinspectiekantoor Zoetermeer.
Op verzoek van de inspectie verwijzen wij voor algemene onderwijsvragen naar Postbus 51. Ook kunt u terecht
op website www.onderwijsinspectie.nl of e-mailadres info@owinsp.nl.
Voor vragen over onderwijs kunt u ook bellen met nummer 0800-8051 (gratis).
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u
aangeven bij meldpunt Vertrouwensinspecteurs, tel. 0900-1113111.
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13. Klachtenregeling
Klachten
Hoewel ouders en school er alles aan zullen doen in een goede verstandhouding samen zorg te dragen voor de
ontwikkeling van het kind kunnen bij deze samenwerking ernstige storingen optreden.
In de meeste gevallen zal een goed gesprek tussen ouders en school de verhouding tussen ouders en school
weer herstellen. Soms lukt dat niet. In dat geval spreken we van ‘een klacht’.
Tot wie kunt u zich wenden?
Wanneer u het niet eens bent met de aanpak op school dan kunt u zich wenden tot:
• het personeelslid dat verantwoordelijk is voor deze aanpak;
• de directeur van de school;
• het bestuur van De Groeiling;
• de contactpersoon van de school;
• de externe vertrouwenspersoon van De Groeiling;
• de vertrouwensinspecteur;
• de landelijke klachtencommissie.
Hieronder staat aangegeven tot wie men zich in welke gevallen kan richten.
Contactpersoon van de school
De contactpersoon van de school is Brigitte Kool. Zij helpt u door te luisteren naar uw bezwaren en u te wijzen
hoe u deze kunt aankaarten bij de instanties/personen die de klacht in behandeling kunnen nemen en zo
mogelijk wegnemen.
U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de betrokken leerkracht of, als dit niet aan de orde of mogelijk is, tot
de directeur van de school of de externe vertrouwenspersoon.
De externe vertrouwenspersoon van De Groeiling
De externe vertrouwenspersoon heeft als voornaamste taak het bijstaan van ouders die geconfronteerd
worden met machtsmisbruik.
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De
vertrouwenspersoon begeleidt u desgewenst bij een klachtenprocedure en verleent desgewenst bijstand bij
het doen van aangifte bij politie of justitie. Bovendien verwijst de vertrouwenspersoon u, indien en voor zover
noodzakelijk of wenselijk, naar instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.
De Groeiling heeft met de GGD Midden Holland een contract afgesloten voor het ter beschikking stellen van
een externe vertrouwenspersoon.
Het adres van de GGD Midden Holland: Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
Telefoonnummer: 0182-545650
De klachtencommissie
Wanneer bovenstaande stappen niet voldoen kan men zich wenden tot de landelijke klachtencommissie
waarbij De Groeiling is aangesloten:
Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie (LKC)
T:
030 - 280 9590
E:
info@onderwijsgeschillen.nl
W:
http://onderwijsgeschillen.nl/
Adres:
Onderwijsgeschillen
Landelijke Klachtencommissie
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Voor het indienen van een klacht kan ook gebruikt gemaakt worden van het klachtenformulier dat te vinden is
op de website. Via de website is tevens een contactformulier te gebruiken voor het stellen van vragen.
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De Onderwijsinspectie
Bij klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek geweld of
geestelijk geweld (pesten) kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het
Onderwijs. Deze zal u adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur u ook begeleiden in
het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief). Vanuit het
buitenland kan gebeld worden naar +31(0)306706001.
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14. Schorsing/Verwijdering
Schorsing en verwijdering kunnen om drie redenen worden gebruikt:
• als strafmaatregel;
• als maatregel om de veiligheid en orde in de school te handhaven;
• als middel om aan te geven dat de school niet langer garant kan staan voor een verantwoorde
kwaliteit van de zorg/begeleiding voor het kind.
Van schorsing is sprake als het kind tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Wettelijk (artikel 40 c
WPO) kan het bestuur een leerling met opgaven van redenen voor een periode van ten hoogte 1 week
(5 schooldagen) schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders/de voogd bekend
gemaakt. Voorafgaand hieraan vindt een gesprek plaats van het bestuur met de ouders/voogd, het kind, de
betrokken leerkracht en de directeur.
De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, het onderwijsproces zo veel
mogelijk voort te zetten tijdens de schorsingsperiode.
Ouders kunnen slechts bezwaar maken tegen een schorsing door het besluit voor te leggen aan de rechter.
Verwijdering is een maatregel bij een zodanig ernstig situatie dat het bestuur van De Groeiling concludeert dat
de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar verstoord is en de leerling definitief de toegang tot
de school wordt ontzegd en naar een andere school moet.
Een leerling verwijderen kan alleen wanneer het bestuur ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid is
de leerling toe te laten.
De volgende procedure zal dan worden doorlopen:
1. De directeur van de school informeert het bestuur;
2. Het bestuur hoort zowel de betrokken groepsleerkracht, de leerling als de ouders/voogd;
3. Het bestuur maakt het voornemen tot verwijdering schriftelijk en met opgave van redenen bekend
aan de ouders/voogd;
4. De school zoekt in overleg met de ouders/voogd een andere passende school;
5. Als een passende school voor het kind is gevonden meldt het bestuur het definitieve besluit tot
verwijdering schriftelijk aan de ouders/voogd.
Ouders/de voogd kunnen tegen deze beslissing binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kunnen maken bij het
bestuur. Bovendien kunnen zij tegelijkertijd dit bezwaar ook aanhangig maken bij de Geschillencommissie
Passend Onderwijs. Ook voor inschakeling van de Geschillencommissie geldt een termijn van 6 weken
(vakanties schuiven de 6 weken-termijn niet op).
Na de aangegeven datum van verwijdering hoeft de school de leerling niet langer toe te laten op de school.
Ook niet als er een bezwaarprocedure loopt.
Het advies van de Geschillencommissie is niet bindend. Het bestuur deelt na uitspraak van de
Geschillencommissie zo spoedig mogelijk aan zowel de ouders/de voogd als de Geschillencommissie mee wat
gedaan wordt met het advies.
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15. Sponsoring
Onze school maakt gebruik van incidentele en structurele sponsoring. Bij structurele sponsoring (bijv. bij de
aanschaf van devices) ondertekenen de sponsoren een sponsorovereenkomst met de school waarin
wederzijdse afspraken staan beschreven. Het model van deze sponsorovereenkomst is te vinden op de
website van de school. Bij materiële sponsoring bij bijv. schoolkampen wordt de sponsor bedankt middels een
advertentie in bijv. de kampkrant.
Als de school gebruik maakt van subsidies legt de school altijd verantwoording af aan de subsidiegever.
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16. School en thuis
Ouders hebben een bijzondere plaats binnen de school, want het zijn hun kinderen, die op onze school zitten.
Daarom zijn er diverse structuren en afspraken binnen de schoolorganisatie om de samenwerking tussen
school en ouders goed te regelen.

16.1 Privacy en leerling gegevens
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de stichting
is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
U vindt het document ‘Privacyreglement Stichting De Groeiling’ op www.jozefschooloudewater.nl onder
Downloads. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze
leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de
inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over
leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd
als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of
ADHD).
De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is
beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt
noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met
persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.
Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De
leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de
leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan
zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting
bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en
videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door
uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via
een e-mail aan de directeur.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar weinig
invloed op. Wij vragen aan ouders om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet
en dit vooraf met ons af te stemmen.

16.2 Communicatie
16.2.1
Website
Een belangrijk communicatiemiddel met onze ouders en andere bij de school betrokkenen is onze website
www.jozefschooloudewater.nl. Via deze website zijn tal van formulieren te downloaden en op de algemene
pagina en de groepspagina’s worden met regelmaat nieuwe, informatieve artikelen geplaatst. Op de site vindt
u ook een actuele kalender. Ook maken wij gebruik van Twitter.
Wekelijks ontvangen de ouders de weekbrief via de mail. Via deze weekbrief kan er worden doorgelinkt naar
de website.
Via de website hebben ouders toegang tot het ouderportaal van ons administratieprogramma ParnasSys. Zij
hebben daartoe een eigen toegangscode.
Wij maken nog maar minimaal gebruik van schriftelijke communicatie. Dit vanwege milieutechnische en
financiële redenen.
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16.2.2
Informatievoorziening aan gescheiden ouders
Algemene uitgangspunten
Passend binnen het beleid van De Groeiling staat onze school in de informatievoorziening aan gescheiden
ouders een soepele benadering voor. Bij het verstrekken van informatie kan en mag de directie geen partij
worden in een conflict rondom leerlingen en zal derhalve ook nooit partij trekken.
Ouders dragen verantwoordelijkheid
In principe worden aan ouders alle gegevens verstrekt welke in het belang van de leerling zijn. Daaronder
vallen: schoolvorderingen, gedrag, sociale contacten etc. Schoolvorderingen worden in principe schriftelijk
verstrekt.
Andere informatie kan verstrekt worden in persoonlijke gesprekken tijdens de tienminutengesprekken
waarvoor ouders worden uitgenodigd. In de wet (BW. 1 artikel 377 sub b) is vastgelegd dat de ouder die alleen
met het gezag belast is, gehouden is de andere ouder op de hoogte te stellen omtrent gewichtige
aangelegenheden met betrekking tot de persoon van het kind.
Bij gescheiden ouders gelden de volgende uitgangspunten:
Informatie over een leerling wordt altijd aan de met het gezag belaste ouder verstrekt.
Gescheiden ouders dienen, indien zij ook beiden geïnformeerd wensen te worden over de schoolvorderingen
van hun kind, gezamenlijk de ouderavonden te bezoeken. Indien een gezamenlijk bezoek aan de
ouderavonden problematisch is kan de niet met het gezag belaste ouder op zijn/haar verzoek eenmaal per jaar
worden uitgenodigd voor een tienminutengesprek.
De niet gezaghebbende ouder heeft, als hij hier om vraagt, recht op informatie over de ontwikkeling van de
kinderen op school. De hoofdregel is dat de gezaghebbende ouder de andere ouder in deze informeert. Als dat
niet gebeurt moet school de niet gezaghebbende ouder, als hij hier om vraagt, informeren, behalve als dit niet
in het belang is van het kind. De school moet de gezaghebbende ouder informeren over het verzoek tot
informatieverstrekking. Als de gezaghebbende ouder zich hiertegen verzet moet hij/zij dit onderbouwen (bij
voorkeur middels een gerechtelijke uitspraak).
Indien een ouder ontheven is uit de ouderlijke macht of ontzet is uit het ouderlijk gezag zal hem/haar geen
informatie meer verstrekt worden indien het vorenstaande schriftelijk bij de directie wordt aangetoond en de
met het gezag belaste ouder en de leerling te kennen hebben gegeven dit soort informatie niet meer te
verstrekken.
Informatie aan derden
o Informatie aan overheidsinstanties, voor zover wettelijk voorgeschreven, wordt altijd verstrekt;
o Informatie aan andere instanties of personen ten aanzien van kinderen wordt beperkt tot het strikt
noodzakelijke. Daarbij zal voorop staan dat informatieverstrekking het kind niet mag schaden.
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij verschil van mening ontstaat tussen de directie van een school en
ouders of derden die informatie over een kind wensen. Een soepele benadering van deze problematiek staat
voorop.
Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
o De directie van een school is de eerstaangewezen partij om in deze te handelen;
o Informatie over een kind mag het kind zelf niet schaden;
o Bij het verstrekken van informatie kan en mag de schoolleiding geen partij worden in een conflict
rondom het kind en zal derhalve ook nooit partij kiezen;
o Informatie verstrekken over personalia en schoolvorderingen wordt bij voorkeur schriftelijk gedaan;
o Informatie over godsdienstige zaken wordt slechts gegeven voor zover deze gegevens schriftelijk bij
de school gemeld zijn.
16.2.3
Jeugdbladen en jeugdboeken
Ieder jaar kunnen de kinderen zich abonneren op een van de jeugdbladen: BOBO (1/2) – OKKI (3/4) – TAPTOE
(5/6) – Wild met Freek (5/7) - NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR (6/8)
Een dergelijk abonnement is niet verplicht. Voor de leerlingen van groep 3 raden wij u een abonnement op
OKKI aan, omdat de leesstof vrijwel parallel loopt met de aangeboden leerstof. Verder vindt men daar leesstof
voor zowel de zwakkere als sterkere lezertjes.

- Basisschool St. Jozef Oudewater maakt deel uit van De Groeiling -

44

Schoolgids 2018-2019

16.2.4
Foto’s
Eenmaal per jaar bezoekt de schoolfotograaf onze school. De school gebruikt de pasfoto’s van de leerlingen
voor ParnasSys. Ouders worden in de gelegenheid gesteld om de foto’s van hun kind te bestellen. Dit gaat
rechtstreeks via de schoolfotograaf.

16.3 Ouders
16.3.1
Oudervereniging
‘De oudervereniging van de St. Jozefschool is een vereniging van ouders van de leerlingen met als doel de
samenwerking tussen de ouders en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen
binnen de school en in verband met de school te bevorderen.’
Zo staat de doelstelling omschreven in de statuten van onze vereniging. In de praktijk komt het erop neer dat
de vereniging tal van activiteiten samen met de school organiseert. Om al deze activiteiten te kunnen
bekostigen vraagt de vereniging een ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is € 45,00 per kind.
Het betalen van deze bijdrage is niet verplicht en is geen voorwaarde voor toelating van het kind. De
ouderbijdrage kan op de jaarvergadering mogelijk worden bijgesteld. Kinderen die na 1 januari op school
komen betalen de helft van dit bedrag. Voor het afsluitende kamp op Ameland voor groep 8 wordt een extra
bijdrage gevraagd.
Tijdens de jaarvergadering wordt door de penningmeester verslag gedaan over de inkomsten c.q. uitgaven van
de vereniging.
Na de jaarvergadering ontvangt u een rekening met het verzoek het bedrag over te maken. Bij niet betalen van
de ouderbijdrage heeft dit consequenties voor uw kind voor wat betreft het meedoen aan activiteiten die door
de oudervereniging worden bekostigd.
In het bestuur van de oudervereniging (ouderraad) kunnen maximaal negen leden zitting hebben. Er is een
rooster van aftreden. Ouders kunnen zich schriftelijk of mondeling beschikbaar stellen voor vacante plaatsen
in het bestuur van de vereniging. Tijdens de jaarvergadering worden nieuwe leden her- of gekozen.
Een aantal commissies van de oudervereniging zijn:
o Festiviteitengroep. In ieder schooljaar zijn er momenten waarop feest gevierd wordt: jubilea, Sinterklaas,
kerstfeest, St. Jozeffeest, etc. Voor de coördinatie van ieder feest is een of meerdere van de bestuursleden
van de oudervereniging samen met een teamlid verantwoordelijk. Ook ouders die geen deel uitmaken van
het bestuur van de Oudervereniging worden actief betrokken bij de organisatie van festiviteiten /
evenementen;
o CopeCafé;
o Overblijven (zie elders in deze schoolgids).
16.3.2
Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs en Ouders & Onderwijs
Onze school is via Stichting de Groeiling lid van de Vereniging Katholiek Onderwijs (Verus). Verus in Woerden
is de landelijke vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Verus wil een bijdrage leveren
aan goed onderwijs en doet dat als profielorganisatie onafhankelijk van de overheid. Dat vraagt om visie op
wat werkelijk van waarde is en dat leidt naar vragen rondom oorsprong, identiteit en spiritualiteit. Verus is de
vereniging van goed onderwijs met geloof, hoop en liefde als solide basis. Goed onderwijs gericht op de
(brede) ontwikkeling van kinderen en jongeren. Goed onderwijs als dienst aan de samenleving, in traditie(s)
van kwaliteit. Goed onderwijs vanuit vertrouwen en betrokkenheid door ouders en verzorgers. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de website www.verus.nl.
Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen.
Het informatiepunt biedt informatie aan ouders over onderwijs en de school van hun kind. Vind het antwoord
op de website of neem voor meer informatie en persoonlijk advies contact op via 0800-5010 of
vraag@oudersonderwijs.nl. Op de website www.oudersonderwijs.nl is nog meer informatie te vinden over wat
Ouders & Onderwijs doet voor ouders in het onderwijs!
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16.3.3
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een wettelijk verplicht orgaan binnen de schoolorganisatie. Net als bij de GMR zijn de rechten en
plichten vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. De MR bestaat uit zes leden; drie gekozen door de
leerkrachten en drie gekozen door de ouders, die tenminste één kind op school hebben. Daarnaast is een van
de directieleden adviserend lid. De raad is bedoeld om ouders en leerkrachten feitelijke medezeggenschap te
bieden in alle zaken de school betreffende. Hierbij moet gedacht worden aan onderwerpen als indeling en
omvang van de groepen, vakantierooster, automatisering, het schoolplan en de schoolgids, de organisatie en
de formatie van de school, aanstelling en ontslag van personeel en de nieuwbouw. In het reglement is
vastgelegd op welke punten de raad instemmingsrecht heeft. Adviesrecht heeft de raad over alles, al is bij
gevraagd advies wel de termijn, waarbinnen dit moet gebeuren, vastgelegd. De MR spreekt de schoolzaken
eens per twee maanden door met de directie. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij de MR
daartoe anders besluit. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan wordt van u gevraagd om dit van
tevoren kenbaar te maken aan de secretaris van de MR.
16.3.4
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur van De Groeiling. De rechten en plichten van de GMR
zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement. Zowel ouders als leerkrachten van verschillende scholen
binnen De Groeiling hebben zitting in de GMR. Onze school is vertegenwoordigd door één leerkracht.
Gevraagd en ongevraagd kan de raad adviezen geven over alle zaken die de scho(o)l(en) aangaan. Voorts heeft
de raad instemmingsrecht over een groot aantal punten, zoals identiteitsveranderingen, fusies, uitbreiding van
het aantal aan te sluiten scholen, etc. Dit is vastgelegd in het gemeenschappelijke
medezeggenschapsreglement.
16.3.5
Klassenouders
Op onze school zijn er ook klassenouders actief. De klassenouders worden ingeschakeld door de leerkracht als
er hulp nodig is bij het organiseren van een activiteit.
Dit kan zijn voor bijvoorbeeld:
o het vervoer van de leerlingen bijv. tijdens cultureel uitje of voorstelling;
o begeleiding bij het maken van excursies;
o het extra schoonmaken van de klas;
o het vieren van de dag van de leerkracht.
Gedurende het schooljaar worden ouders meerdere keren uitgenodigd om zich op te geven voor ouderhulp.
Pas als er onvoldoende hulp is na deze centrale oproep wordt er een beroep gedaan op de klassenouder.
Misschien ten overvloede: de klassenouder is geen klachtenadres voor ouders. Heeft een ouder een klacht dan
moet contact opgenomen worden met de desbetreffende leerkracht, met de directie of eventueel met de
contactpersoon.
16.3.6
Kriebelwerkgroep
Regelmatig breken op alle scholen kleine ‘luizenepidemieën’ uit. Niemand kan hiervoor de verklaring geven of
de oorzaak ervan aanwijzen. ‘Schamen voor’ is dus beslist niet nodig bij ontdekking bij uw kind. Om besmetting
zoveel mogelijk te voorkomen is er een kriebelwerkgroep actief. Deze groep bestaat uit een aantal ouders die,
na elke vakantie en lange weekenden, een luizencontrole uitvoeren bij alle leerlingen en leerkrachten. Als er
tussentijds luizen geconstateerd worden bij een kind, willen wij het op school wel weten, zodat actie
ondernomen kan worden. Om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen is er voor ieder kind een eigen
garderobekastje.
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16.4 Praktische zaken
16.4.1
Verzekeringen
In een schoolgebouw met meer dan 200 leerlingen gebeuren dagelijks meerdere ongelukjes. Meestal met
slechts een paar dikke tranen tot gevolg, maar soms is er ook sprake van lichamelijk letsel of is er schade aan
een fiets, een bril o.i.d.
Ouders informeren regelmatig of ze deze schade kunnen verhalen op de verzekering die de school heeft
afgesloten. In de meeste gevallen is hier geen sprake van. Stichting De Groeiling, onze overkoepelende
organisatie, heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via Vkonet, het Centrum voor Katholiek
Onderwijs. Deze verzekering keert echter slechts uit bij aantoonbaar verwijtbaar gedrag van de school. Als
voorbeeld kunt u hierbij denken aan een leerling die een kledingstuk scheurt door een spijker die al sinds
langere tijd uit een muur steekt.
De praktijk wijst echter uit dat er zelden sprake is van aantoonbaar verwijtbaar gedrag. In de meeste gevallen
dienen ouders dus een beroep te doen op hun eigen verzekering, maar daar geldt vaak het eigen risico. U kunt
hierbij denken aan uw zorgverzekering.
Om u in te dekken tegen op school opgelopen schade kunt wel u een gecombineerde Eigendommen- en
Ongevallenverzekering afsluiten (de vroegere scholierenverzekering). U betaalt dan per maand een bedrag van
€ 26,00. Informatie over deze verzekering (premie, polisvoorwaarden en dekking) vindt u op
http://www.aononderwijs.nl/scholieren. Als school hebben wij geen enkele binding met dit bedrijf en het staat
u uiteraard vrij om wel of geen verzekering af te sluiten.
16.4.2
Vervoer
Heel gedegen is er in de afgelopen jaren gekeken naar het zo veilig mogelijk vervoeren van onze leerlingen bij
alle voorkomende gelegenheden.
Met ingang van 1 maart 2006 is de regelgeving ten aanzien van het vervoer van kinderen in de auto veranderd.
We gaan ervan uit dat met veel zorg, met het oog op de veiligheid, de regels worden nageleefd. De
mogelijkheid is er om de bijbehorende reiskosten te declareren bij de oudervereniging.
De basisregel is dat alle kinderen (iedereen onder de 18 jaar) kleiner dan 1.35 meter met een maximaal
gewicht van zesendertig kilo zowel voorin als achterin een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of
zittingverhoger moeten gebruiken. Anderen moeten de veiligheidsgordel gebruiken.
Een driepuntsgordel als heupgordel gebruiken mag niet meer. De gordel mag dus niet achter de rug of onder
de arm worden gedragen. Ook gordelgeleiders mogen niet gebruikt worden, behalve voor kinderen die kleiner
zijn dan 1.35 meter voor wie geen zittingverhoger te krijgen is omdat ze te zwaar zijn (meer dan zesendertig
kilo). De gordelgeleiders moeten goed door het oog van de naald kunnen bewegen.
Uitzonderingen:
Als niet alle zitplaatsen op de achterbank voorzien zijn van een autogordel, mogen passagiers groter dan 1.35
meter los op de achterbank vervoerd worden, zolang de aanwezige gordels maar worden gebruikt. Vanaf 1
mei 2008 mogen er niet meer passagiers vervoerd worden dan er gordels beschikbaar zijn.
In auto’s zonder gordels mogen kinderen jonger dan drie jaar niet vervoerd worden. Kinderen vanaf drie jaar
en korter dan 1.35 meter mogen alleen achterin.
Als er al twee kinderbeveiligingsmiddelen op de achterbank in gebruik zijn en een derde past niet meer, dan
mag een derde kind wel mee op de achterbank mits het drie jaar is en in de gordel zit.
In incidentele gevallen, als er geen kinderbeveiligingsmiddel is, het niet de auto van de eigen (pleeg)ouders is
en niet de eigen (pleeg)ouder achter het stuur zit, mogen kinderen vanaf drie jaar in de gordel op de
achterbank vervoerd worden in plaats van met een kinderbeveiligingsmiddel. Voorwaarde is dat het slechts
om een korte afstand (maximaal vijftig kilometer) gaat.
Veiligheid staat voor ons voorop als het gaat om het vervoer van onze leerlingen. Wij hebben er in
samenspraak met de Ouderraad voor gekozen om onze leerlingen uitsluitend te laten vervoeren in auto’s die
zijn voorzien van voldoende veiligheidsgordels. We maken dus geen gebruik van ‘uitzondering 1’. Voor het
vervoer van uw eigen kinderen dient u, indien uw kind kleiner is dan 1.35 meter en een maximaal gewicht van
zesendertig kilo heeft, een kinderzitje te gebruiken. Ook al zijn we hiertoe niet verplicht, zie ‘uitzondering 4’, is
ons streven om alle betreffende kinderen te laten vervoeren in een zittingverhoger. Dat betekent dat uw kind
bij uitstapjes (schoolkamp, en dergelijke) de zittingverhoger van thuis dient mee te nemen.
Nadere informatie kunt u vinden op de site www.postbus51.nl. Geef als zoekopdracht ‘kinderzitje’. Ook kunt u
terecht op de site www.anwb.nl (link ‘strengere regels vervoer kinderen van kracht’).
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16.4.3
Eten en drinken
Tijdens de ochtendpauze hebben de leerlingen de gelegenheid om iets te eten en te drinken. Het heeft onze
voorkeur dat de leerlingen een gezond tussendoortje van thuis meenemen. Ook adviseren wij om geen
koolzuurhoudende en veel suiker bevattende drankjes mee te geven.
Woensdag is het fruitdag op onze school. Indien uw kind geen fruit lust zien wij graag een gezond alternatief
tijdens deze fruitdag.
16.4.4
Kleding
Kleding is aan mode onderhevig. We gaan ervan uit dat onze leerlingen netjes gekleed naar school komen. In
de klas dragen we geen hoofddeksels en -doekjes. Ook het dragen van gezichtssluiers of andere kleding die als
uiting van religieuze aard wordt aangemerkt, stellen we niet op prijs. Uiteraard speelt de weersgesteldheid een
grote rol als het gaat om het dragen van luchtige kleding bij zomerse (soms tropische) temperaturen.
Tevens raden wij het dragen van teenslippers af in verband met het veroorzaken van blessures.
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