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Basisschool De Ontdekking
De Ontdekking is een basisschool
in de Bloemenbuurt van Didam.
Deze prachtige school is voorzien
van alle faciliteiten om het onderwijs
optimaal vorm te geven.
Onderwijs optimaal vorm geven doen
we door ons motto waar te maken:
‘De Ontdekking, waar leren een
ontdekkingsreis is’.
Dit realiseren we door:
• Uit te gaan van onderwijsbehoeftes
van kinderen en niet te redeneren
vanuit tekortkomingen.
• Opbrengstgericht te werken met
kinderen. De kinderen krijgen
hiervoor lesstof aangeboden
passend bij het niveau waarop
het kind functioneert.
• Grote aandacht binnen het totale
onderwijspakket te realiseren
voor lezen, rekenen, taal en
informatieverwerking
• Veel (zorg)ondersteuning aan te
bieden voor kinderen met extra
onderwijsbehoeften.
• Te leren, leven en werken met
elkaar. Meestal met kinderen uit
dezelfde leeftijdsgroep en af en toe
groep doorbroken.
• Vanaf augustus 2016 te werken met
een voorschool. In de voorschool
kunnen kinderen vanaf 3 jaar
spelend kennis leren maken met
het werken binnen de kleuter
groepen.

• Te werken vanuit de principes van
de Vreedzame school waardoor
kinderen bagage krijgen die hen
helpt om op een positieve manier
om te gaan met andere kinderen.
• Veel tijd, energie en geld te
investeren in de onderwijskwaliteit
van de leerkrachten.
Door trainingen, opleidingen en
studiedagen blijven we up to date
om zo kwalitatief hoogwaardig
onderwijs te realiseren.
Alle leerkrachten zijn ook leider
van (opgeleide coördinatiefunctie),
of deelnemer aan onderwijskundige
werkgroepen die gaan over
onderwijsinhouden.
• Ouders op verschillende manieren
bij de school te betrekken: in de
oudervereniging, in de medezeggenschapsraad en bij de (organi
satie van) vele schoolactiviteiten.
• Samenwerking te zoeken met
andere instellingen zoals bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd
en Gezin (opvoedingsadviezen in

Een woord vooraf
de school), Puck&Co (kinderdag
opvang, BSO en peuterspeelzaal
‘t Diemertje), het Liemers College,
logopedie, de bibliotheek, Schoolmaatschappelijk Werk en anderen.
• Het inzetten van vakdocenten
voor gym, muziek en dans.
Hierdoor krijgt ons onderwijs een
impuls en is er een directe relatie
met de vele verenigingen in Didam.
• Het inzetten van een kunstenares;
zij geeft leerkrachten creatieve
impulsen om van 2D werk naar 3D
werk te komen.
• Structureel vorm te geven aan onze
relatie met de oudere bewoners
van Meulenvelden, cliënten van
Zozijn en de peuters van Puck&Co.
Door het project Wenswijk is er
maandelijks een activiteit waardoor
we binnen onze wijk contact maken
met de diverse groeperingen.
Dit om een structurele relatie op
te bouwen en vorm te geven
aan de ontwikkeling van
burgerschap.

Op de basisschool wordt het
fundament (de basis) gelegd voor
de gehele verdere schoolloopbaan
van uw kind. Is het fundament goed,
dan kun je er stevig op bouwen.
Dan heb je de basis gelegd voor
het voortgezet onderwijs en verdere
studie.
Om dit te realiseren hebben we
op De Ontdekking een onderwijs
piramide opgezet van waaruit
leerkrachten op De Ontdekking
handelen.
Daarnaast realiseren wij ons
dat scholen verschillen. Er zijn
verschillende soorten basisscholen
met verschillen in lesgeven en
opvoeden, in identiteit, in omgaan
met elkaar en in resultaten.

De Ontdekking
waar leren een ontdekkingsreis is

Schoolplein en ingang midden- en bovenbouw: groep 4 t/m 8

U wilt een school kiezen die het
best past bij uw opvattingen over
opvoeden, identiteit en onderwijs
en die het best past bij uw kind.
Met deze schoolgids willen we u in
de eerste plaats helpen bij het maken
van uw keuze. In deze gids vertellen
wij hoe onderwijs en opvoeding op
De Ontdekking zijn vorm gegeven.
De gids is ook bedoeld voor ouders
die reeds kinderen op onze school
hebben zitten. Met deze gids willen
we bereiken dat iedereen op de
hoogte blijft van de (recente)
ontwikkelingen.
Deze schoolgids vertelt u niet alles.
We proberen de school zo goed
mogelijk te beschrijven en tegelijkertijd vinden we het fijn als u onze
school bezoekt.

We zijn er trots op u de sfeer en
harmonie te laten ‘proeven’.
We nodigen u dan ook van harte uit
om ons te komen bezoeken.
Tijdens uw bezoek kunnen we dan
nog meer vertellen, kunt u in de
klassen kijken en uiteraard uw vragen
stellen.
U kunt dan goed geïnformeerd kiezen
voor de school die het beste bij u en
uw kind past.
Voor actuele informatie over
De Ontdekking verwijzen wij u
naar onze website:
www.ontdekkingdidam.nl
of naar onze facebookpagina:
www.facebook.com/Ontdekking

Bart van der Ent
Directeur BS De Ontdekking

Activiteiten
zoals een vaststaand
instructiemodel
Onderwijstechnieken
zoals het gebruik maken van elkaars talenten,
het zorgen voor een actueel methode aanbod
en het realiseren van betekenisvolle leersituaties
Visie
kernwoorden: kwalificatie (opbrengstgericht werken),
socialisatie en talentontwikkeling

Schoolplein en ingang voorschool en onderbouw: groep 1 t/m 3

Missie
‘De Ontdekking: waar leren een ontdekkingsreis is’
Kernwaarden
welbevinden, betrokkenheid, verbondenheid, professionaliteit en samenwerken
De Ontdekking
onderwijspiramide
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1 Waar we trots op zijn
De school
In 2014 hebben we een nieuw
gebouw gekregen. Dit gebouw
hebben we samen met de architect
vanuit onze visie vorm gegeven.
Het is een ideaal gebouw geworden
waar vele functies samen komen.

• Een extra ruimte voor dans,
zang en muziek
• Een eigen speelzaal voor
de kleuters
• Mooie, rustige kleuren
• BSO intern

• Directe relatie en samenwerking
met kinderopvang en peuterspeelzaal (Puck&Co)
• Overdekt en binnendoor lopen naar
gymzaal De Muizenberg
• Een frisse school met continue
luchtverversing

Enkele voorname punten in ons
gebouw (linker deel):
• Drie leerpleinen met 6 lokalen
• Het midden- en bovenbouw
gedeelte heeft een eigen
stilteruimte
• 3 grote themalokalen die centraal
liggen en waar we o.a. de bibliotheek vormgeven
• Een centrale ruimte voor
voorstellingen

op zoek naar
een optimale ontwikkeling
voor elk kind
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2 Visie BS De Ontdekking
Op basisschool De Ontdekking
werken we vanuit een vaststaande
visie. Deze visie beslaat die cirkels
die met elkaar samenhangen en
is geconcretiseerd in diverse
activiteiten.

Kwalificatie

Gedifferentieerd, Directe Instructiemodel.
Dit betekent dat de leerkracht binnen
deze lessen eerst zelf duidelijke
instructie geeft en dat de kinderen
met de opbrengsten uit deze
instructie eerst samen gaan onderzoeken of ze de uitleg begrepen
hebben alvorens ze de bijbehorende
opgaven of oefeningen gaan maken.
Deze instructie blijkt binnen onze
school effectief te zijn.

2.1.2 Onderwijs op niveau
Personificatie

Socialisatie

Wat bedoelen we hiermee?

2.1 Kwalificatie
Met kwalificatie bedoelen we onze
opbrengst gerichte houding en
de leerresultaten. Om te zorgen
voor optimale ontwikkelkansen
werken we vanuit een vaststaande
visie op onderwijs met:

2.1.1 Een duidelijk
instructiemodel
Iedere leerkracht werkt bij het
aanbieden van nieuwe leerstof
met het IGDI instructiemodel.
IGDI staat voor Interactief,

8
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Op de basisvakken Lezen, Taal en
Rekenen werken we met drie niveaus.
Dit betekent dat we per vakgebied
bekijken welke uitleg en verwerking
het beste past bij uw kind.
Vervolgens ontvangt het kind op dit
niveau de uitleg en de verwerking.
Twee keer per jaar bespreekt de
leerkracht samen met de intern
begeleidster ieder kind.
Na dit overleg schrijft de leerkracht
een groepsplan waarin voor ieder
kind de doelen en de uitwerking
staan voor de komende periode.

2.1.3 Vakdocenten voor
diverse vakken
Om de kinderen ook op andere
gebieden goede ontwikkelkansen
te bieden zijn er op De Ontdekking
specialisten actief op de gebieden
dans, muziek, gym en kunst.
Aan het einde van een periode
presenteren de kinderen aan ouders

en andere kinderen hun resultaten.
Bijkomend voordeel is dat de leerkrachten deze lessen niet voor hoeven te bereiden en zij alle aandacht
aan het leerproces kunnen besteden.

2.1.4 Actuele methodieken
en digitalisering
Op De Ontdekking werken we met
actuele methodieken. Dit betekent
dat de kinderen onderwijs ontvangen
vanuit de meest recente inzichten en
leerstrategieën.
Daarbij maken digitale middelen
onderdeel uit van het leerproces.
Wij hebben ervoor gekozen om iPads
en mobile devices in te zetten als
ondersteuning van het leerproces.
Ze zijn dus niet leidend. Het contact
leerkracht-kind blijft binnen onze
school leidend.
Voor het inoefenen of verwerken
maken we regelmatig gebruik van
de digitale mogelijkheden.

2.1.5 Opbrengst
Het resultaat van voorgaande is
dat op schoolniveau we boven
de landelijk gestelde normen scoren.
We meten dit twee keer per jaar
door CITO toetsen af te nemen.

2.2 Socialisatie
Op De Ontdekking besteden we
niet alleen aandacht aan leer
opbrengsten.
Ook vaardigheden die een kind
helpen om een goed burger te

worden hebben een prominente plek
binnen ons onderwijs.
Burgerschap geven we vorm op
twee manieren:

2.2.1 De Vreedzame School
De Ontdekking is een vreedzame
school. Dit betekent dat alle leerkrachten een tweejarige opleiding
hebben gevolgd en bevoegd zijn
om de lessen van de vreedzame
school te mogen geven.
Door structureel in te zetten op
deze methodiek merken we dat er
een fijne sfeer en een goede cultuur
op De Ontdekking aanwezig is.
Ons doel is dan ook dat kinderen
gelukkig zijn op onze school en dat
ze ’s middags de school met een lach
op hun gezicht verlaten.

2.2.2 De Wenswijk

Binnen de vreedzame school geven we iedere week een les
en is er nadrukkelijk aandacht voor de volgende punten:

Wat leren kinderen in De Vreedzame School?
gezamenlijke
besluitvorming

mening hebben

conflicten
oplossen

verantwoordelijkheid
voor
gemeenschap

win-win-oplossing verantwoordelijk-

open staan
voor verschillen

democratisch
ABC

tolerantie

principes van

argumenteren

onderhandelen

heid voor elkaar

vrijheid van

democratie

verplaatsen in

mediatie

zorgzaam

meningsuiting

verkiezingen

mening ander

van perspectief

behulpzaamheid

respect voor

vertegen-

woordiging
initiatief nemen andere culturen,
compromissen sluiten
wisselen
Reeds vele jaren neemt De Ontdeklevensbeschou- democratische
participatie
respect voor
omgaan met
king deel aan het project Wenswijk.
instituties
wingen, religies
samenwerken
minderheid
boosheid
De Wenswijk wordt gevormd
kritisch denken
door De Ontdekking, Puck&Co,
Meulenvelden en Zozijn (afdeling
Lockhorst).
De gemeente Montferland sub
Kennis en vaardigheden gaan hand
gaat het Daltononderwijs uit van
sidieert dit geweldige project.
in hand!
vijf kernwaarden:
Doelstelling is om binnen een cirkel
van 1 km de mensen van deze
groeperingen aan elkaar te verbin1 Zelfstandigheid
2.3 Personificatie
den. Door verbinding ontstaat relatie
Met personificatie bedoelen we
2 Samenwerken
en door relatie ontstaat respect.
de aandacht die we besteden
3 Verantwoordelijkheid
Vandaar dat er iedere maand een
aan talentontwikkeling.
4 Reflectie
activiteit wordt georganiseerd tussen
5 Effectiviteit
een jaargroep van de school en
Ieder kind krijgt middels een aantal
de andere deelnemers.
profielen mogelijkheden om zichzelf
Een belangrijk hulpmiddel om
Zo wordt er een voorleesontbijt
verder te ontwikkelen.
dit alles te bereiken is ‘de taak’.
georganiseerd waarbij de ouderen
We hebben hierbij de volgende
in pyjama ontbijten met de kinderen
profielen:
1 Zelfstandigheid
van groep 3 waarna ze ook nog
Op een Daltonschool ligt een groot
worden voorgelezen, bakken de
accent op de zelfstandigheid,
2.3.1 Daltonprofiel
kinderen van groep 8 pannenkoeken
zelfredzaamheid en zelfbewustzijn.
Daltononderwijs is een onderwijsvoor de bewoners van Meulenvelden
Zelfstandigheid houdt in, het zelf
vorm waarbij niet de inhoud van de
of komen de cliënten van Zozijn
naar oplossingen proberen te
leerstof verandert (aantal vakken en
(bewoners met een verstandelijke
zoeken, al dan niet met behulp
hoeveelheid leerstof blijft hetzelfde),
beperking) op school om samen
van hulpbronnen, hulp van de
maar de wijze waarop deze leerstof
met groep 7 een high tea te houden.
leerkracht of andere leerlingen.
wordt aangeboden. Naast het
Allemaal leuke activiteiten met
Kinderen willen graag actief,
bijbrengen van kennis en vaardigheverbindende resultaten.
zelf ontdekkend bezig zijn.
den komen ook zaken als opvoeding,
Socialisatie (burgerschap) neemt
Na een klassikale of individuele
begeleiding naar volwassenheid en
dus een belangrijke plek in binnen
instructie door de leerkracht gaan
voorbereiding op de maatschappij
ons onderwijs.
de leerlingen aan het werk.
duidelijker aan de orde. Bij dit alles
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Dit kan zijn met de net aangeboden
leerstof of met ander werk.
Een leerling maakt hierbij een eigen
keuze. Hierdoor worden kinderen zelf
aan het denken gezet en ontwikkelen
ze hun planningsvaardigheden.
Dit actief probleemoplossend leren
levert betere begripsvorming en
denkstructuren op bij kinderen.
Hierdoor wordt de beschikbare
leertijd effectiever gebruikt.
Zelfredzaamheid houdt in dat
een kind, rekening houdend met
leeftijd, zelfstandig taken uitvoert.
Te denken valt aan: zelfstandig naar
binnen gaan, zelf je gymtas inpakken,
zelf je werk nakijken. Op een onze
school krijgen de kinderen hiervoor
de ruimte. Zelfbewustzijn wordt
ontwikkeld door reflectie.
Door reflectie krijgen de kinderen
zelf zicht op de eigen ontwikkeling en
kan het zijn eigen leerdoelen stellen.
Dit ontwikkelt zich in de laatste fase
van onze school. Hier is er dan ook
sprake van gepersonaliseerd leren.
2 Samenwerken
In de maatschappij is samenwerken,
het werken in teamverband, belangrijk. Op een onze school krijgen
kinderen de gelegenheid elkaar
te helpen bij spel en werk. Dit kan
bijvoorbeeld zowel bij het spelen
in de bouwhoek in de onderbouw, als
bij het maken van een rekenopdracht
in de bovenbouw. Het samenwerken
geldt voor het werken aan de taken
en bij het groepswerk.
Het samenwerken heeft een twee
ledig doel:
Het vergroten van het leereffect
doordat leerlingen elkaar om hulp
kunnen vragen en elkaar hulp kunnen
bieden bij het oplossen van een
probleem.
Het bevorderen van de sociale
ontwikkeling doordat leerlingen
bij het samenwerken rekening dienen
te houden met anderen en leren iets
voor elkaar over te hebben.
Ook samenwerken moet worden
geleerd. Zo betekent het hulp
verlenen aan anderen dat er sprake
is van een positieve wederzijdse

10
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afhankelijkheid, waarin elke kind zijn
individuele verantwoordelijkheid
heeft. Er is een gelijkwaardige
deelname waarin gebruik wordt
gemaakt van ieders sterke kanten.
Sociale vaardigheden zoals aanmoedigen, steunen, actief naar elkaar
luisteren, omgaan met menings
verschillen, conflicten oplossen en
hulp bieden zijn hierbij belangrijk.
3 Verantwoordelijkheid, vrijheid
in gebondenheid
Eén van de kenmerken van onze
school is het principe verantwoordelijkheid. Voor het kind is het leren
hanteren ervan een proces dat
langzaam verloopt. De school zal
in een geleidelijk proces het kind
vertrouwd maken met dat principe
en daaraan inhoud geven.
De spelende kleuter en de 12-jarige
zullen ieder op hun eigen manier in
verschillende mate die verantwoordelijkheid ervaren. Zij hebben ruimte
nodig om zich te kunnen ontplooien.
Dit alles binnen bepaalde grenzen
en afspraken. Alle kinderen zullen in
dit proces van verantwoordelijkheid
op een individuele manier worden
begeleid. Het principe verantwoordelijkheid krijgt zo voor iedere leerling
inhoud en zal uitgroeien tot een
verantwoordelijkheidsgevoel voor
het eigen functioneren.
Ook wordt het kind geleerd eigen
verantwoordelijkheid te dragen
voor de keuze van volgorde waarin
het zijn opdrachten wil afwerken,
het raadplegen van hulpbronnen,
het halen van materialen, het om
hulp vragen aan medeleerlingen
of aan de leerkracht en de besteding
en verdeling van zijn tijd. De verantwoordelijkheid stimuleren we door
kinderen kritisch te laten kijken naar
hun eigen gedrag en door de
kinderen zoveel mogelijk eerst zelf
het gemaakte werk na te laten kijken.
De kinderen zijn niet alleen medeverantwoordelijk voor de te beheersen
leerstof, maar dragen ook verantwoordelijkheid voor de gebruikte
materialen, het op orde houden
van lokaal, school en schoolomgeving

en het rekening houden met elkaar.
Verantwoordelijkheid is geen
gegeven, maar iets dat geleerd moet
worden. De leerkracht biedt dan ook
mogelijkheden waarin de kinderen
leren verantwoordelijkheden te
dragen. Belangrijk bij dit alles is
dat kinderen, ouders en leerkrachten
vertrouwen in elkaar hebben, waarbij
de leerkracht en ouders in hun
gedrag het voorbeeld geven.
4 Reflectie
We kennen drie vormen van reflectie:
reflectie vooraf, reflectie tijdens en
reflectie achteraf.
Reflectie vooraf:
Om goed werk te kunnen leveren
en leerdoelen te kunnen halen zullen
kinderen moeten weten wat het
leerdoel is. Het is belangrijk dat
de leerling vooraf weet wat er
geleerd gaat worden. Bij iedere les
geeft de leerkracht bij de start van
de activiteit aan wat het leerdoel is:
Wat gaan we leren. Aan de hand
daarvan gaan leerlingen (met behulp
van de leerkracht) plannen, de taak
overzien en een strategie bepalen:
wat, waar, wanneer, hoe en met wie.
Reflectie tijdens:
Tijdens het werken aan de taak/les/
opdracht stellen we de kinderen in de
gelegenheid hun strategie of werkwijze aan te passen door een open
houding en het wijzen op hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Reflectie achteraf:
Na de les wordt er geëvalueerd op
product en proces: heeft de opdracht
de gewenste kwaliteit opgeleverd
en hebben we het lesdoel gehaald?
En wat ging goed en minder goed
en wat zouden we de volgende keer
anders doen? Daaruit worden nieuwe
leerpunten gehaald.
Een belangrijk hulpmiddel bij het
evalueren is de weektaak. Op de
achterkant van iedere taakbrief is
er voor de leerlingen de mogelijkheid
om te reflecteren en over de weektaak voeren leerkracht en leerling
coachgesprekjes.
5 Effectiviteit
Op onze school willen we dat

leerlingen (op hun eigen niveau)
bijdragen aan de maatschappij,
ondernemend zijn, zelfverantwoor
delijk zijn en zelfregulerend zijn.
Daarnaast willen we goede
onderwijsresultaten halen.
We streven naar hoge leerop
brengsten.
Het kenmerk van onze school is
dat we door gebruik te maken van
de Daltonprincipes (samenwerken,
vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, reflectie en effectiviteit) streven
naar hoge leeropbrengsten en
zo effectief onderwijs bieden aan
onze leerlingen.

Als hier mogelijk sprake van is
worden ouders en de internbegeleidster benaderd en wordt middels
het Digitaal Handelingsprotocol
Hoogbegaafdheid (DHH) samen
onderzocht of er echt sprake is
van hoogbegaafdheid.
Indien een kind hoogbegaafdheidskenmerken bezit is het mogelijk
dat hij/zij in de Plusklas komt.
De Plusklas komt twee keer per week
bij elkaar. Tijdens dit moment worden
kinderen uitgedaagd tot verdere
ontwikkeling en ontvangen ze ook
opdrachten die ze individueel of
samen kunnen doen wanneer ze
weer terug zijn in de klas.

2.3.2 Hoogbegaafdheidsprofiel
Op De Ontdekking hebben we
een hoogbegaafdheidsprofiel.
Enkele leerkrachten zijn opgeleid
als hoogbegaafdheidsspecialist en
geven uitvoering aan ons beleid.
Hoogbegaafdheid is een samenspel
tussen grote intellectuele capaci
teiten, een vorm van creatief
denkvermogen en motivatie.
Hiervoor hanteren we het volgende
model:

2.3.3 Muziekprofiel

Muziek vinden we een belangrijk
onderdeel in de creatieve denk
ontwikkeling van kinderen.
Vandaar dat we hier de nodige
aandacht aan besteden.
In de onderbouw wordt regelmatig
gezongen en is er iedere woensdag
een dansles waarbij kinderen
bewegen op muziek.
In de middenbouw is er een stuk
Algemene Muzikale
vorming door een vakdoschool
vrienden
cent muziek. Deze algemene
basis wordt opgevolgd door
creatief
het leren bespelen van een
motivatie
denkvermogen
instrument. 4 vakleerkrachten
staan klaar voor de kinderen
om de basis te leggen als het gaat
om het spelen van gitaar, trompet,
intellectuele
drums of keyboard. Kinderen kiezen
capaciteit
hierbij zelf een instrument.
In de bovenbouw is er het keuzevak
muziek. Kinderen mogen kiezen of
gezin
ze in onze popband willen spelen.
Een vakleerkracht muziek gaat
iedere week met deze groep aan de
slag. Bij veel aanmeldingen verdelen
hoogbegaafdheid
we het schooljaar in blokken zodat
iedereen een blok aan de beurt komt.
Alle kinderen van de groepen 1, 3 en
5 worden middels een quickscan
gescreend op mogelijke hoog
2.3.4 Kindcentrum
begaafdheid.
De Ontdekking is meer dan een
Overigens spreken we in de groepen
basisschool alleen. Ons kindcentrum
1 en 2 nog niet van hoogbegaafdheid
profiel zorgt ervoor dat er een nauwe
maar over kinderen met een ontwiksamenwerking is met Kindcentrum
kelvoorsprong.
Puck&Co. Deze samenwerking

heeft ervoor gezorgd dat we een
voorschool hebben en dat we met
een vast naschools aanbod werken.
De voorschool is een plek waar
peuteronderwijs overgaat in kleuteronderwijs. Soms zijn kinderen
al eerder toe aan de basisschool
en soms heeft een kind wat langer
de tijd nodig. Maar ook voor kinderen
met een reguliere ontwikkeling biedt
de voorschool enorm veel kansen.
Op de voorschool werken twee
pedagogisch medewerkers nauw
samen met de leerkrachten van
de kleutergroepen. Er wordt gewerkt
vanuit gezamenlijke thema’s (bijvoorbeeld herfst, water, sprookjes enz.)
en met dezelfde methodieken
(bijvoorbeeld LOGO 3000 voor
de woordenschatontwikkeling).
De peuters en de kleuters spelen
regelmatig samen buiten en ook
worden groepjes peuters al regel
matig meegenomen naar de kleutergroep om samen aan een activiteit
te werken. Zo worden kinderen extra
uitgedaagd maar krijgen ze ook al
een bepaalde gewenning waardoor
de overgang gemakkelijker naar
een vaste plek in de kleutergroep
gemakkelijker wordt.
Een naschools aanbod is voor alle
kinderen en wordt georganiseerd
door Puck&Co; de kinderopvang
organisatie. Binnen het naschools
aanbod is er voor kinderen de
mogelijkheid om hun schooldag
te verlengen. Onderwerpen als
Techniek, Cultuur, Musical, Zang
en dans en Sport staan in bepaalde
periodes centraal.
Gastdocenten van buiten de school
dompelen kinderen in die periode
onder in de genoemde onderwerpen.
Het is een vrije keuze van kinderen of
ze hieraan deel willen nemen of niet.
Kinderen die BSO afnemen kunnen
dit gratis doen, aan kinderen die
geen BSO afnemen zal een bijdrage
worden gevraagd.
Kwalificatie, Socialisatie en Personi
ficatie; de visie van De Ontdekking
waarbij we kinderen optimale
ontwikkel- en ontplooiingskansen
willen bieden!
schoolgids De Ontdekking 2019 - 2020
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3 De organisatie van ons onderwijs
3.1 BS De Ontdekking is een
school van LiemersNovum
BS De Ontdekking valt onder
het bevoegd gezag van Stichting
Samenwerkingsbestuur Liemers
Novum. LiemersNovum telt 25
basisscholen met in totaal ca. 4.750
leerlingen. De schoolgrootte varieert
van 40 tot 550 leerlingen.
De scholen staan in de gemeente
Duiven, Montferland, Westervoort
en Zevenaar.
Het motto van LiemersNovum is:
Samen Werken aan eigen Wijsheid
vanuit de kernwaarden veelkleurig,
professioneel, nieuwsgierig en
betekenisvol. Kernwaarden die
ook terug te vinden zijn in de
afzonderlijke scholen. Elke school
is in samenspraak met team en
ouders (MR) verantwoordelijk
voor de levensbeschouwelijke
en onderwijskundige identiteit. De
scholen worden ondersteund door
een professioneel bestuursbureau.
De raad van toezicht (RvT) is het
hoogste orgaan binnen de stichting:
de RvT ziet toe of het college van
bestuur (CvB) de wettelijke taken
op de juiste wijze vervult.
Het college van bestuur wordt
gevormd door P.J.A. (Pieter-Jan)
Buhler en A. (Toon) Geluk.
Daarnaast functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) die in samenspraak met CvB
en RvT advies- en instemmings
bevoegdheden heeft met betrekking
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tot de ontwikkeling van het beleid.
Het college van bestuur en de
directeuren ontmoeten elkaar
maandelijks in het directeuren
overleg. Met elkaar bouwen ze
aan innovatie en verdere beleids
ontwikkeling binnen de organisatie.
Stichtingsbreed is er een externe
vertrouwenspersoon aangesteld.
Naam en telefoonnummer evenals
de klachtenprocedure zijn te vinden
op de website van LiemersNovum.
Via onze website kunt u meer
informatie vinden.
Het bestuursbureau is gevestigd op
Voltastraat 21, 6902 PT Zevenaar.
Telefoon: 0316 - 22 65 14
Website stichting:
www.liemersnovum.nl
Mail algemeen: info@liemersnovum.nl
Mail RvT: rvt@liemersnovum.nl
Mail CvB: cvb@liemersnovum.nl
Mail GMR: gmr@liemersnovum.nl
Vertrouwenspersoon:
chienehulst@
externevertrouwenspersonen.nl

3.2 Aanmelding
Nadat ouders/verzorgers contact
hebben gezocht met de school
worden ze uitgenodigd voor
een gesprek en rondleiding met
de directie. Naar aanleiding van
de rondleiding kunnen ouders een
beslissing nemen of zij hun kind bij
ons willen aanmelden. Na ontvangst
van het inschrijfformulier, en indien

er geen bijzonderheden zijn, ontvangen de ouders een bevestigingsbrief
thuis en wordt het kind bij ons
op school ingeschreven en op
de wachtlijst geplaatst tot het kind
daadwerkelijk naar school toe kan.

3.3 Kinderdagopvang
Indien een kind aan de voorschool
deelneemt zal het kind instromen
op BS De Ontdekking.
Indien een kind niet deelneemt aan
de voorschool kunnen de ouders
ook kiezen voor BS De Ontdekking
en geven de ouders zo snel mogelijk
aan de peuterspeelzaal of kinderdag
opvang door voor welke basisschool
zij hebben gekozen. De samenwerking
tussen ouders, de peuterspeelzaal,
kinderdagopvang en de basisschool
is de laatste jaren geïntensiveerd
om de stap naar de basisschool zo
soepel mogelijk te laten verlopen
in het belang van het kind.
De pedagogisch medewerkers van
de peuterspeelzaal of kinderdag
opvang observeren de kinderen en
ook wordt de cito toets voor peuters
afgenomen.
Om voor het kind een doorlopende
leer- en zorglijn te arrangeren, is de
overdracht van de peuterspeelzaal,
kinderdagopvang naar de basisschool
van essentieel belang.
Aan ouders wordt toestemming
gevraagd om kinderen mondeling
te mogen overdragen (warme
overdracht). De pedagogisch

SAMEN
veelkleurig

WERKEN
professioneel

EIGEN
nieuwsgierig

WIJSHEID
betekenisvol

‘We houden van
diversiteit’

‘We ontwikkelen
consistent beleid’

‘We kennen
professionele
nieuwsgierigheid’

‘We zijn
van toegevoegde
waarde’
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medewerkers dragen hun kennis
en ervaring met het kind over, zodat
de leerkracht van de basisschool
vanaf het begin goed geïnformeerd
is en kan aansluiten bij de behoeften
van het kind.

per week thuis mag blijven met
kennisgeving aan de directie en nog
eens 5 uur per week extra, na toestemming van de directie. In totaal
kan er dus 10 uur per week worden
afgeweken van de leerplichtregel.

3.4 Vier jaar en dan…

3.5 De groepen 1-2

Vanaf 4 jaar mogen kinderen
naar school. De eerste schooldag
na de 4e verjaardag is tevens
eerste schooldag van het kind.
De vierjarigen, die niet aan de
voorschool hebben deelgenomen,
krijgen de gelegenheid om eerst
enkele dagdelen (maximaal 4-5)
kennis te maken met de groep,
zodat ze in alle rust kunnen wennen.
Deze momenten worden gepland
in overleg met de ouders.
Een uitzondering geldt voor de
maanden mei t/m juli. Afhankelijk
van groepsgrootte en het begin van
de grote vakantie wordt bekeken
of een leerling geplaatst wordt of
moet wachten tot na de vakantie.

In de groepen 1 en 2 zitten leerlingen
in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar. Deze
groepen werken met een heterogene
samenstelling zodat jongere kinderen
van oudere kinderen kunnen leren
en oudere kinderen jongere kinderen
kunnen helpen.
Kleuters leren al doende, tijdens
hun werk- en spelmomenten.
Wij spelen daarop in door ervoor
te zorgen dat er veel spel- en
ontwikkelingsmateriaal is waarvan
kleuters kunnen leren. Leerkrachten
van de kleutergroepen zorgen voor
een rijke taalomgeving. Spelend en
werkend rond aansprekende thema’s
worden zoveel mogelijk situaties
gecreëerd waarin kleuters worden
uitgenodigd te luisteren, te verwoorden en te beleven. Dat is belangrijk
als voorbereiding voor het latere
lees- en taalonderwijs.
In iedere kleutergroep hangt het
planbord op een centrale plaats.
Op het planbord staan de activiteiten
genoteerd voor de werkmomenten.
De activiteiten zijn ingedeeld in
gouden-, zilveren- en overige werkjes,
vaak gerelateerd aan het op dat
moment centrale thema. Goudenwerkjes hebben een verplichtend
karakter en moeten na een bepaalde
periode door ieder kind zijn gedaan;
een zilveren- of hoekenwerkje is
de keuze van het kind en gaat uit
van eigen interesses. Veel aandacht
wordt hierbij besteed aan de sociaalemotionele ontwikkeling, het (samen)
spelen en werken, de creatieve
vorming, de ontwikkeling van
de grove en de fijne motoriek en
het voorbereidend lezen, schrijven
en rekenen.

3.4.1 Hoeveel kleuterjaren
krijgt mijn kind dan?
De regel is nu dat elk kind dat
4 jaar wordt tussen 1 augustus en
31 december het jaar daarop naar
groep 2 gaat. Kinderen die tussen
1 januari en 31 juli 4 jaar worden,
blijven na 1 augustus nog 1 jaar
in groep 1. Je mag als school hier
van afwijken, mits je dat goed
kunt onderbouwen.
Ons beleid is dat we kijken naar
de ontwikkeling en vorderingen
van het kind en niet alleen naar
een datum. We doen dit aan de hand
van observaties en toetsen.
Leerlingen gaan over naar een
volgende groep als ze er aan toe zijn.
Het kan dus voorkomen dat een
leerling, jarig in december, na
2,5 jaar naar groep 3 gaat, terwijl
een ander, jarig in januari, na 1,5 jaar
al die stap zet. Vanaf de leeftijd van
5 jaar is ieder kind leerplichtig. De
Wet op het Basisonderwijs kent voor
5-jarigen een uitzonderingsregeling
op deze leerplicht. Deze regeling
houdt in dat een leerling nog 5 uur

3.6 De groepen 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 sluiten we aan
bij de ontwikkeling van de kinderen

opgedaan in de groepen 1-2 vanuit
de principes van basisontwikkeling.
De taak/methode vormt daarmee
het uitgangspunt van werken.
Wanneer leerlingen wat ouder
worden, krijgen zij steeds meer
opdrachten achter elkaar. Zij krijgen
de vrijheid deze taken uit te voeren
op verschillende momenten. Hierbij
maken we in alle groepen gebruik
van het planbord of een taakbrief.
De kinderen werken daarmee veelal
zelfstandig of samen.
Belangrijk is dat leerlingen hierdoor
leren plannen, keuzes maken en
organiseren. Naarmate de leerlingen
ouder worden, wordt de hoeveelheid
opdrachten uitgebreid en de inhoud
meer divers. Dagtaken groeien in
de middenbouw uit naar weektaken
die door de leerlingen in overleg met
de leerkracht worden ingepland en
veelal zelf worden afgetekend en
gecorrigeerd. De leerkrachten volgen,
begeleiden en/of sturen de leerlingen
en hanteren als rode draad de
methodes bij de diverse vakgebieden.

3.6.1 Welke vakgebieden komen
aan bod?
3.6.1.1 Katholieke identiteit
De Ontdekking is een katholieke
school, wij staan echter open
voor alle geloofsovertuigingen.
Op De Ontdekking wordt er met
momenten aandacht besteed aan
de katholieke waarden en normen.
Hierbij proberen we regelmatig
de relatie te leggen met levens
beschouwelijke elementen en huidige
maatschappelijke ontwikkelingen.
Tijdens vieringen als de Kerstviering
en de Paasviering komen de
katholieke elementen aan de orde.
Door aandacht te besteden aan het
bovenstaande willen we kinderen
helpen de eigen levensbeschouwing,
in dialoog met anderen, te ontdekken
en te vormen. Zo bereiden we
de kinderen voor op onze constant
veranderende en qua levens
beschouwing veelkleurige wereld.
schoolgids De Ontdekking 2019 - 2020
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3.6.1.2 Sociaal-emotionele
ontwikkeling
Op De Ontdekking wordt veel
aandacht besteed aan de sociaalemotionele ontwikkeling van
kinderen. Indien een kind goed in
zijn of haar vel zit zal dit namelijk
bevorderend werken op de leer
prestaties.
Om bewust om te gaan met de
sociaal-emotionele ontwikkeling
werken we vanuit de principes van
de Vreedzame School.
Hierbij staat gedurende een periode
van 8 weken een schoolthema
centraal en gaan leerkrachten samen
met de kinderen bewust op zoek naar
de bijbehorende waarden en normen.
In het kader van conflictbemiddeling
werken we ook met leerlingmedia
toren. Twintig kinderen zijn officieel
opgeleid tot mediator.
Tijdens de kleine pauze ’s ochtends
lopen er iedere keer twee mediatoren
buiten. Mocht een kind in een conflict
terecht komen dan mag het kiezen of
het gebruik maakt van de mediator
of van de leerkracht.
Meer informatie is te vinden op
www.vreedzameschool.nl.
Verder kunnen we o.a. gebruik maken
van Taakspel, waarbij kinderen
positief beloond worden voor positief
gedrag. De vaste schoolregels, de
wisselende groepsregels en een
pestprotocol zorgen voor een
stabiele en heldere basis voor ieder
kind.
Eens per half jaar vult een leerkracht
een sociaal emotionele vragenlijst in
per kind (programma Zien!). Hiermee
analyseren we het welbevinden en
de betrokkenheid van iedere leerling.
Mocht er desondanks nog extra
aandacht nodig zijn voor kinderen
dan kunnen we gebruik maken van
de expertise van onze eigen gedragsspecialist. Op deze manier willen we
ieder kind datgene bieden wat hij
of zij nodig heeft.

3.6.1.3 Rekenen en wiskunde
In de groepen 1-2 wordt a.d.h.v.
de methode Kleuterplein veel aan-
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dacht besteed aan begrippen (groot,
midden, voor, lang enz.). Zo leren
de leerlingen de wereld om zich heen
in de juiste verhouding te zien en te
ervaren. Van daaruit wordt gestart
met het getallensysteem waarbij
begrip en inzicht noodzakelijk zijn.
Ook nu weer wordt vanuit spel
de functie van het getal en tellen
duidelijk gemaakt. Alle getallen
worden via een getallenlijn met
elkaar in verband gebracht.
De cijfers 1 tot en met 12 moeten
door de leerlingen herkend en
benoemd kunnen worden.
In groep 3 tot en met 8 werken we
met de methode Wereld in Getallen.
Deze methode werkt met een drie
sterrenaanpak waarbij kinderen
op niveau instructie en verwerkingsopgaven van de leerkracht krijgen.
In groep 3 komt het rekenen tot 20
aan bod. Groep 4 rekent tot 100 en
er wordt gestart met de tafels.
Eind groep 5 dienen de kinderen
de tafels in belangrijke mate te
hebben geautomatiseerd, omdat
in groep 6 wordt gestart met het
cijferend vermenigvuldigen.
In groep 6 komen de breuken aan
de orde. In de groepen 7 en 8 worden
deze onderdelen verder uitgebreid.
In de methode ‘Wereld in Getallen’
wordt veel waarde gehecht aan
het praten over een probleem en
de daaraan gekoppelde oplossing.
Veel oplossingen zijn goed of
mogelijk, steeds wordt gewerkt
aan inzicht en begrip.
Vanaf groep 5 werken we met
rekenen groepsdoorbroken, wat
inhoudt dat kinderen incidenteel
kunnen meerekenen in een andere
groep indien daartoe aanleiding is.

3.6.1.4 Taalonderwijs
Voor Taal en Spelling werken we
met de methode Staal.
Staal bestaat uit een spelling en
een Taalgedeelte. Binnen het
Taalgedeelte staan ieder jaar
een aantal thema’s centraal.
Elk thema start met een filmpje

waarin het thema wordt geïntroduceerd. In dit filmpje worden al enkele
woorden van de week benoemd.
Bovendien brengt het filmpje de
kinderen in de sfeer van het thema
en krijgen ze een beeld van de
eindopdracht waar ze in week drie
over gaan werken, bijvoorbeeld een
presentatie. Elk thema werkt dus van
impressie (2 weken kennis opdoen)
naar expressie (presenteren). In elke
les krijgen de kinderen ingrediënten
aangeboden die nodig zijn om de
eindopdracht te kunnen maken.
Na de derde week (expressie) hebben
de kinderen een afsluitende toets.
Deze toets bestaat voor het grootste
gedeelte uit woordenschat.
Deze toets van Staal is op dezelfde
manier opgebouwd als de CITO
woordenschattoets.

3.6.1.5 Leesonderwijs
In groep 1 en 2 wordt veel aandacht
besteed aan taal en taalontwikkeling
via een eigen leerlijn die gebaseerd
is op de tussendoelen van taal/lezen.
Er wordt hierbij gebruik gemaakt
van verschillende werkvormen en
materialen. Voorbeelden hiervan
zijn rollenspellen, voorlezen, lezen
van prentenboeken, stempelen enz.
Voor de woordenschatontwikkeling
in de groepen 1-2 wordt er gebruik
gemaakt van de methodiek LOGO
3000.
De groepen 1-2 nemen deel aan het
project ‘Boekenpret’. ‘Boekenpret’
is een gezinsgericht voorleesproject,
bedoeld voor kinderen van 3 tot en
met 6 jaar. Scholen hebben hiermee
een stimulerende en aanvullende rol
ten opzichte van het voorlezen thuis.
Kinderen kunnen periodiek onder
begeleiding en met ondersteuning
van een aantal ouders een boek
kiezen.
Dit boek nemen ze mee naar huis,
zodat ouders dit samen met hun kind
kunnen lezen. Na verloop van tijd
(meestal één week) komt het boek
op school terug en mag er een ander
boek uitgekozen worden.

Na voorbereidende oefeningen
starten de kinderen in groep 3
met aanvankelijk lezen.
Het lezen wordt aangeboden
met behulp van de methode
‘Veilig Leren Lezen Kim’.
Wanneer de leerlingen enigermate
in staat zijn te lezen, oefenen zij
alleen en in tweetallen.

letters is het van groot belang dat
kinderen begrijpen wat ze lezen.
Veelal gaat het leren lezen gelijk
op met het leesbegrip.
Door verhalen en teksten te koppelen
aan actuele thema’s stimuleren we
het begrijpend lezen.
Dit doen we middels de methode
Nieuwsbegrip XL.

Vanaf groep 4 werken we met
de leesmethodiek Estafette.
De leerkracht oefent en instrueert
hierbij op diverse niveaus.
Het lezen ontwikkelt zich in
de hele basisschoolperiode.
Binnen de school hebben we
ook een interne bibliotheek waar
kinderen boeken kunnen lenen.
Deze bibliotheek wordt gerund
door ouders.

3 Studerend lezen
Doel van het leesproces is te kunnen
leren/studeren. Vanaf groep 5 maken
de leerlingen werkstukken en houden
spreekbeurten over onderwerpen
van uiteenlopende aard.

Het lezen verdelen we onder in:
1 Aanvankelijk en technisch lezen
2 Begrijpend lezen
3 Studerend lezen
4 Vrij lezen/voorlezen
1 Aanvankelijk en technisch lezen
Hieronder verstaan we het aanleren
van de klanken van letters, het
herkennen van de letters en het
aan elkaar koppelen van die klanken
tot een woord.
Dit begint eenvoudig met korte
woorden en dit wordt steeds verder
uitgebouwd naar steeds langere
woorden die vlot gelezen worden.
2 Begrijpend lezen
Naast het kunnen verklanken van

4 Vrij lezen/voorlezen
Vrijwel dagelijks zijn er momenten
waarop er voorgelezen wordt of
waarbij er zelfstandig gelezen kan
worden.
De kinderen krijgen de gelegenheid
boeken te lenen voor het vrij
leesmoment in hun eigen groep.
Hiervoor hebben we een eigen
bibliotheek en er wordt regelmatig
een bezoek gebracht aan de
bibliotheek van Didam.

3.6.1.6 Schrijfonderwijs
In de kleutergroepen wordt middels
de methode Schrijfdans al op een
spelende manier het schrijven
voorbereid.
Vormen aanleren in het zand, in
scheerschuim… allerlei spannende
schrijfactiviteiten helpen de kinderen

bij het ontwikkelen van de fijne
motoriek.
Vanaf groep 3 besteden we, naast
het correct schrijven, met behulp van
de schrijfmethode ‘Pennenstreken’
aandacht aan de juiste lettervormen
en verbindingen en aan de juiste
penvoering en schrijfhouding.
Voorafgaand aan en tussen
het schrijven door worden er
motorische oefeningen gedaan
om hand, vinger- en armspieren
te stimuleren.

3.6.1.7 Wereldoriëntatie
In groep 1 en 2 wordt hoofdzakelijk
thematisch gewerkt.
De leerlingen leren stap voor stap
de wereld om zich heen kennen en
kunnen relaties leggen met ruimte
en tijd, met menselijk gedrag, met
de natuur en het natuurkundige
gebeuren en met de kijk van het kind
op zichzelf.
Voor wereldoriëntatie gebruiken
we voor de groepen 5 t/m 8
de methode ‘Blink’. ‘Blink’ is een
onderzoekende methode waarbij
geschiedenis, aardrijkskunde en
natuur geïntegreerd wordt aan
geboden. Voor wereldoriëntatie
maken we volop gebruik van
de digitale middelen.

3.6.1.8 Engels
In groep 7 en 8 wordt Engels
gegeven. Er wordt gewerkt met de
methode ‘Groove.me’. Hierbij is popmuziek de basis van alle lessen. Met
‘Groove.me’ leren de kinderen Engels
spreken, schrijven, lezen en zingen.
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3.6.1.9 Expressie activiteiten
1 Muziek
2 Dans
3	Beeldende vorming
(handvaardigheid en tekenen)
4 Cultureel jaarplan
1 Muziek
Dit schooljaar zal er in de groepen
4, 5 en 6 iedere week een vak
leerkracht muziek aanwezig zijn
die met de kinderen zingt en muziek
maakt volgens een eigen leergang
muziek.
In de groepen 4, 5 en 6 leren
de kinderen ook een instrument
bespelen. In de groepen 7 en 8
kunnen de kinderen muziek kiezen
als keuzevak. Ze leren dan om
in een ‘bandje’ te spelen en maken
samen muziek.
Dit zijn de vijf gebieden waarmee we
ons op school mee bezig houden.
2 Dans
De groepen 1-2 en groep 3a hebben
iedere week dansles.
Deze worden gegeven door docenten
van danslessen.
Dansen is erg goed voor de motoriek
van kinderen en dus met name in
deze leeftijdsperiode zeer wenselijk.
Elke groep bereidt één keer in het
jaar een voorstelling voor.
Drie groepen werken hierbij samen
om een voorstelling op de planken
te brengen.
Ouders van deze leerlingen worden
uitgenodigd om te komen kijken.
Ook zijn er voorstellingen voor
leerlingen van de andere groepen.
3 Beeldende vorming
We bieden verschillende
technieken, gereedschappen
en materialen aan. De opdracht
wordt (mede afhankelijk van
techniek en materiaal) ruim
geformuleerd zodat de leerlingen
iets van zichzelf in het werk kwijt
kunnen.
De creativiteit staat hierbij voorop.
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Ook de kritische beschouwing
van eigen werk krijgt aandacht
in de verschillende groepen.
Aandachtspunten daarbij zijn:
het juiste gebruik van het materiaal,
het houden aan de opdracht,
de natuurgetrouwe dan wel fantasievolle uitvoering.
Maandelijks komt er een kunstenares
naar school om de leerkrachten te
voorzien van creatieve ideeën om
van 2D-werk naar 3D-werk te komen.
4 Cultureel jaarplan
Onze school neemt deel aan het
stimuleringsprogramma Cultuur
met Kwaliteit.
We ontwikkelen een programma
voor de kinderen waarbij zang,
dans en muziek centraal staan.
Middels het project Wenswijk komen
kinderen van onze school maandelijks in contact met ouderen van
Meulenvelden.
Deze burgerschapsvorming vinden
we essentieel voor kinderen.
Dit in contact komen doen we door
bijvoorbeeld een voorleesontbijt,
een pannenkoekendag, een zang
moment of een interviewsessie
te organiseren.

Voor de gymlessen zijn de leer
krachten geschoold in het kader
van het BIOS-project.
Hierbij wordt gebruik gemaakt
van toestellen en materialen om
uitdagende bewegingssituaties te
creëren waardoor onze leerlingen
gemotiveerd en gestimuleerd worden
tot bewegen.
Daarnaast is er voor de groepen 6,
7 en 8 een vakleerkracht gym die
de toestellessen voor haar rekening
neemt.
In de groepen 3 en 4 hebben
de kinderen wekelijks zwemles
in De Hoevert.

3.6.1.10.1 Zwemtijden
zwemtijden - De Hoevert
groep

dag

tijd

3a

maandag

13.00 – 13.30 uur

3b

maandag

13.30 – 14.00 uur

4

vrijdag

08.30 – 09.00 uur

De kwaliteit van het basisonderwijs
op een school wordt door de
inspectie beoordeeld.
De beoordeling is gebaseerd op
een oordeel over de onderwijs
opbrengsten aan het einde van
de schoolperiode en de indicatoren
betreffende de inrichting van
het onderwijsleerproces, die in
het toezichtkader van de inspectie
zijn uitgewerkt.
Interne reflectie is echter ook zeer
belangrijk om te komen tot kennis,
informatie en inzichten betreffende
de huidige kwaliteit van onze school.
Bij onze reflecties worden de
inspectienormen gehanteerd en
worden zowel de eindopbrengsten
als de tussenopbrengsten, zoals
inspectie deze vierjaarlijks meet,
in kaart gebracht en geanalyseerd.
Dit doen we op management en
leerkrachtniveau.
De opbrengsten geven ons inzicht en

zijn een basis voor het ontwikkelen
van adequate interventies die dienen
te leiden tot structureel hogere
opbrengsten op onze school.
Wanneer we naar de tussenopbrengsten kijken zien we dat we op bijna
alle vakgebieden gemiddeld boven
het te verwachten niveau scoren.

Erg belangrijk is om te weten
dat een kind naar een school
voor vervolgonderwijs gaat die
het best bij de mogelijkheden
van dat kind past. In dat kader
overleggen we met regelmaat
met het voortgezet onderwijs uit
de regio.

4.1 Eindopbrengsten groep 8

Hieronder volgen de gegevens
van de doorstroom van leerlingen
in percentages naar het voortgezet
onderwijs gedurende de afgelopen
drie jaar.

De eindopbrengsten in groep 8 zijn:
CITO eindscore
schooljaar

Landelijk
School
gemiddelde
gemiddelde
ongecorrigeerd ongecorrigeerd

2018-2019

535,7

536,4

2017-2018

533,5

533,6

2016-2017

535,5

532,8

4.2 V
 erwijzingen naar het
voortgezet onderwijs
Goede resultaten zijn voor een
school natuurlijk heel belangrijk.
Vaak worden deze afgemeten aan
scores van de laatste Cito-toets.

Doorstroom vervolgonderwijs
2019

2018

2017

VWO

20%

14%

20%

VWO/HAVO

10%

6%

0%

HAVO

20%

20%

20%

VMBO
GT

32%

25%

18%

KB

18%

27%

34%

BB

0%

6%

8%

PRO

0%

2%

0%

3.6.1.10.2 Gymtijden
gymtijden - De Muizenberg
groep dag

1/3 - 2/3 tijd

1-2a

dinsdag*

2/3

08.30 - 09.10 uur

3.6.1.10 Bewegingsonderwijs

1-2b

dinsdag*

2/3

09.15 - 09.55 uur

De lichamelijke ontwikkeling
staat niet los van de geestelijke
ontwikkeling.

1-2c

dinsdag*

2/3

10.15 - 10.55 uur

3a

dinsdag*

2/3

11.00 - 11.40 uur

3b

dinsdag*

2/3

12.30 - 13.10 uur

4

dinsdag*

2/3

13.10 - 13.50 uur

Aangezien er in onze maatschappij
een duidelijke verandering te zien
is in spelgedrag, door met name
de televisie en de computer, achten
we het bewegen van groot belang.

4-5

De speelplaats biedt uitdagende
mogelijkheden tot klauteren,
klimmen, glijden, duikelen enz.
De kinderen maken hier voor en
tijdens schooltijd gebruik van.
In de pauze zijn er ook losse spel
materialen zoals springtouwen,
ballen enz. beschikbaar om mee
te spelen.

4 De kwaliteit van ons onderwijs

5
6
6-7
7
8a
8b

maandag

1/3

12.30 - 13.10 uur

dinsdag*

2/3

13.50 - 14.30 uur

maandag

1/3

13.50 - 14.30 uur

donderdag* 2/3

12.30 - 13.10 uur

dinsdag

1/3

08.30 - 09.10 uur

donderdag* 2/3

13.10 - 13.50 uur

maandag*

2/3

13.10 - 13.50 uur

dinsdag

1/3

09.10 - 09.50 uur

maandag*

2/3

13.50 - 14.30 uur

woensdag

2/3

11.00 - 11.45 uur

maandag

2/3

12.30 - 13.10 uur

woensdag*

2/3

11.45 - 12.30 uur

maandag*

1/3

13.10 - 13.50 uur

donderdag

2/3

13.50 - 14.30 uur

* Marloes — vakleerkracht gym
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Zorg Advies Team school
overlegt met
externe instanties
IB-directie
Overleg
Leerlingbespreking
met leerkracht en ouders

5 De zorg voor kinderen
Vanaf het begin van een kinds
schoolloopbaan op De Ontdekking
worden de vorderingen onder andere
op het gebied van taal, lezen,
rekenen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling enkele malen per jaar
getoetst en geanalyseerd. We
vergelijken de ontwikkeling van uw
kind met het landelijk gemiddelde.
De resultaten van de toetsen worden
door de groepsleerkrachten en
de intern begeleider besproken.
Naar aanleiding van de toetsgegevens
wordt het onderwijsprogramma van
kinderen aangepast, versneld of
wordt extra hulp ingezet. Dit geldt
voor kinderen die extra leerstof aan
kunnen en kinderen die herhaling
nodig hebben.

5.1 Stappen van
Zorg & Begeleiding
Bij de zorg binnen een school is
uiteraard het hele team betrokken.
Mensen hebben echter wel verschillende rollen hierin. Wij onderscheiden
bij ons op school de volgende
personen:
• Leerkracht in de groep: zij hebben
de eerste verantwoordelijkheid voor
de kinderen in de groep. Het bieden
van zorg gebeurt de hele dag door
in hun lesgeven binnen een sterk
pedagogisch klimaat. Het initiatief
tot zorg ligt bij de groepsleerkracht.
De groepsleerkracht wordt ondersteund door de Intern Begeleider.
• Intern Begeleider (IB-er):
De IB-er is, op leerlingniveau,
verantwoordelijk voor de hele school.
• Directie: De directie werkt op
schoolniveau en streeft naar een
integrale benadering van de zorg.
Dit betekent bijvoorbeeld dat er
naar het bredere onderwijsaanbod
en onderwijsvernieuwingen gekeken
wordt. Besluiten op het gebied
van zorg worden door de directie
genomen. Hij laat zich hierbij leiden
door de informatie uit het regel
matige zorgoverleg tussen de IB-er
en de directie.
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Intern Begeleider/
leerkracht
Overleg
Groepsbespreking

5.2 De cyclus van de zorg
Signalering
eerst zorg van
ouders-leerlingleerkracht bij
groepsleerkracht

Signalering
Eerste zorg van
ouders-leerlingleerkracht bij
groepsleerkracht

Wanneer ouders
en/of leerlingen
een zorg hebben
over een leerling melden
ze dit bij de groepsleerkracht.
Deze kijkt eerst of hij/zij zelf interventies toe kan passen.

Intern Begeleider/
leerkracht
Overleg
Groepsbespreking

Overleg: De leerkracht komt met een hulpvraag bij de
intern begeleider wanneer blijkt dat zijn interventies
niet voldoende zijn.
Groepsbespreking: De groepsbespreking wordt gevoerd
aan de hand van de evaluatie van het groepsplan.
Leerkracht en IB-er bekijken de leervorderingen van
ieder kind.

IB-directie
Overleg
Leerlingbespreking
met leerkracht
en ouders

Overleg: Tijdens het overleg bespreken de intern
begeleiders de leerlingen waar (mogelijke) zorg over
is en de uitkomsten van de groepsbesprekingen.
Het resultaat hiervan wordt door de IB-er teruggekoppeld
naar de leerkracht. Eventueel worden er stappen gezet
naar externen.
Leerlingbespreking met leerkracht en ouders:
Deze bespreking is ervoor om samen met de leerkracht
en de ouders te kijken welke andere interventies nog
ingezet kunnen worden.

Zorg Advies Team
school
overlegt met
externe instanties

Als blijkt dat de vragen tijdens de leerlingbespreking
niet beantwoord kunnen worden, vragen we externen
om mee te denken over de ontwikkelingen van het kind
en mogelijke interventies.

5.3 Groepsoverdracht
Dit gesprek vindt één keer per jaar
plaats in de laatste periode van
het schooljaar. Het groepsoverzicht
is hierbij het uitgangspunt. Bij dit
gesprek is de huidige leerkracht,
de nieuwe leerkracht en de intern
begeleider aanwezig. Doelstelling
is om kinderen op een goede manier
over te dragen waardoor er een
continue ontwikkeling mogelijk is.

5.4 Overgang en
groepssamenstelling
De school bepaalt of een kind
overgaat naar een volgende groep
of dat het verstandig is een kind te

laten doubleren. Ouders zullen altijd
meegenomen worden in het proces
van besluitvorming maar bij ongelijke
meningen bepaalt de school.
De school bepaalt ook de groeps
samenstelling. Indien de school
van mening is dat het wenselijk is dat
er een nieuwe groepssamenstelling
ontstaat zal zij, na breed overleg
tussen leerkrachten, IB-er en directie,
een nieuwe groepssamenstelling
vaststellen.

5.5 O
 verdracht voortgezet
onderwijs
Nadat alle leerlingen voor 1 april
zijn aangemeld op een school voor

voortgezet onderwijs, komen er
afgevaardigden van het voortgezet
onderwijs om de leerlingen door
te spreken met de groepsleerkracht
en de intern begeleider. Ook dit met
als doel een continue ontwikkeling
mogelijk te maken.

beschreven welke ondersteuning
de school kan aanbieden.
Dit ondersteuningsprofiel is in te
zien op school. BS De Ontdekking
heeft een basisprofiel.
De medezeggenschapsraad van
de school heeft adviesrecht over
het schoolondersteuningsprofiel.

5.6 Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet passend
onderwijs ingegaan. Het is de bedoeling dat elke leerling de ondersteuning
krijgt die nodig is om zo optimaal
mogelijk van het onderwijs te kunnen
profiteren. Onderdeel van de wet
is dat alle basisscholen en speciale
(basis) scholen in de regio samen
werken in het Samenwerkingsverband
De Liemers po. Ook BS De Ontdekking
valt onder dit samenwerkingsverband.
Zorgplicht
Vanaf 1 augustus 2014 is de school
ervoor verantwoordelijk om leer
lingen die extra ondersteuning nodig
hebben een passende onderwijsplek
te bieden. Dit noemen we de zorgplicht. Als ouder hoeft u dus niet
meer zelf op zoek te gaan naar
een passende onderwijsplek voor
uw kind. Ouders melden hun kind aan
bij de school die hun voorkeur heeft.
Binnen 6 tot 10 weken moet de
school een zo passend mogelijk
aanbod regelen. Kan de school
waar de leerling is aangemeld niet
zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de
verantwoordelijkheid van de school
om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel
een passend aanbod kan doen. Is het
niet haalbaar om de leerling binnen
het regulier onderwijs te plaatsen,
dan kan een aanbod op het speciaal
(basis) onderwijs worden gedaan.
Het Samenwerkingsverband De
Liemers po is verantwoordelijk voor
het toewijzen en het betalen van de
(extra) ondersteuning aan leerlingen.
Schoolondersteuningsprofiel
Elke school in het Samenwerkingsverband De Liemers po heeft een
profiel (overzicht) waarin wordt

Ambulante Begeleiding
Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het samenwerkings
verband naar de school te halen
door het aanvragen van Ambulante
Begeleiding. Dat kan ondersteuning
zijn op verschillende gebieden.
Bijvoorbeeld vragen op het gebied
van gedragsproblemen, hoog
begaafdheid, lezen/spelling, rekenen
en combinaties daarvan. Indien
de school zo’n aanvraag doet wordt
u als ouder vooraf hierin gekend.
Ondersteuningsteam
Elke school heeft een ondersteuningsteam.In het ondersteuningsteam
worden leerlingen besproken
waarvan de ondersteuning de
mogelijkheden van de school
mogelijk te boven gaan. Hierbij kan
het gaan om een mogelijke doorverwijzing naar een andere school of het
organiseren van extra hulp voor het
kind en/of het gezin. In het ondersteuningsteam zitten een directielid,
de intern begeleider, de leerkracht,
een schoolmaatschappelijk werker
en mogelijk nog andere deskundigen
(bijvoorbeeld een orthopedagoog).
Als uw kind besproken wordt in het
Ondersteuningsteam wordt u daarbij
altijd uitgenodigd.
Inspraak Verwijzing naar
het speciaal basisonderwijs of
speciaal onderwijs
Als blijkt dat de school niet het goede
onderwijsaanbod kan realiseren voor
uw zoon of dochter zal de school
een Toelaatbaarheidsverklaring
aanvragen bij het samenwerkings
verband bij de Commissie Leerling
Ondersteuning (CLO).
Als zo’n toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) is afgegeven kan uw zoon of

dochter worden geplaatst op de
betreffende school. Daarvoor zijn
een aantal vaste instroom momenten
afgesproken: direct na de zomer
vakantie, na de kerstvakantie en
per 1 april.
Inspraak
Ouders en leraren hebben via
de ondersteuningsplanraad (OPR)
instemmingsrecht op het beleid
en de verdeling van het budget
van het samenwerkingsverband.
Op schoolniveau is de MR betrokken
bij het opstellen van het onder
steuningsprofiel van de school.
Als u en de school het niet eens
worden over de toelating of
verwijdering van uw kind, kunt u
naast de bestaande mogelijkheden
een geschil laten voorleggen aan
de landelijke geschillencommissie
passend onderwijs.
Verzoeken hiertoe lopen via
het secretariaat van het samen
werkingsverband, CLO de Liemers,
Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar.

5.7 Schorsing en verwijdering
Bij ernstig (ver)storend gedrag heeft
de school de mogelijkheid een kind
te schorsen voor een of meerdere
dagdelen. Dit kan noodzakelijk zijn
om de rust voor uw kind of/en voor
de rest van de groep terug te laten
keren.
Als schorsen van uw kind al meerdere keren is toegepast of als uw
kind iets zeer ernstigs heeft gedaan
(bijvoorbeeld geweldpleging) dan
kan de school uw kind van school
verwijderen. Uw kind wordt dan
permanent van school gestuurd
en er moet een nieuwe school
gevonden worden.
Voordat de school uw kind kan
verwijderen moet de school:
1.	U in de gelegenheid stellen
te worden gehoord.
2.	In overleg treden met de
Onderwijsinspectie. Tevens wordt
de leerplichtambtenaar op de
hoogte gesteld. Tijdens dit overleg
kan uw kind worden geschorst.
schoolgids De Ontdekking 2019 - 2020
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3.	Een andere school vinden
waar uw kind terecht kan na
de verwijdering. De school heeft
hier 8 weken de tijd voor, en moet
zich aantoonbaar inspannen om
een andere school te vinden.
Voor het basisonderwijs geldt dat
als het niet lukt binnen 8 weken
een andere school te vinden,
dan mag de school uw kind
alsnog definitief verwijderen.
Het protocol Schorsing en verwijdering ligt ter inzage op school.

5.8 Overige zaken in kader
Zorg & Begeleiding
5.8.1 Het leerlingdossier
Van ieder kind op onze school
wordt een digitaal leerlingdossier
bijgehouden. Daarin worden
gegevens opgenomen over het
gezin, de groepsbesprekingen, de
leerlingbesprekingen, gesprekken
met ouders, speciale onderzoeken,
handelingsplannen, toets- en
rapportgegevens van de verschillende jaren.
Het digitale leerlingdossier is altijd
ter inzage voor ouders, wel graag
van te voren even overleggen met
de Intern Begeleidster zodat wij
tijd voor u vrij kunnen maken om
eventuele vragen te beantwoorden.

worden ouders en de internbegeleidster benaderd en wordt middels het
Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) samen onderzocht
of er hoogbegaafdheidskenmerken
zijn. Indien deze kenmerken er zijn
kan een kind in de Plusklas komen.
De Plusklas komt twee keer per week
bij elkaar. Tijdens deze momenten
worden kinderen uitgedaagd tot
verdere ontwikkeling en ontvangen
ze ook opdrachten die ze individueel
of samen kunnen doen wanneer ze
weer terug zijn in de klas.
In groep 8 is het daarnaast mogelijk
de kinderen aan te melden voor de
MIK (Meer Intelligente Kinderen) klas.
Deze is verbonden aan het Liemers
College.

5.8.3 Verwijsindex

5.8.2 Begaafde leerlingen

Wat is de Verwijsindex?
Met de meeste kinderen en jongeren
gaat het gelukkig goed. Maar soms
is extra aandacht of hulp nodig.
Als organisaties goed samenwerken
kan de juiste hulp worden geboden.
Dus is het belangrijk dat organisaties
elkaar snel kunnen vinden. Daarvoor
is de Verwijsindex ontwikkeld.
De Ontdekking is daarom binnen
het SWV De Liemers aangesloten
op de landelijke Verwijsindex. Dit is
een landelijk digitaal systeem waarin
mensen die met kinderen en jongeren werken hun zorg kunnen uiten.

Op De Ontdekking hebben we een
hoogbegaafdheidsprofiel. Enkele
leerkrachten zijn opgeleid als
hoogbegaafdheidsspecialist en geven
uitvoering aan ons beleid. Hoog
begaafdheid is een samenspel tussen
grote intellectuele capaciteiten,
een vorm van creatief denkvermogen
en motivatie. Hiervoor hanteren we
het volgende model op pagina 10.
Alle kinderen van de groepen 1, 3 en
5 worden middels een quickscan
gescreend op mogelijke hoogbegaafdheid. Overigens spreken we in
de groepen 1 en 2 nog niet van
hoogbegaafdheid maar over kinderen met een ontwikkelvoorsprong.
Als hier mogelijk sprake van is

Hoe werkt het?
Een hulpverlener of leerkracht die
zich zorgen maakt over een kind,
koppelt zijn naam aan desbetreffend
kind in de Verwijsindex. De zorgen
kunnen gaan over regelmatig
spijbelen, maar ook over een
zorgelijke gezinssituatie. Er kunnen
ook meerdere signalen zijn rond
schoolgaan en welbevinden waar
geen duidelijke oorzaak voor kan
worden aangewezen. Zorgen over
een leerling worden in de meeste
gevallen eerst met de ouders
besproken.
Maken meer mensen zich zorgen,
dan brengt de Verwijsindex hen
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bij elkaar, zodat de hulp op elkaar
afgestemd kan worden.
Natuurlijk krijgen ouders, verzorgers
hiervan bericht. De Verwijsindex is
dus een hulpmiddel. Er staat niet
in het systeem wat er aan de hand
is en er wordt ook geen informatie
in opgeslagen.
Meer weten?
Op www.verwijsindex.tv/ouders kunt
u een filmpje zien waarin meer informatie over de Verwijsindex staat.

5.8.4 GGD Noord- en OostGelderland en school
Waar komt die buikpijn van mijn kind
vandaan? Groeit mijn kind wel goed?
Mijn kind voelt zich somber, wat kan
ik doen? Bij deze en andere vragen
en zorgen over de gezondheid,
ontwikkeling, het gedrag en de
opvoeding van uw kind, kunt u
als ouder(s) terecht bij de jeugd
gezondheidszorg van GGD.
De JGZ op school
U kunt bij ons terecht met vragen
over uw kind in ontwikkeling.
Lichamelijke ontwikkeling, zoals
groei en motoriek, maar ook voor
opvoedingsvragen, gezonde voeding,
eetgedrag en psychosociale ontwikkeling. In overleg met ouders en
kinderen kunnen we verwijzen naar
andere vormen van ondersteuning
of naar een huisarts/specialist.
Wat we belangrijk vinden, is dat wij
er voor u zijn voor allerlei vragen
rondom opgroeien van uw kind.
Elk kind wordt een aantal keren door
ons uitgenodigd, maar u kunt ook
zelf bij onze jeugdverpleegkundige
binnenlopen op een inloopspreekuur.
Bij calamiteiten op school kan
de jeugdverpleegkundige en/of
jeugdarts de school ondersteunen.
Wat doet de JGZ
• Logopedie: Onze logopedisten
verzorgen voor de GGD de logo
pedie op vrijwel alle basisscholen
in Noord- en Oost-Gelderland.
• Gezondheidsonderzoek groep 2:
De jeugdverpleegkundige ziet alle

kinderen uit groep 2 voor een
gezondheidsonderzoek.
• Meten en wegen groep 6: De assistente JGZ meet en weegt alle kinderen in groep 6 tijdens de gymles.
• Les Gezonde Leefstijl:
De assistenten JGZ geven in groep
7 een interactieve les over gezonde
leefstijl.
• Vaccinaties: Kinderen van 9 jaar
krijgen een uitnodiging voor de DTP
en de BMR-prik. Meisjes van 12 jaar
voor de HPV-vaccinatie.
• Inloopspreekuur: Naast de reguliere
contactmomenten is het mogelijk
om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen.
Meer informatie?
Lees het in ons magazine Jeugd
gezondheidszorg voor het basis
onderwijs.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak
maken buiten het inloopspreekuur
om? Neem dan gerust contact
met ons op! Wij zijn van maandag
t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur
telefonisch bereikbaar op nummer
088 – 443 31 00. U kunt ook een
e-mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl.
Kijk op www.opvoeden.nl voor meer
informatie over opvoeden en
gezondheid.

5.8.5 Onderzoeken en
vaccinaties
De bekendste taak vanuit de GGD
voor schoolgaande kinderen zijn
de preventieve onderzoeken.
Het is belangrijk dat factoren die
de groei en ontwikkeling van een kind
kunnen verstoren, in een vroeg
stadium worden opgespoord.
De GGD onderzoekt gedurende de
basisschoolperiode een kind meerdere keren en biedt de mogelijkheid
om een kind te vaccineren tegen
BMR, DKTP en HPV. Voor ieder
onderzoek en elke vaccinatie
ontvangen de ouders vooraf een
uitnodiging. Na elk onderzoek
informeert de GGD de ouder(s)/
verzorger(s) over de bevindingen.

• Bij de kinderen van groep 2
(5/6 jaar) doen de jeugdarts en
de assistente een uitgebreid
onderzoek. Hierin komen het zien,
horen, bewegen, groei, gezondheid,
gedrag en ontwikkeling aan bod.
Ook bekijkt de jeugdarts of er
problemen zijn met, of vragen
zijn over de spraak- en/of taal
ontwikkeling van uw kind. Is dit het
geval, dan kan een kind aangemeld
worden voor een onderzoek door
de logopedist van de GGD. Voorafgaand aan dit onderzoek wordt
aan de ouders een vragenlijst
meegegeven.
• Signaleren van logopedische
problemen. De leerkrachten van
de kleutergroepen observeren de
kinderen en maken daarbij gebruik
van de logopedische signaleringslijst voor kinderen vanaf 4 jaar.
Wanneer één of meerdere bevin
dingen van de signaleringslijst
van toepassing zijn op het kind
zal de leerkracht aan de ouders
toestemming vragen voor logopedisch onderzoek door logopediste
Brigitte Sanders uit Didam. Zij zal
naar aanleiding van de screeningsuitslagen schriftelijk verslag
uitbrengen aan ouders en school
omtrent verdere behandeling.
• Op 9-jarige leeftijd kunnen de
kinderen de vaccinatie tegen
difterie, kinkhoest, tetanus, polio
(DKTP) en tegen bof, mazelen,
rodehond (BMR) ontvangen.
In groep 7 (10/11 jaar) vindt bij
alle kinderen een onderzoek plaats
door de jeugdverpleegkundige.
Daarin wordt aandacht besteed
aan groei, gezondheid en gedrag.
Op 12-jarige leeftijd kunnen de
meisjes de vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker (HPV)
ontvangen.

5.8.6 Advisering en verwijzing
door Centrum Jeugd
en Gezin
Naar aanleiding van een onderzoek
kan de JGZ-medewerker - afhankelijk

van de bevindingen – het volgende
doen:
• Gericht advies en/of begeleiding
geven aan kinderen en ouders.
Bijvoorbeeld bij gedragsproblemen
van kinderen op school of thuis,
gezondheidsvragen, of problemen
in de spraak- en taalontwikkeling;
• Een kind na verloop van tijd
opnieuw oproepen voor een
vervolgonderzoek;
• Het kind (en de ouder) voor
uitgebreider onderzoek en/of
behandeling verwijzen naar een
andere hulpverleningsinstelling.
De GGD werkt samen met huis
artsen, de specialisten in het
ziekenhuis, Bureau Jeugdzorg,
Maatschappelijk werk, logope
disten, psychologen, pedagogen
en anderen.
Een eventuele doorverwijzing
gebeurt altijd in overleg met
ouders(s)/verzorger(s).

5.8.7 Ondersteuning
van leerkrachten
GGD-medewerkers kunnen ook
leerkrachten ondersteunen en
adviseren bij het opzetten en
uitvoeren van activiteiten,
bijvoorbeeld gericht op het
aanleren en/of verbeteren van
gezond gedrag.
Ook adviseren zij over het gebruik
van leskisten, lespakketten en andere
voorlichtingsmaterialen uit het
Documentatie- en Informatiecentrum
van GGD Gelre-IJssel.

5.8.8 Bereikbaarheid en
informatie GGD
U kunt de GGD om advies vragen
op het gebied van jeugdgezondheid,
maar ook op andere gebieden, zoals
infectieziekten, hygiëne en veiligheid
op school.
Meer informatie over diverse
onderwerpen vindt u op de website:
www.ggdgelre-ijssel.nl.
GGD Gelre-IJssel is telefonisch
bereikbaar op 088 – 443 30 00.
schoolgids De Ontdekking 2019 - 2020
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6 Het onderwijs en de voorzieningen
6.1 Het schooltijdenrooster
In het schooljaar 2019-2020 hanteren
we de volgende schooltijden:

Het schooltijdenrooster
groep
1-2-3-4
5-6-7-8

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08.15 - 14.30

08.15 - 14.30

08.15 - 12.30

08.15 - 14.30

08.15 - 12.30

We werken op school met een continu rooster. Dit betekent dat alle kinderen op school lunchen.
Ze nemen hiervoor hun eigen lunchpakketje mee.

6.1.1 Pleinwacht

6.2 Het vakantierooster

Er wordt elke dag vanaf 08.00 uur
en tijdens het speelkwartier toezicht
gehouden door leerkrachten op
het schoolplein.

Het vakantierooster is samengesteld
in overleg met alle scholen uit Didam
en de omliggende kerkdorpen.

6.3 Schoolverzuim
6.1.2 Veilige schoolomgeving
Door middel van diverse ingangen,
twee fietsenstallingen, meerdere
zebrapaden en een brede stoep
hebben we geprobeerd de school
omgeving zo veilig mogelijk te
maken.

Wij verzoeken u bij ziekte van
uw kind dit zo spoedig mogelijk
aan school door te geven.
U kunt dit het beste telefonisch
doen tussen 8.00 uur en 8.15 uur
bij de conciërge van de school.
Andere soorten van verzuim
dan ziekte zijn niet toegestaan.

Uitzonderingen zijn uiteraard
bruiloften, begrafenissen e.d.
U kunt hiervoor een extra verlof
aanvraag formulier op onze website
downloaden. De directie zal hierna
beoordelen of het gevraagde verlof
verleend wordt en de ouder(s) en
leerkracht schriftelijk van zijn besluit
op de hoogte stellen.
Op onze website vindt u ook
het leerplichtprotocol zoals het
gehanteerd wordt in de gemeente
Montferland.

6.4 Opvangmogelijkheden
6.4.1 VSO
Voorschoolse opvang is uitbesteed
aan kindercentrum Puck&Co.
Informatie kunt u krijgen door
contact met hen op te nemen.
Telefoonnummer: 0316 - 22 91 45
of te mailen naar: info@puckenco.nl

6.4.2 BSO
vakanties/vrije dagen
Herfstvakantie

14-10-2019 t/m 18-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 t/m 03-01-2020

Voorjaarsvakantie (carnaval)

24-02-2020 t/m 28-02-2020

Goede vrijdag

studiedagen
donderdag

21-11-2019

vrijdag

22-11-2019

maandag

03-02-2020

10-04-2020

dinsdag

04-02-2020

2e Paasdag (maandag)

13-04-2020

woensdag

25-03-2020

Meivakantie

27-04-2020 t/m 08-05-2020

vrijdag

12-06-2020

Hemelvaart (+ vrijdag)

21-05-2020 & 22-05-2020

maandag

15-06-2020

2e Pinksterdag (maandag)

01-06-2020

Zomervakantie

13-07-2020 t/m 21-08-2020

De Buiten Schoolse Opvang hebben
we ook uitbesteed aan onze buren
Puck&Co. Zij organiseren de
buitenschoolse opvang.
De kinderen die deelnemen aan
de buitenschoolse opvang worden
in in ons gebouw opgevangen en
kunnen dus gebruik maken van
ons speelterrein.
Voor meer informatie verwijzen
wij naar de website:
www.puckenco.nl

6.5 Combinatiefunctionarissen
Om onze doorgaande lijn muziek
te borgen, werken we met diverse
vakdocenten muziek en krijgen
alle groepen ook eens per week
een gymles van een vakdocent.
Deze vakdocenten hebben een
dubbele taak vandaar de naam
combinatiefunctionaris.
Naast het werken op school
zijn ze namelijk ook actief in
het verenigingsleven.
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Hierdoor ontstaat er een verbinding
tussen school en de verenigingen;
iets waarvan we beiden hopen
te profiteren.
Voor de groepen 1-2-3 hebben we
een dansdocent van organisatie
Dans je Fit.

de buitenschoolse opvang
kan gebruik maken
van ons speelterrein
6.6 Sponsoring en schenkingen
Sponsoring is actueel, ook in het
onderwijs. Incidenteel, als het zich
voordoet, zal ook onze school
gebruik maken van sponsorgelden
of middelen. Zo krijgen we spullen
voor het buitenspelen (basketballen,
springtouwen enz.), etenswaren
en materialen bij b.v. onze Kersten sportactiviteiten (o.a. broodjes
van de bakker en ijsjes van een
supermarkt) of worden er vieringen
gesponsord door donaties.
Het spreekt voor zich dat het
onderwijs op onze school hiervan
niet afhankelijk of hierdoor beïnvloed
mag worden.
Een uitgebreid en door het bestuur
vastgesteld sponsor- en schenkingsbeleid is in te zien op school.
schoolgids De Ontdekking 2019 - 2020
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7 Het team
7.1 Personeel
Aan de school zijn 23 leerkrachten
verbonden. De leerkrachten willen
we in eerste instantie inzetten
met hun sterkste kant: lesgeven.
Daarnaast zit iedere leerkracht in
een onderwijskundige werkgroep
(Handelingsgericht werken met
kleuters, Burgerschap, Taal-LezenSpelling en Talentontwikkeling).
Deze onderwijskundige werkgroepen
worden door specialistisch opgeleide
leerkrachten aangestuurd en
hebben inhoudelijke opdrachten
ter verbetering van de kwaliteit
van ons onderwijs.
De rekencoördinator monitort
het rekenonderwijs en voorziet de
leerkrachten van de nodige adviezen.

Leerkrachten
onderbouw
1-2a

meester Paul*

1-2b

juf Tanja
juf Heidi

1-2c

juf Hetty
juf Daniëlle
middenbouw

3a

juf Chantal*
juf Ilse

3b

juf Else

4

juf Irma

4-5
5

juf Carlijn
meester Frank*
bovenbouw

6
6-7
7
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juf Renate*
meester Mitchel*
juf Danique

8a

juf Fanny
juf Lucille

8b

juf Sylvia*
juf Marieke
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Verder hebben we een event
manager in dienst die de vieringen
(Sint, Kerst, sportdag enz.) vormgeeft. Naast deze personeelsleden
zijn er op BS De Ontdekking ook
nog andere mensen werkzaam zoals
de directie, een intern begeleider,
een onderwijs assistent, een admini
stratief medewerkster en twee
parttime conciërges.

7.2 De schoolleiding
De dagelijkse leiding rondom
organisatorische, personele en
leerlingzaken van de school is
in handen van Bart van der Ent.
Voor al uw vragen kunt u bij hem
terecht. Bart van der Ent is aanwezig
op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag.

* Renate Maatman:
-o
 nderwijskundig leider werkgroep
hoogbegaafdheid
- onderwijskundig leider werkgroep
cultuur
- rekencoördinator
* Chantal Scharenborg:
-o
 nderwijskundig leider werkgroep
lezen en spelling
* Paul Derksen:
-o
 nderwijskundig leider werkgroep
Dalton
* Sylvia Mousserin:
-o
 nderwijskundig leider werkgroep
sociaal-emotionele vorming
* Elviera Jansen:
-o
 nderwijskundig leider kleuters
en HGW
* Frank Tieben:
- sportcoördinator
* Mitchel van den Buijs:
- ICT-coördinator

7.3 Vervanging
In geval van ziekte bij een leerkracht
proberen we een invalleerkracht
te regelen. Hiervoor zijn we aan
gesloten bij een vervangingspool.
De school heeft hierbij geen keuze
welke invalleerkracht er komt.
Mocht de vervangingspool geen
invalleerkrachten beschikbaar
hebben dan kijken we of de vraag
intern op te lossen is. Lukt dit ook
niet dan worden de kinderen verdeeld over de verschillende klassen.

7.4 Stagiaires
De Ontdekking is een officiële
opleidingsschool. Dit betekent dat
we opgeleid zijn om stagiaires te
begeleiden en dat we in alle groepen
stagiaires wensen en kunnen
ontvangen. Ook dit jaar bieden wij
studenten van de lerarenopleiding
(de Pabo) en de onderwijsassistent
opleiding (Zorg en Welzijn) weer de
gelegenheid bij ons ‘het vak te leren’.
Zij komen in het kader van hun studie
lesgeven en onderzoek doen.
Wij vinden het belangrijk dat jonge
mensen kiezen voor het vak van
leerkracht/onderwijsassistent en
helpen hen graag bij hun studie.

Ondersteuning
Directeur

Bart van der Ent

Intern begeleidster

Elviera Jansen

Bovenbouwcoördinator

Sylvia Mousserin

Middenbouwcoördinator Chantal Scharenborg
Onderbouwcoördinator

Daniëlle Peters

Ambulante leerkracht

Martine Godschalk

Onderwijsassistent

Sonja Eerden

Event manager

Marieke Vierwind

Administratie

Nienke Beugelink

Conciërge

Bennie Evers

ICT ondersteuning

Lucie Jansen

Concreet betekent dit dat deze
studenten ook lessen geven in de
klas. Soms met de vaste leerkracht
erbij maar soms ook even zonder
de vaste leerkracht erbij.

Daarnaast heeft het team ook
gezamenlijke studiemomenten.
Deze studiemomenten zijn onder
schooltijd en dus zijn alle kinderen
vrij.

Komend schooljaar zal er in groep 7
een LIO (Leerkracht in opleiding)
werken.
Zij neemt gedurende hun aanwezigheid alle taken over van
de leerkracht.

7.6 Bereikbaarheid leerkrachten
en directie

7.5 Scholing van leerkrachten
Een leerkracht is voor het leven
bevoegd maar zeker niet voor
het leven bekwaam.
Vandaar dat ook leerkrachten
regelmatig terug keren in de schoolbanken om op de hoogte te blijven
van ontwikkelingen in

we zijn opgeleid
om stagiaires
te begeleiden
het onderwijs en om zich verder
te verdiepen in aspecten van het
lesgeven. U merkt hier meestal
niets van omdat de nascholing
vaak in de avonduren of op
woensdagmiddag is.
Af en toe komt het voor dat
de nascholing onder lestijd valt.
In dat geval wordt er een invaller
geregeld.

U kunt de leerkrachten op school
altijd bereiken tussen 08.00 uur
en 16.00 uur. U bent van harte
welkom om naar school toe te
komen. Uiteraard kunt u
de leerkrachten ook
telefonisch bereiken
op school. Wilt u
een leerkracht
spreken dan kunt
u het nummer
0316 - 22 32 52
gebruiken.

Het algemene mailadres van
de school is:
ontdekkingdidam@liemersnovum.nl
Bij calamiteiten kunt u de directeur
of de intern begeleidster ook buiten
de schooltijden telefonisch bereiken.
Bart van der Ent: 06 - 53 79 08 40
Elviera Jansen: 06 - 38 92 25 33

In enkele gevallen
kan het voorkomen
dat u de leerkracht(en) wilt
mailen. Hier gaat
onze voorkeur echter
niet naar uit. Zeker
wanneer het problemen
betreft hebben we
liever persoonlijk contact.
Mocht u iets kleins, organisatorisch hebben dan kunt u de
leerkracht mailen. De structuur
van de mailadressen is identiek.
Eerst noteert u de voornaam, dan
een punt, daarna de achternaam.
Hierna volgt er bij iedereen
@liemersnovum.nl. Bijvoorbeeld:
Pietje.Puk@liemersnovum.nl

schoolgids De Ontdekking 2019 - 2020
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8 Contacten met ouders
Wij hechten als school erg veel
waarde aan een goed contact met
de ouders en streven naar een
situatie waarin ouders gemakkelijk
en graag naar school komen.
Dit vindt plaats op verschillende
manieren. Door mondelinge en
schriftelijke informatie, contacten
over individuele kinderen, ouders
die komen helpen op school, ouders
die meedenken over de opzet, inhoud
en organisatie van het onderwijs op
school. Kortom: door open te staan
voor ouders. Het is voor ons dan ook
van het grootste belang dat we op de
hoogte zijn van belangrijke veranderingen in de gezinssituatie.

8.1 Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar
wordt er een informatieavond
gehouden. De leerkrachten geven
dan uitleg aan de ouders over het
jaarprogramma van hun groep
(leerstof, activiteiten, ouderhulp enz).
Ook zal de MR, de OV en de
directie tijdens de informatieavond
informatie verstrekken.

8.2 Startgesprekken
Na een week of zes in het schooljaar
vinden de startgesprekken plaats.
Tijdens deze 10 minuten gesprekken
heeft u de gelegenheid nader kennis
te maken met de leerkracht en wordt
er gekeken of er een goede start is
gemaakt door de leerling.
De nadruk bij deze gesprekken ligt op
de sociaal-emotionele ontwikkeling
van uw kind(eren).

8.3 Rapportgesprekken
Drie keer per jaar ontvangen de
kinderen een rapport. In de maand
november ontvangt u een klein
tussenrapport betreffende de
leervorderingen van uw kind(eren).
Daarna volgt er nog een uitgebreid
winter- en een uitgebreid zomer
rapport. Voor het winterrapport
wordt u uitgenodigd voor een
tienminutengesprek. Bij het zomer-
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rapport zijn er facultatieve tien
minutengesprekken. Het accent zal
daarbij liggen op de leervorderingen
van uw kind(eren).

8.4 Doorschuifmiddag
Aan het einde van het schooljaar
mogen alle kinderen al een middag
‘proeven’ in de nieuwe groep bij de
nieuwe leerkracht(en). Tijdens deze
middag wordt kennis gemaakt en
worden er enkele leuke activiteiten
ondernomen. Dit alles met als doel
om een eerste stukje verbinding
te realiseren.

8.5 Nieuwsbrieven
Iedere maand wordt u geïnformeerd
over de ontwikkelingen tijdens de
afgelopen maand of over de ont
wikkelingen die de komende maand
volgen. U ontvangt onze nieuwsbrief
digitaal en hij is ook altijd terug te
vinden op de website van de school.
Social Schools: De school heeft
een eigen app waarmee nieuws van
de school en informatie over de
groep wordt gedeeld. Als uw kind op
school komt krijgt u een koppelcode
waarmee u de app kan activeren.

8.6 Jaarkalender
Op de website van de school vindt u
de jaarkalender. Hierop staan per
maand de belangrijkste activiteiten
weergegeven.

8.7 Schoolgids
De schoolgids wordt uitgereikt aan
alle nieuwe ouders. Ouders die reeds
kinderen op school hebben kunnen
de schoolgids inzien op de website
van de school.

8.8 Onderwijsgids
De onderwijsgids is samengesteld
door het Ministerie van Onderwijs.
In de onderwijsgids staat beschreven
wat u van de school mag verwachten
en wat de school van u verwacht.
Alle rechten en plichten van ouders,
leerlingen en school staan hierin

weergegeven. Alle ouders van driejarige
kinderen krijgen deze onderwijsgids
door de gemeente thuis gestuurd.

8.9 Beleid informatievoorziening
bij gescheiden ouders
Onze school streeft ernaar ook na
de scheiding beide ouders zo goed
mogelijk te blijven informeren over
het welzijn en de ontwikkeling van hun
kind op school. Aan de andere kant wil
school ook zo goed mogelijk geïnformeerd blijven over hoe de zorgver
deling geregeld is en hoe de communicatie verloopt tussen ouders. Op die
manier kan de leerkracht het gedrag
van uw kind beter begrijpen en inspelen
op de veranderingen in de thuissituatie.
a. Informatieverstrekking van
school aan ouders:
• De algemene informatie (schoolgids, nieuwsbrief e.d.)wordt zoveel
mogelijk via de site van school of
digitaal aan beide ouders gestuurd.
• Kindgebonden informatie (rapporten, toetsresultaten, verwijzing
vervolgonderwijs, foto’s) wordt aan
de verzorgende ouder meegegeven.
Deze is in principe verantwoordelijk
voor het informeren van de andere
ouder. Wanneer dit problemen geeft
dan kan de andere ouder een verzoek
indienen bij de directeur of intern
begeleider om de kindgebonden
informatie apart te ontvangen.
Per situatie zal bekeken worden
wat dan een goede oplossing is.
• Bovengenoemde werkwijze geldt
ook voor uitnodigingen voor ouderavonden (incl. 10-min.gesprek):
de verzorgende ouder informeert
en overlegt met de andere ouder.
• De standaard-uitnodiging voor
een (10 min.)gesprek geldt voor een
gezamenlijk oudergesprek. Aparte
gesprekken met één van de ouders
worden alleen op verzoek en met
reden onderbouwd gericht aan
de directeur of intern begeleider.
Zij kunnen daarvoor toestemming
verlenen. Verzoeken hiertoe worden
iedere keer opnieuw bekeken. De reden

is dat het voor een kind belangrijk is
dat het weet dat ouders samen op
school komen, ook na de scheiding.
b. Informatieverstrekking van
ouders aan school:
Het is in het belang van het kind dat
school op de hoogte is van de nieuwe
adresgegevens, incl. mailadressen en
telefoonnummers van beide ouders.
Daarnaast is het relevant dat school
op de hoogte is van de zorgverdeling
(welke dagen bij wie) en hoe de
communicatie verloopt.
Samen willen wij uw kind zo goed
mogelijk begeleiden in het omgaan
met de scheiding en de verande
ringen die dit met zich meebrengt.
Mocht u nog vragen of opmerkingen
hebben dan kunt u altijd bij de
leerkracht of de intern begeleider
van school terecht. Ook is het
mogelijk uw kind aan te melden
voor de groep Kind en Scheiding
die twee keer per schooljaar wordt
aangeboden aan kinderen van 8-12
jaar in de Liemers. (info via de
website: www.stmg.nl)

8.9.1 Vertrouwenspersoon
voor leerlingen/ouders/
leerkrachten
Op onze school zijn meester Paul
Derksen, juf Renate Maatman
en juf Sylvia Mousserin de
vertrouwenspersonen.
De belangrijkste taken van de
vertrouwenspersoon zijn:
• Contact opnemen met ouders
als een kind melding maakt van
seksuele intimidatie.
• Oog hebben voor de uitwerking
van gebeurtenissen van agressie,
geweld, seksuele intimidatie en
discriminatie.
In geval van problemen/conflicten
tussen ouders en leerkracht(en)
kan de vertrouwenspersoon als
bemiddelaar ingeschakeld worden en
indien nodig, de procedure rond de
klachtenregeling bespreken met de
ouders, leerlingen en leerkrachten.

8.10 De Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
BS De Ontdekking maakt deel uit
van Stichting LiemersNovum.
Binnen deze stichting zijn 25 scholen
aan elkaar gekoppeld en worden er
op hoofdterreinen gezamenlijke

afspraken gemaakt. Deze hoofdlijnen
van beleid worden besproken en
gecontroleerd in de GMR.

8.11 Medezeggenschapsraad
Een school zonder goede mede
zeggenschap is nauwelijks voor
te stellen. Deze medezeggenschap
en de rol van een MR daarin is
daarom wettelijk geregeld.
De gezamenlijke inbreng in de MR
van leerkrachten en ouders bepaalt
mede de kwaliteit van het onderwijs
in school. De MR heeft als wettelijke
taken de openheid en onderling
overleg te bevorderen, te waken
tegen discriminatie en om schriftelijk
verslag daarvan te doen.
Besluiten waarop medezeggenschap
van toepassing is moeten door
de directie van de school worden
voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Ook kan de MR op
eigen initiatief standpunten aan
de schooldirectie kenbaar maken.
De MR kan als klankbord gebruikt
worden in het proces van menings
vorming betreffende zaken in en om
de school. De MR houdt zich nadrukkelijk niet bezig met het runnen van
de school en het organiseren van
activiteiten. De MR houdt zich wel
bezig met onderwijsplannen,
lesroosters, financieel beleid en
formatie. Hierbij heeft de MR
advies- of instemmingsrecht.
Eens per jaar brengt de MR een
jaarverslag uit en daarnaast worden
enkele informatiemomenten aan
gegrepen om de ouders van de
school te informeren.
Namens het personeel heeft zitting
in de MR: Tanja Egging, Lucille
Timens, Renate Maatman (voorzitter)
en Fanny van Uden.
Namens de ouders hebben zitting
in de MR: Hanneke van Mil, Alexander
Rietbroek, Marloes Geurtzenvan Haaren en Marieke Meijnen.
Voor meer informatie en notulen
van de MR vergadering verwijzen
wij u naar de website van de school.
Ook is de MR per mail bereikbaar:
mr.ontdekkingdidam@liemersnovum.nl

8.12 Oudervereniging
Indien uw kind aangemeld wordt op
Brede School De Ontdekking wordt u als

ouder automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging heeft
een ouderraad die de oudervereniging
bestuurt. Voorzitter van
de oudervereniging/-raad is mevrouw
Kris Vos. De ouderraad zet zich in voor
allerlei zaken in en rond de school.
Zo worden er activiteiten als bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen,
carnaval en een sportdag in
samenwerking met eventmanager
Marieke Vierwind georganiseerd.
Ook pakt de oudervereniging buitenschoolse activiteiten op, denk hierbij
bijvoorbeeld aan de posten bij de
Avondvierdaagse. Daarnaast heeft
de ouderraad een zijtak in de vorm
van de decoratiecommissie. Zij zorgen
tijdens feestdagen en andere activi
teiten voor passende decoraties.
In de, voor iedereen toegankelijke,
Algemene Ledenvergadering stelt
de vergadering ieder jaar de ouder
bijdrage vast voor het komende
schooljaar. Voor schooljaar 2019-2020
is deze ouderbijdrage vastgesteld op
€ 27,50 per jaar. Stroomt uw kind in
na 1 januari dan is de
ouderbijdrage € 17,50.
*Buiten de ouderInstroming na 1 mei
bijdrage wordt er
aan de ouders
betekent een oudervan leerlingen uit
bijdrage van € 7,50.
groep 8 nog een
De ouderbijdrage is
bijdrage van € 65,gevraagd voor het
vrijwillig, maar zonder
schoolverlatersdit budget kan de
kamp en wordt er
oudervereniging de
voor de schoolreis
groep 1 t/m 7
feestelijke activiteiten
ook nog een eigen
niet organiseren voor
bijdrage gevraagd.
uw kinderen.
Penningmeester van de ouder
vereniging is Robbin Tebes.
De oudervereniging is digitaal te
bereiken via:
ov.ontdekkingdidam@liemersnovum.nl

Besteding ouderbijdrage
Sportdag

€ 1,75

Sinterklaas

€ 8,50

Kerst

€ 1,-

Carnaval

€ 0,40

Pasen

€ 0,60

Schoolreis*/schoolkamp*

€ 12,-

Avond4daagse

€ 0,50

Afscheid groep 8

€ 1,-

Jubilea

€ 0,25

Einde schooljaar ijsje

€ 1,-

Overige kosten

€ 0,50
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9 Overige activiteiten
9.1 Excursies
Regelmatig maken we allerlei
educatieve uitstapjes naar
instellingen en bedrijven.
Voor het vervoer doen wij een
beroep op ouders om te rijden
met de auto.
In het belang van de veiligheid van
al onze leerlingen verzoeken wij alle
rijdende ouders rekening te willen
houden met de aandachtspunten,
volgens wettelijke regeling.

als begeleiders, helpers of als
toeschouwers, noodzakelijk en
dus van harte welkom.

9.5 Verkeersexamen
9.3 Schoolkamp groep 8
Groep 8 gaat ieder schooljaar
weer op schoolverlaterskamp.
Ouders worden door de leerkracht
van groep 8 op de hoogte gesteld
van de kamplocatie en de data.
Voor dit kamp geldt een eigen
bijdrage van € 65,- per kind.

9.4 Verjaardagen
9.2 Sportactiviteiten
Als school nemen we regelmatig
deel aan sporttoernooien zoals
bijvoorbeeld het voetbal-, volleybalen schaaktoernooi.
Bij al deze activiteiten zijn ouders,

Bij de verjaardagviering in de klas
zijn de ouders niet aanwezig.

Als een kind jarig is, mag het in de
groep trakteren. Wij zijn op school
geen voorstander van snoep of
kauwgum. Wij stellen het zeer
op prijs als ouders hieraan hun
medewerking zouden willen verlenen.

In april/mei doen onze leerlingen
van de groepen 7 mee aan het
landelijke verkeersexamen.
Dit bestaat uit een theoretisch deel.
Als de kinderen hiervoor slagen
ontvangen ze een verkeersdiploma.

9.6 Kinderpostzegels
Ieder jaar gaan de kinderen van
de groepen 8 rond om voor de
landelijke kinderpostzegelactie
postzegels en kaarten te verkopen
voor het goede doel.

9.8.2 Kerstmis

9.8.4 Pasen

In de week voor Kerst vindt
een gezamenlijke viering plaats
en ‘s avonds viert de gehele school
Kerst.

Kinderen van de groepen 1 t/m 4
nemen een zelfgemaakte Palmpaasstok mee en mogen die op school
versieren.

In de groepen staat onder andere
het traditionele kerstverhaal
centraal.

Jaarlijks wordt de Palmpaasoptocht
door een andere school georganiseerd. Het traditionele paasverhaal
staat in de groepen centraal.

9.8.3 Carnaval
Een dag voorafgaande aan
de voorjaarsvakantie mogen de
kinderen verkleed op school komen.
Er worden diverse activiteiten
georganiseerd.

9.9 Schoolfotograaf
Ieder schooljaar komt de school
fotograaf op onze school.
Ouders zijn vrij in het wel of niet
afnemen van de gemaakte foto’s.

9.7. Projecten
Rondom de kinderboekenweek
organiseren we altijd een project.
Het thema van het project wordt
afgeleid uit het thema van de
kinderboekenweek.
Daarbij hebben we in maart het
schoolproject.

9.8 Vieringen
9.8.1 Sinterklaas
Elk jaar wordt door de commissie
een thema gekozen.
Rond dit thema vinden allerlei
activiteiten plaats.
Zo wordt er bijvoorbeeld een
‘Pietenochtend’ georganiseerd.
Enkele Pieten bezoeken
de verschillende groepen
(vooral onderbouw).
Op Sinterklaasdag krijgen
de kinderen van de onder-/
middenbouw een cadeautje.
De andere kinderen krijgen
een geldbedrag om voor elkaar
een cadeautje te kopen en maken
daar een surprise met gedicht bij.
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10 Namen en adressen

Externe instanties

Directie
Bart van der Ent
ontdekkingdidam@liemersnovum.nl
Bij calamiteiten:
telefoon 06 - 53 79 08 40

Zorg
Elviera Jansen
elviera.jansen@liemersnovum.nl
Bij calamiteiten:
telefoon 06 - 38 92 25 33
sonja.eerden@liemersnovum.nl

E-mailadressen overige personeelsleden

Event manager
marieke.vierwind@liemersnovum.nl

Onderbouw
paul.derksen@liemersnovum.nl
tanja.egging@liemersnovum.nl
heidi.polman@liemersnovum.nl
hetty.bennink@liemersnovum.nl
danielle.peters@liemersnovum.nl
Middenbouw
chantal.scharenborg@liemersnovum.nl
ilse.vanwijhe@liemersnovum.nl
else.lendering@liemersnovum.nl
irma.vanaken@liemersnovum.nl
carlijn.vangorkum@liemersnovum.nl
frank.tieben@liemersnovum.nl
Bovenbouw
renate.maatman@liemersnovum.nl
mitchel.vandenbuijs@liemersnovum.nl
danique.kraaijvanger@liemersnovum.nl
fanny.vanuden@liemersnovum.nl
lucille.timens@liemersnovum.nl
sylvia.mousserin@liemersnovum.nl
marieke.vaneverdingen@liemersnovum.nl

Administratie
nienke.beugelink@liemersnovum.nl
Conciërge
bennie.evers@liemersnovum.nl

Bestuur Liemers Novum
Directeur-bestuurder
Dhr. T. Geluk
telefoon 0316 - 22 65 14

Vertrouwenspersoon
Chiene Hulst: 06 - 45 43 42 66
chiene-hulst@externevertrouwenspersonen.nl
Jeugdarts
GGD Gelre IJssel regio Doetinchem
Spreekuur op afspraak
telefoon 0314 - 32 12 38
Logopedie via GGD
Gelre IJssel regio Doetinchem
Gezellenlaan 19
7005 AZ Doetinchem
telefoon 0314 - 32 12 30
Onderwijsbegeleidingsdienst en PABO
Iselinge Educatieve Faculteit/IJsselgroep
Bachlaan 11
Postbus 277
7000 AG Doetinchem
telefoon 0314 - 37 41 41
Edu-art
Stichting Ondersteuning Kunst en Cultuureducatie
Postbus 30100
6803 AC Arnhem
telefoon 026 - 40 01 900
Voortgezet onderwijs Liemers College locatie Didam
Dijksestraat 12
6942 GC Didam
telefoon 0316 - 22 11 77

Speciaal Basisonderwijs Schilderspoort S.B.O.
Vincent van Goghstraat 4
6901 DK Zevenaar
telefoon 0316 - 52 72 49
Stichting Onderwijs op Maat
Stationsplein 14a
6901 BE Zevenaar
telefoon 0316 - 34 16 18
St. Peuterspeelzaal ’t Diemertje
De Plataan 32a
6941 ZN Didam
telefoon 0316 – 22 91 45
Stichting Kinderopvang Didam Puck & Co
De Plataan 32a
6941 ZN Didam
telefoon 0316 - 22 91 45
Buitenschoolse opvang BSO
De Plataan 32a
6941 ZN Didam
telefoon 0316 – 22 91 45
Inspectie van het onderwijs
RIK Utrecht
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over inspectie
telefoon 0800 - 8051 (gratis)
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
telefoon 0900 - 11 13 111 (lokaal tarief)

Ondersteunende leerkracht
martine.godschalk@liemersnovum.nl
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Polstraat 62 | 6942 VN Didam | 0316 - 22 32 52 | ontdekkingdidam@liemersnovum.nl

www.ontdekkingdidam.nl

