PC Basisschool

DE MORGENSTER

‘Groeien
om te
stralen’

Schoolgids
2021 - 2022

1

PC Basisschool De Morgenster

INHOUDSOPGAVE

2

Een woord vooraf

5

1 De school
1.1 Naam, richting en adres
1.2 Rechtspersoon
1.3 Situering van de school
1.4 Schoolgrootte
1.5 Schoollogo

5
5
5
5
5
5

2 Identiteit en doelstellingen
2.1 Algemeen uitgangspunt
2.2 Visie en doelen

6
6
6

3 Inrichting van het onderwijs
3.1 Organisatie van de school
3.2 Samenstelling van het team
3.3 Werkwijze voor de kinderen
3.4 Programma’s voor de kinderen
3.5 Schoolgebouw

6
6
6
7
7
10

4 Zorg voor kinderen
4.1 Leerlingenbeleid
4.2 Het volgen van de ontwikkeling
4.3 Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften
4.4 Passend Onderwijs
4.5 Ondersteuningstoewijzing
4.6 Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs
4.7 Bijzondere activiteiten voor kinderen
4.8 Jeugdgezondheidszorg
4.9 Jeugdhulp
4.10 Medicijnprotocol
4.11 Kinderziektes

11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14

5 Leerkrachten
5.1 Wijze van vervanging bij ziekte, verlof en scholing
5.2 Noodprocedure vervanging
5.3 Begeleiding en inzet van stagiaires
5.4 Scholing van leerkrachten

15
15
15
15
15

PC Basisschool De Morgenster

INHOUDSOPGAVE

3

6 Ouders/verzorgers
6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers
6.2 Informatievoorziening aan ouders/verzorgers
6.3 Schoolvereniging en bestuur
6.4 Medezeggenschapsraad
6.5 Ouderwerkgroep
6.6 Werkgroep hoodluiscontrole
6.7 Overblijfmogelijkheden
6.8 Voor- en naschoolse opvang
6.9 Klachtenprocedure
6.10 Privacy

15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17

7 Onderwijskosten
7.1 Schoolfonds
7.2 Goede doelen
7.3 Schoolverzekering
7.4 Sponsoring

18
18
18
18
18

8 Ontwikkeling van het onderwijs op ‘De Morgenster’
8.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs
8.2 Zorg voor de relatie school en omgeving

19
19
19

9 Resultaten van het onderwijs
9.1 Inleiding
9.2 Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen
9.3 Cijfers over vorderingen in basisvaardigheden
9.4 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

20
20
20
20
21

10 Regeling school- en vakantietijden
10.1 Schooltijden
10.2 Verlofregelingen
10.3 Regels en afspraken

22
22
22
23

PC Basisschool De Morgenster

INHOUDSOPGAVE
11 Namen en adressen
11.1

4

Schoolbestuur

24
24

11.2 Medezeggenschapsraad (MR)

24

11.3 Personeel

24

11.4 Vertrouwenspersonen

24

11.5 Klachtencommissie

24

11.6 Inspectie van het onderwijs

24

11.7 Vertrouwensinspecteur

24

11.8 Jeugdgezondheidszorg

24

11.9 Wijkteam

24

“GROEIEN OM
TE STRALEN”

PC Basisschool De Morgenster

EEN WOORD VOORAF
Voor u ligt de schoolgids 2021-2022 van ‘De Morgenster’ te
Sleeuwijk.
Scholen verschillen van elkaar, in werkwijze, sfeer en resultaten,
maar ook in kwaliteit. Dat maakt de keuze voor ouders/
verzorgers moeilijk. Waar moeten zij op letten bij het kiezen
van een school? Wat vinden ze zelf belangrijk en wat heeft hun
kind nodig? Daarom vraagt de overheid aan scholen om een
schoolgids te maken. De schoolgids helpt bij het bewust kiezen
van een basisschool.
De schoolgids is geschreven voor ouders/verzorgers die nu
kinderen op onze school hebben én voor ouders/verzorgers
van toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op school
heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af over onze
manier van werken en de behaalde resultaten. Voor nieuwe
ouders/verzorgers brengen wij ‘De Morgenster’ in kaart, zodat
zij weten wat ze mogen verwachten als hun kind een leerling
van onze school wordt.
We spreken de wens uit dat de gids ertoe mag bijdragen
dat u als ouders/verzorgers, samen met uw kind, de juiste
schoolkeuze maakt en dat deze vervolgens mag uitmonden in
een fijne en succesvolle schoolloopbaan op de basisschool. We
hopen dat u onze gids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend
bent u altijd welkom voor een nadere toelichting. De deur staat
voor u open.

1 DE SCHOOL
1.1 Naam, richting en adres
Protestants Christelijke Basisschool ‘De Morgenster’
Adres:
Esdoornlaan 6, 4254 AV Sleeuwijk
Telefoon:
(0183) 30 90 28
E-mail:
algemeen@morgenster-sleeuwijk.nl
Website:
www.morgenster-sleeuwijk.nl

1.2 Rechtspersoon
Vereniging voor Protestant Christelijk Basisonderwijs te
Sleeuwijk
Secretariaat:
dhr. Hjalmar Visser
Per adres:
Esdoornlaan 6, 4254 AV Sleeuwijk
E-mail:
bestuur@morgenster-sleeuwijk.nl

1.3 Situering van de school
‘De Morgenster’ is een basisschool gelegen in het centrum van
het dorp Sleeuwijk. De leerlingen komen uit het hele dorp en de
directe omgeving. De school is vanaf oktober 2017 gehuisvest
in ‘De Esdoorn’, een nieuw, goed geoutilleerd en rustig gelegen
gebouw grenzend aan een park. Dat gebouw delen we met
andere gebruikers, bestaande uit, buitenschoolse opvang, een
openbare basisschool en de bibliotheek. Er is een gymzaal
geïntegreerd in het gebouw.

1.4 Schoolgrootte
Situatie per 01-10-2020
Aantal leerlingen
Aantal groepen		
Aantal leerkrachten
Aantal directieleden
Aantal teamleiders
Aantal overige medewerkers

1.5. Schoollogo

Namens bestuur en personeel,
Marlies van der Burg, Annelieke Baars en Mirjam de Ruiter
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2 IDENTITEIT EN DOELSTELLINGEN

3 INRICHTING VAN HET ONDERWIJS

2.1 Algemeen uitgangspunt

3.1 Organisatie van de school

‘De Morgenster’ is een Protestants Christelijke Basisschool
uitgaande van de Vereniging voor Protestant Christelijk
Basisonderwijs te Sleeuwijk. We willen op onze school leven en
werken als mensen die de Bijbel aanvaarden als Gods Woord,
met de opdracht: God lief te hebben boven alles, de naaste
als onszelf, en de schepping te beheren als Gods eigendom,
vanuit ons geloof zoals Jezus Christus ons dat als de blinkende
Morgenster heeft voorgedaan.

De lesprogramma’s zijn zo samengesteld dat de kinderen
aan het eind van de basisschool de einddoelen (kerndoelen)
bereikt hebben. De leerstof is evenredig verdeeld over de
acht leerjaren en opbouwend in moeilijkheidsgraad. Hierbij is
rekening gehouden met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau
van de leerlingen. Per jaar wordt gekeken of overgang naar
een volgend leerjaar verantwoord is en/of aanpassing van het
programma noodzakelijk is.

2.2 Visie en doelen
‘Groeien om te stralen’

Onze school is verdeeld in een onderbouw (groep 1 en 2),
middenbouw (groep 3 t/m 5) en een bovenbouw (groep 6 t/m
8). De leerlingen zijn verdeeld over 17 groepen. Elk leerjaar
bestaat uit een homogene a- en een homogene b-groep,
behalve in de onderbouw, waar één combinatiegroep 1/2 is.
Bij de verdeling van de leerlingen over die groepen wordt
onder andere rekening gehouden met de buurt/wijk waar de
kinderen wonen (buurtgenootjes bij elkaar), het leerlingaantal
per groep en de verdeling jongens/meisjes per groep. We
streven ernaar de aantallen per groep zo evenwichtig mogelijk
te houden. In principe blijft de groepssamenstelling door de
jaren heen intact. We delen de kinderen opnieuw in aan het
eind van groep 2 en als daar een goede reden voor is (bijv. het
moeten samenstellen van combinatiegroepen op grond van
het leerlingaantal, het niet goed functioneren van een groep).
Ouders/verzorgers worden tijdig geïnformeerd als dit gebeurt.
Kinderen kunnen het hele jaar door instromen op onze school.
Om die instroom bij jongste kleuters mogelijk te maken, kiezen
we als dat nodig/mogelijk is voor een groep 1d in de laatste
maanden van het schooljaar. Met de basisformatie die de
school op grond van het leerlingaantal krijgt, proberen we
zoveel mogelijk groepen te formeren. Elke groep heeft haar
eigen groepsleerkracht(en), met daarnaast vaak een vaste
vervanger voor verlof en bij uitvoering van overige taken.
Daarnaast zetten we onderwijsassistenten in voor hulp en
begeleiding van alle groepen.

3.2 Samenstelling van het team
De directeur heeft de eindverantwoording voor de gang van
zaken op de hele school. De teamleiders ondersteunen de
directeur bij de beleidsontwikkeling en bij het operationele
management van de school. Zij vervangen de directeur
bij diens afwezigheid. De groepsleerkrachten dragen
zorg voor het lesgeven aan de groepen. De vervangend
groepsleerkrachten nemen de zorg over voor de groep als de
groepsleerkracht verlof heeft of een andere taak uitvoert onder
schooltijd. De intern begeleiders zorgen voor de begeleiding
van leerling en groepsleerkracht op het gebied van de
zorgverbreding (zie hoofdstuk 4). De remedial teacher geeft
leerlingen extra hulp binnen en buiten de groep (zie hoofdstuk
4). De i-coach draagt zorg voor het computeronderwijs.
We werken vanaf 2021-2022 met een leerkracht in de ‘flexibele
schil’. Deze boventallige leerkracht biedt mogelijkheden voor
invallen, bij ziekte, maar ook om collegiale consultatie
>>>

6

PC Basisschool De Morgenster

(bij elkaar op klassenbezoek) mogelijk te maken.
Daarnaast zijn er onderwijsassistenten, een administratief
medewerkster, een activiteitencoördinator en een conciërge
(vrijwilliger) werkzaam op school. Samen met de andere
gebruikers van De Esdoorn is er een conciërge in dienst.
Voor functie- en taakverdeling zie hoofdstuk 11.

3.3 Werkwijze voor de kinderen
Groep 1 en 2
De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere
groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van
werken is anders. Het programma van de dag wordt zichtbaar
gemaakt aan de hand van zogenoemde dagritmekaarten.
De schooldag begint met aanvangsspel, waarbij kinderen
plannen wat zij gaan doen. Zij kiezen of een hoek of een spel
en gaan daarmee aan de slag. Daarna volgt de kring. Veel van
het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring. Daarnaast
wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in het
speellokaal en op het schoolplein. Bij de werkles kiezen de
leerlingen zelf een activiteit, of geeft de leerkracht aan welk
werkje gedaan moet worden.
De leerkrachten hanteren voor de taal-, reken- en
motoriekontwikkeling de methode Onderbouwd. Door iedere
week een bepaald doel centraal te stellen en dit te oefenen
met de kinderen is er de garantie van een doorgaande
leerlijn. Er wordt door observaties van de leerkracht gekeken
of een leerling het doel behaald heeft. Zodoende weten de
leerkrachten welke kinderen extra oefening of juist extra
uitdaging nodig hebben op dat gebied. Jongste en oudste
kleuters zitten op ‘De Morgenster’ in verschillende groepen. In
groep 1 (4-/5-jarigen) ligt de nadruk op het wennen aan het
naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming
en regelmaat. Leren gebeurt vooral door spelen. Dit gaat in
groep 2 (5-/6-jarigen) door, maar hier heeft de leerkracht
een meer sturende rol. We vinden het belangrijk dat een
kind voldoende tijd krijgt om zich op een speelse manier te
ontwikkelen op alle gebieden. Dan pas lukt het een kind om
succesvol groep 3 te doorlopen. Dat is afhankelijk van de mate
van de verstandelijke ontwikkeling, maar zeker ook van de
sociaal-emotionele ontwikkeling. De laatste jaren werken we
expliciet aan het verbeteren van een soepele overgang van
groep 2 naar 3, bijvoorbeeld door voor de zomervakantie een
aantal wendagen in groep 3 te plannen.
Groep 3 t/m 8
Het werken in groep 3 t/m 8 gebeurt voor een groot deel aan de
hand van verschillende, moderne methoden, waarbij digitale
hulpmiddelen worden ingezet. De leerlingen zitten afhankelijk
van de activiteiten in een kring, in groepjes of in rijen.

3.4 Programma’s voor de kinderen
Dit deel van de schoolgids beschrijft datgene wat een kind leert
bij ons op school. Hoewel we bij ons onderwijs rekening houden
met de actualiteit, ligt de leerstof voor een belangrijk deel
vast in de methoden die we gebruiken. De leerkracht maakt
keuzes in zijn of haar lesgeven: regelmatig worden er andere
manieren van leren ingezet om de lesdoelen te bereiken.
Godsdienstige vorming
‘De Morgenster’ is een christelijke basisschool die openstaat voor
iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken.
De identiteit van onze school vindt z’n oorsprong in het geloof in
God en in de Bijbel. Jezus Christus is onze inspiratiebron.
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We willen ruimte bieden aan ieder individu, er is ruimte en
respect voor ieders inbreng. Ons onderwijs is niet neutraal, maar
betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang
met elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in woordkeus en
taalgebruik en in de sfeer op school. Elke schooldag wordt
geopend en beëindigd met gebed, vaak aangevuld met een lied.
Enkele malen per week wordt er een Bijbelverhaal verteld. Zo
mogelijk wordt een link gelegd met de actualiteit. We gebruiken
hierbij het lesprogramma ‘Kind op Maandag’.
Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake die het
wereldbeeld van het kind vormen. Daarin klinken een aantal
uitgangspunten door: mensen verdienen waardering, mensen
zijn geboren om in vrijheid te leven, mensen mogen steunen op
God.
Nederlandse taal
In groep 1 en 2 worden veel taalactiviteiten gedaan aan
de hand van thema’s. Dit gaat spelenderwijs door middel
van spel, gesprekken in de kleine kring en werken met
ontwikkelingsmateriaal. In groep 3 wordt het taalprogramma
gecombineerd met het leesprogramma. We werken in
groep 4 t/m 8 met de methode ‘Taal in Beeld’ en het
spellingprogramma ‘Spelling in Beeld’. Boeken, beeldschermen,
gesprekken, op straat; taal leeft, altijd en overal. Met lessen in
begrijpelijke taal, veel beeld en werken op papier, computer of
digibord. De methode is compact, flexibel en overzichtelijk. De
methode biedt goede mogelijkheden voor zelfstandig leren. Er
zijn 8 thema’s die elk jaar weer terug komen: omgeving, natuur,
reizen, gevoel, verhalen, samen leven, cultuur en andere tijden.
De verschillende onderdelen van taal (spreken/luisteren,
schrijven, taalbeschouwing, woordenschat) komen goed
verdeeld over de lessen aan bod.
Naast de toetsen uit de methode, worden in groep 3 tot en
met 8 tweemaal per jaar de spellingresultaten getoetst aan de
hand van een methodeonafhankelijke toets van het CITO.

Lezen
Op onze school wordt in alle groepen veel energie gestopt in
het leren lezen. In groep 3 staat het leren lezen centraal. We
gebruiken daarvoor de methode ‘Veilig Leren Lezen’ (Kimversie). In groep 4 t/m 8 gebruiken we voor het voortgezet
technisch lezen, de methode ‘Estafette’. Doel is om het
technisch lezen goed onder de knie te krijgen. Er is vooral
aandacht voor correct, vlot en vloeiend leren lezen, maar
natuurlijk ook voor véél leesplezier. Want lezen is een feest!
De methode valt op met mooie verhalen en teksten, waarin
alle leesmoeilijkheden stap voor stap aan bod komen. Het
uitgebreide softwarepakket ondersteunt de leerkracht optimaal
en bevordert het zelfstandig werken van leerlingen.
Een goede leesvaardigheid is belangrijk voor het plezier
dat je er aan kunt beleven, maar het is ook nodig bij bijna
alle vakken. Om de leesontwikkeling van alle kinderen op de
voet te kunnen volgen, maken we gebruik van de AVI-toets.
De leerlingen worden driemaal per jaar getoetst. Ze lezen
een kort verhaal op een AVI-toetskaart. De tijd die ze nodig
hebben en het aantal fouten bepalen samen het AVI-niveau.
Er zijn tien niveaus. We streven ernaar dat de leerlingen aan
het eind van groep 6 niveau AVI+ beheersen. Om leerlingen zo
goed mogelijk te motiveren, hebben we een zeer gevarieerde
bibliotheek/mediatheek opgebouwd. Er is een informatiefolder
‘Samen leren lezen op De Morgenster’ voor ouders via school
en website beschikbaar.
Naast het technisch lezen, neemt het begrijpend en studerend
lezen een belangrijke plaats in. We gebruiken daarvoor
vanaf schooljaar 2021-2022 de methode ‘Nieuwsbegrip’.
Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij leerlingen teksten lezen
over een actueel onderwerp. Bij de teksten maken de kinderen
leesbegrip- en woordenschatoefeningen, met als doel de
leerlingen actief te laten lezen. De actualiteit zorgt voor extra
leesmotivatie. De leerkracht doet vaak hardop voor (modelen)
om te laten zien hoe je een tekst aanpakt en kunt doorgronden.
Eenmaal per jaar in groep 3 en tweemaal per jaar in groep
4 t/m 8 worden de resultaten getoetst aan de hand van een
methodeonafhankelijke toets van het CITO.
Rekenen en wiskunde
We werken met de methode ‘Wereld in Getallen 4’, een
methode voor realistisch rekenen en wiskunde. Belangrijk
kenmerk is dat de oefenstof aansluit bij alledaagse situaties.
Niet alle kinderen rekenen even gemakkelijk en vlot. Bij goed

rekenonderwijs is er aandacht voor het verwerven van inzicht
en voor het oefenen van vaardigheden. De ‘Wereld in Getallen
4’ biedt dat beide. Er is veel aandacht voor oefenen, herhalen
en automatiseren. Tegelijkertijd zijn de goede dingen van het
realistische rekenen behouden, zoals het werken met modellen
als de getallenlijn en de verhoudingstabel. Eerst krijgen alle
kinderen centrale instructie. De rekenzwakke kinderen krijgen
verlengde instructie in het bijwerkboek. Rekensterke kinderen
die klaar zijn met het plusniveau in de weektaak kunnen tijdens
het zelfstandig werken in het pluswerkboek verder gaan. De
opgaven in het pluswerkboek zijn verdiepingen en lopen dus
niet vooruit op de lesstof die nog behandeld moet worden.
Elke les is op dezelfde manier opgebouwd: de eerste helft van
de les is voor instructie en de tweede helft werken de kinderen
zelfstandig. De lesstof is verdeeld in blokken van vier of vijf
weken met steeds dezelfde opbouw. Na drie of vier weken volgt
een toets en daarna, afhankelijk van de resultaten, herhalingsof verdiepingswerk (plustaken). Naast de resultaten (producten)
is de manier waarop de opgaven worden opgelost (proces) een
belangrijk aspect.
De leerlingen leren:
• problemen op diverse manieren op te lossen;
• kritisch te zijn;
• in overleg met elkaar oplossingen te vinden;
• in samenspraak met de leerkracht oplossingen te vinden;
• samenhang tussen begrippen te herkennen.
Enkele belangrijke tussendoelen zijn:
• aan het eind van groep 3 kunnen optellen en aftrekken tot 20;
• in groep 4 de tafels t/m 6 en 10 kennen en kunnen optellen
en aftrekken tot 100;
• in groep 5 kunnen vermenigvuldigen en delen met getallen
tot 1.000 en de tafels van 1 t/m 10 kennen;
• in groep 6 worden de kommagetallen geïntroduceerd.
De leerlingen gebruiken de tienden en honderdsten;
• in groep 7 kunnen maken van eenvoudige breuksommen;
• in groep 8 kunnen toepassen van alle cijferbewerkingen
voor hele getallen en kommagetallen, digitaaltijden kunnen
hanteren, procentsommen kunnen maken.
Er is een informatiefolder ‘Samen leren rekenen op De
Morgenster’ voor ouders via school en website beschikbaar.
Tweemaal per jaar worden in groep 3 t/m 8 de resultaten
getoetst aan de hand van een methodeonafhankelijke toets
van het CITO. In 2021-2022 oriënteren we ons op een nieuwe
methode voor rekenen in groep 3 t/m 8.
Schrijven
De kinderen leren op onze school schrijven met behulp van de
methode ‘Klinkers’. Het is een schrijfmethode voor de groepen
1 t/m 8. De methode bestaat uit folio materiaal ondersteund
door de digibordsoftware. Er wordt veel aandacht besteed aan
een goede schrijfhouding, schrijfbeweging en pengreep. Er
wordt gewerkt met een licht hellend en verbonden schrift.
In groep 3 zijn er 5 schrijflessen per week en dit loopt af tot 1
schrijfles in groep 8. In groep 3 ligt de nadruk op het aanleren
van een nieuwe letter of verbinding. In de oefenlessen
worden de nieuwe letters geoefend en eerder aangeleerde
letters herhaald. Verder zijn er herhalingslessen, toetsen en
differentiatielessen. In de hogere groepen zijn er ook creatieve
schrijflessen en keuzelessen. Deze lessen zijn er om het
plezier in schrijven te vergroten. De kinderen gebruiken hierbij
verschillende schrijfmaterialen.
Klinkers biedt zowel zwakke als sterke schrijvers oefeningen
op hun eigen niveau. Voor zwakke schrijvers zijn er diverse
remediëringsbladen. Sterke schrijvers krijgen prikkelende
schrijfoefeningen die meer uitdaging bieden, zoals oefeningen
waarin ze hun creativiteit kunnen laten zien.
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In groep 3, 4 en 5 biedt Klinkers toetsen aan. Hiermee kan de
leerkracht een analyse maken van de schrijfvaardigheid van
elk kind. Direct na de toetsen zijn er differentiatielessen, waarin
de leerkracht aan de specifieke onderwijsbehoeften van de
kinderen kan voldoen.
Het uiteindelijke doel van dit vak is het ontwikkelen van een vlot
en duidelijk leesbaar handschrift, waarmee kinderen duidelijk
kunnen communiceren. Een ontwikkeling op onze school is
het digitaal leren schrijven oftewel leren typen. We bieden de
leerlingen in groep 5 een cursus ‘blind leren typen’ aan. De
kinderen werken thuis zelfstandig het lesprogramma door. Het
programma wordt afgesloten met een examen, waarmee een
diploma behaald kan worden.
Engels
Bij de kleutergroepen worden er regelmatig korte activiteiten
in het Engels uitgevoerd zoals tellen, liedjes zingen en woorden
aanleren. We gebruiken in groep 3 t/m 8 de methode ‘Take
it easy’. Take it easy is een digibordmethode Engels voor de
groepen 3 t/m 8. De leerlingen gaan met een native-speaking
digiteacher op avontuur naar diverse landen en locaties
waar Engels wordt gesproken. Hiermee wordt een correcte
uitspraak bevorderd. De leerlingen doorlopen de methode
via thematische filmpjes, leuke muziekclips en prikkelende
opdrachten. Ze gebruiken daar een mooi uitgevoerd werkboek
bij. De leerlingen moeten aan het eind van de basisschool in
staat zijn om eenvoudige gesprekken over alledaagse dingen
in het Engels te voeren.
Wereldoriëntatie
Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om
ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden en
het verleden van de wereld. Soms gebeurt dit in aparte vakken
aan de hand van moderne methoden, maar vaak ook door
middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie,
werkstukjes, en dergelijke. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen kennis (dat wat je moet weten) en vaardigheden (dat
wat je kunt gebruiken/toepassen). Eenmaal per jaar worden
in groep 6 en 7 de resultaten getoetst aan de hand van een
methode-onafhankelijke toets van het CITO.
In de groepen 1 en 2 wordt de wereldoriëntatie verweven in het
thematisch onderwijs. Vanaf groep 3 werken we voor de drie
wereld oriënterende vakken met de methode ‘Argus Clou’. Bij
natuuronderwijs daagt de methode kinderen voortdurend uit
om te ontdekken en te onderzoeken. De vakgebieden biologie,
natuurkunde en techniek zijn gelijk verdeeld in de methode.
En omdat wetenschap belangrijk is, is er op een natuurlijke
manier aandacht voor onderzoek in de methode. Elk thema
start met een authentieke bron: een echte persoon, gebeurtenis
of echt voorwerp. Direct wordt daar een ontdekvraag aan
gekoppeld die de kinderen tot nadenken aanzet, zoals ‘Raakt
de keukenkraan nooit leeg?’ In elk thema worden de kinderen
uitgedaagd om een mysterie op te lossen. Als slot van een
thema is er een samenvattende kijkplaat waarop de kinderen
de geleerde stof herontdekken. De lesstof is in verhalende stijl
geschreven door kinderboekenschrijvers.
Bij aardrijkskunde is Argus Clou ‘professor in alles’. Hij daagt
kinderen uit om anders over de wereld na te denken. De
kinderen ontrafelen mysteries en onderzoeken kijkplaten.
Met ‘Argus Clou’ leren de kinderen aardrijkskunde op een
spannende manier. De methode stimuleert de ontwikkeling
van eigentijdse vaardigheden. De ontdekvragen prikkelen de
kinderen om kritisch na te denken en met elkaar te discussiëren.
De creatieve routes dagen uit tot planmatig werken,
samenwerking, kennisconstructie en creativiteit.
Topografie wordt digtaal, in een context aangeboden. In groep
5-6 is dat Nederland, in groep 7 Europa en in groep 8 de
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wereld. De kinderen krijgen eerst een staatkundige kaart met
topografische namen te zien. Daarna een thematische kaart
over een bepaald onderwerp, waarbij dezelfde topografische
namen zijn afgebeeld. Zo krijgen de topografische namen
meer betekenis. De toetsen worden digitaal afgenomen.
Bij geschiedenis stimuleert Argus Clou de leerlingen met
boeiende verhalen en uitdagende opdrachten om de
samenhang te zien tussen historische gebeurtenissen, het
heden en de toekomst. De methode is motiverend en boeiend
voor kinderen en geeft tegelijkertijd de zekerheid van optimale
leerresultaten. Op elke pagina in het werkboek staat een
tijdbalk, zodat de kinderen historisch houvast hebben. Ook
deze methode stimuleert de ontwikkeling van eigentijdse
vaardigheden.
In ‘Argus Clou’ Geschiedenis worden de kinderen voortdurend
gestimuleerd om te ontdekken en onderzoeken. Ze bekijken
historische gebeurtenissen met de ogen van nu. Zo leren ze van
het verleden en krijgen ze echt historisch besef. De volgende
tijdvakken komen aan de orde:
01. Tijd van jagers en boeren
02. Tijd van Grieken en Romeinen
03. Tijd van monniken en ridders
04. Tijd van steden en staten
05. Tijd van ontdekkers en hervormers
06. Tijd van regenten en vorsten
07. Tijd van pruiken en revoluties
08. Tijd van burgers en stoommachines
09. Tijd van wereldoorlogen
10. Tijd van televisie en computer
Onderwerpen komen steeds terug en worden per leerjaar
verder uitgediept.
Verkeersonderwijs wordt gegeven aan de hand van de
methode ‘Let’s go!’ bestemd voor groep 1 t/m 8. De leerlingen
worden op een interactieve manier bewust gemaakt van
verkeersregels en veilig verkeersgedrag. De leerdoelen zijn:
• Kinderen kunnen de verkeersregels voor voetgangers,
fietsers en passagiers toepassen in het verkeer.
• Kinderen beschikken over de juiste houding in het verkeer,
zodat zij zichzelf en anderen niet in gevaar brengen.
• Kinderen kunnen reflecteren op hun eigen gedrag en
houding in verkeer.
Let’s go! is ontwikkeld samen met
de ANWB en sluit naadloos aan op
de praktijkdag Streetwise van de
ANWB en de eisen van het Brabants
Verkeersveiligheidslabel. Let’s go! heeft
verschillende interactieve werkvormen
om samenwerkend leren mogelijk te
maken. Zo zijn er oefeningen op het
digibord, waarmee de kinderen de
theorie in de ‘praktijk’ oefenen, >>>

bijvoorbeeld met lokale verkeerssituaties in Google Streetview.
Met de bouwtool Situatiebouwer bouwt de leerkracht een
verkeerssituatie zelf op. Hij kiest het kruispunt, voegt wegen
toe, verkeersborden, lijnen op de weg enzovoort. Vervolgens
bespreekt hij de situatie in de klas. De kinderen leren actief hoe
ze bijvoorbeeld veilig kunnen oversteken.
We combineren de verkeerslessen met brede aandacht voor
verkeersveiligheid op en rond de school. Hiermee proberen
we te blijven voldoen aan de eisen van het behaalde Brabants
VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Zichtbaar bij alle publicaties
hierover is de mascotte ‘SEEF’.
Creatieve vakken
Vanaf groep 3 besteden we zo’n drie uur per week aan deze
vakken. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma:
niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming.
Toch zien we deze vakken niet louter als ontspanning. Ook
hier wordt er les gegeven en streven we kwaliteit na. Iets wat u
ook kunt zien als u door ons gebouw loopt. In groep 1 t/m 4 is
de creatieve vorming geïntegreerd in het totale programma.
Vanaf groep 5 zijn activiteiten als handvaardigheid, textiele
werkvormen, dramatische expressie, dans/beweging,
techniek, koken/verzorging en beeld/geluid opgenomen in een
creamiddag. De leerlingen van groep 5&6 en 7&8 werken dan
in gemengde groepen vier keer een vrijdagmiddag aan een
onderdeel. Er worden in totaal in de groepen 7&8 vijf blokken
van vier weken en in de groepen 5&6 vier blokken van vier
weken aan deze creamiddag besteed.
Tekenen en handvaardigheid wordt voor groep 1 t/m 8 gegeven
aan de hand van de methode ‘Uit de kunst’. De methode is
volledig digitaal, inclusief de didactische aanwijzingen voor
de leerkracht. De lessen hebben een vaste structuur: kijken,
denken, maken en reflecteren. De kinderen worden verrast
en aan het denken gezet voor ze zelf aan de slag gaan.
Elke stap is duidelijk uitgewerkt en aangevuld met prachtige
voorbeelden, filmpjes en foto’s ter inspiratie.
De methode sluit naadloos aan bij de kerndoelen voor de
beeldende vakken. In de doorlopende leerlijn leren de kinderen
stapsgewijs te werken met verschillende technieken, materialen
en beeldaspecten.
Muziek wordt voor alle groepen gegeven aan de hand van de
digitale methode ‘123Zing’, met aansprekende liedjes en lessen
waarbij alle muzikale domeinen en genres aan bod komen.
Van pop- en elektronische muziek tot wereldmuziek, jazz en
klassiek.
Bewegingsonderwijs
In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het
rooster. Er wordt in het lokaal, op het schoolplein en minstens
1x per week in het speellokaal gespeeld. Vanaf groep 3
krijgen de kinderen gymles in de gymzaal die in het nieuwe
gebouw geïntegreerd is. In de lessen wordt aandacht besteed
aan de verschillende bewegingsvormen zoals bijvoorbeeld
rollen, klimmen, duikelen, springen met en zonder toestellen.
Vervolgens zijn er lessen waarin allerlei spelvormen worden
aangeleerd met en zonder materialen, zoals slagbal en
handbal. Accent ligt daarbij op samenspel en sociaal gedrag.
Daarnaast is er van mei tot de zomervakantie schoolzwemmen
in zwembad ‘Bijtelskil’ voor groep 4 en 5.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Om zich goed te kunnen ontwikkelen op alle gebied is
het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen op school,
dat ze ‘lekker in hun vel zitten’. De aandacht voor dit
ontwikkelingsgebied komt voort uit het algemeen uitgangspunt
en de daaruit afgeleide doelen (zie hoofdstuk 2). Daarom
besteden we structureel aandacht aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling bij kinderen. Daarbij maken we in groep 1 t/m
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8 gebruik van De Kanjertraining, die de leerkrachten helpt
om anders te kijken naar het gedrag van kinderen, helpt
om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar
oplossingen die goed zijn voor alle partijen.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende
oefeningen die de leerkrachten in hun eigen groep geven.
De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te
houden (preventief), of te verbeteren (curatief).
De Kanjertraining is een training:
• waarmee pesten kan worden aangepakt en het
zelfvertrouwen kan worden verbeterd;
• waarmee leerlingen in hun sociaal-emotionele
ontwikkeling kunnen worden gevolgd;
• waarbij ouders nadrukkelijk worden betrokken;
• waarmee invulling wordt gegeven aan de Wet
Burgerschap en Sociale Integratie.
De volgende doelen worden nagestreefd:
• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij
pesten en andere conflicten.
• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
• Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
De training staat op de officiële lijst van aanbevolen
programma’s vanwege positieve effecten op o.a.
zelfwaardering, emotioneel welbevinden, verstorend gedrag
en problemen met leeftijdsgenoten.
Meester Jacco Bouman is onze anti-pestcoördinator, zoals
ook staat vermeld in het gedrags- en pestprotocol. Het hele
team wordt regelmatig geschoold om Kanjertraining te kunnen
(blijven) aanbieden.
Computergebruik
De computer is niet meer weg te denken uit het leven van
alledag. Ook in ons onderwijs maken we er gebruik van.
Elke groep heeft de beschikking over ten minste twee
laptops of tablets. Vanaf groep 5 krijgt elke leerling zijn
eigen laptop/tablet, door school betaald. Er wordt gewerkt
met programma’s die passen bij de methoden en waarmee
kennis en vaardigheden op een aantrekkelijke manier kunnen
worden geoefend. We maken ook steeds meer gebruik van
zorgverbredingprogramma’s. Er zijn programma’s voor
kleuters over vormen, kleuren en hoeveelheden. Groep 3 heeft
een computerprogramma dat aansluit bij het leren lezen.
Voor de andere groepen is er software voor onder andere het
aanleren van de tafels, topografie en begrijpend lezen. De
computers zijn verbonden in een netwerk, zodat informatieuitwisseling intern en extern mogelijk is. De leerlingen worden
stap voor stap vertrouwd gemaakt met bruikbare toepassingen
van internet. Ze leren presentaties & werkstukken te maken o.a.
via PowerPoint, Prezi en Office 365. We hebben de toegang tot
internet niet beveiligd met filters. We werken aan mediawijsheid
en willen de kinderen leren goed te kiezen door ze tijdens
internetten te begeleiden, maar ook door middel van het
houden van toezicht.

3.5 Schoolgebouw

4 ZORG VOOR KINDEREN
4.1 Leerlingenbeleid
• Het bestuur heeft de eindbeslissing over toelating en
verwijdering van leerlingen. Het houdt zich daarbij aan de
voorschriften uit de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).
• We schrijven nieuwe leerlingen in nadat er informatie over ‘De
Morgenster’ is verstrekt. Deze informatie kan op verschillende
manieren gegeven worden: mondeling door middel van
een gesprek met de directie en/of interne begeleiding,
schriftelijk door middel van een informatiepakket, een
kennismakingsbezoek aan de school, of tijdens de
zogenoemde ‘open dag’.
• We wijzen de ouders/verzorgers erop dat er een keuze gemaakt
kan worden tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Bij
keuze voor onze school vragen we de ouders/verzorgers het
inschrijfformulier te ondertekenen voor juistheid van gegevens,
waarbij zij tevens aangeven de grondslag en doelstellingen van
‘De Morgenster’ te zullen respecteren.
• Het bestuur van ‘De Morgenster’ kan vanwege de Wet
Passend Onderwijs geen leerlingen weigeren. Er kunnen
echter redenen zijn dat een leerling niet op De Morgenster
wordt geplaatst, maar op een andere school uit ons
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Het bestuur
vervult hierbij dan een actieve rol. Mogelijke redenen zijn
terug te vinden in ons Schoolondersteuningsprofiel:
• Er is sprake van (zeer) complex gedrag, al dan niet in
combinatie met gezondheidsproblematiek of ernstige
leerproblematiek. Hierbij is bepalend of regulier onderwijs
voldoende tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van
de leerling en of het ondersteuningssysteem op onze school
toereikend is om verantwoord onderwijs te kunnen geven.
Er zal in voorkomende gevallen, met toestemming van de
ouders/verzorgers, advies worden ingewonnen bij externe
deskundigen. Beoordeling over uiteindelijke toelating ligt
bij bestuur en directie. uatie waarbij de ouders/verzorgers
de grondslag en doelstellingen van ‘De Morgenster’ niet
kunnen respecteren. De leerling zal dan de activiteiten
voortkomend uit onze identiteit niet mogen volgen. Er is dan
sprake van een onvolledig
• Er is sprake van gezondheidsprobleem, een lichamelijke of
fysieke beperking welke het volgen van regulier onderwijs
zeer lastig of onmogelijk maakt.
• Er is sprake van een situatie waarbij de ouders/verzorgers
de grondslag en doelstellingen van ‘De Morgenster’ niet
kunnen respecteren. De leerling zal dan de activiteiten
voortkomend uit onze identiteit niet mogen volgen. Er is dan
sprake van een onvolledig onderwijsprogramma.
• De aanmelding leidt ertoe dat de capaciteit van de school
wordt overschreden of een goede schoolorganisatie niet
meer kan worden gegarandeerd. Bestuur en directie zullen
dit aannemelijk moeten maken.
• Aan alle ouders/verzorgers die hun kind inschrijven als
nieuwe leerling, wordt de schoolgids van ‘De Morgenster’
uitgereikt. Aan ouders/verzorgers van leerlingen die
instromen in groep 1 wordt tevens het boekje ‘Voor het eerst
naar school op De Morgenster’ uitgereikt.
• Schorsing en/of verwijdering van een leerling komt alleen in
uitzonderlijke gevallen voor:
• er is een situatie ontstaan waarbij er geen sprake (meer)
is van het geven van veilig, verantwoord onderwijs. Hierbij
wordt gekeken naar de klas, en/of de leerling zelf. Het
gedragsprotocol zoals voor De Morgenster opgesteld
is doorlopen. Uiteindelijke beoordeling ligt bij bestuur
en directie. Zij kunnen, uiteraard met toestemming van
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de ouders/verzorgers, in voorkomende gevallen advies
inwinnen bij externe deskundigen.
• school en ouders/verzorgers hebben een onoplosbaar
conflict over het onderwijs, de opvoeding of de identiteit,
zodat er sprake is van een onwerkbare situatie en gebrek
aan (wederzijds) vertrouwen.
Definitieve verwijdering van een leerling vindt plaats nadat het
bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere
school bereid is de leerling toe te laten. Hiervoor geldt een
termijn van acht weken. Onze basisschool draagt zorg voor het
onderwijskundig rapport.
Indien ouders/verzorgers besluiten een kind, om wat voor
reden dan ook, uit te schrijven bij De Morgenster, wordt binnen
de gemeente Altena door de scholen gehandeld volgens het
volgende protocol.
Redenen om een kind van school te halen:
1. verhuizing
2. een klacht
3.	een probleem m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling
van het kind
4. een leerprobleem
5. een conflictsituatie tussen ouders/verzorgers en leerkracht
6. 	een niet gedeelde onderwijsvisie tussen ouders/verzorgers
en school
7. 	de (leer)aanpak van de school m.b.t. het probleem van
het kind, sluit niet optimaal aan bij de verwachtingen van
ouders/verzorgers of van de school.
Werkwijze
1. B
 ij genoemde redenen wordt er door de directie eerst
gehandeld volgens het protocol vermeld in deze schoolgids.
2. Wanneer ouders/verzorgers van een leerling van een
andere school een gesprek aanvragen, dan wordt bij het
eerste gesprek gevraagd of er door de ouders/verzorgers is
gehandeld volgens het klachtenprotocol van die school.
3. De directeur verwijst na dit eerste gesprek de ouders/
verzorgers terug naar de directeur van de school waar het
kind op dat moment nog ingeschreven staat. Er wordt in dit
gesprek aan de ouders/verzorgers tevens duidelijk gemaakt,
dat er door de directeur teruggekoppeld wordt naar de
school waar het probleem zich afspeelt, zodat beide kanten
van het verhaal gehoord worden en er wordt toestemming
gevraagd om inzage in het leerlingendossier. Er wordt tijdens
dit gesprek geen inschrijfformulier meegegeven.
4. Wanneer beide partijen niet tot een oplossing komen, kan
er uiteindelijk tot overplaatsing en inschrijving worden
overgegaan. De overplaatsing vindt bij voorkeur plaats aan
het einde van het lopende schooljaar.

4.2 Het volgen van de ontwikkeling
De wijze waarop het dagelijkse werk van kinderen wordt
bekeken en beoordeeld en de middelen die worden gebruikt
om vorderingen van leerlingen te registreren
Wij werken in eerste instantie met instructie op drie niveaus.
Hierbij is aandacht voor de basisgroep, de kinderen die
extra/verlengde instructie nodig hebben en de leerlingen
die instructie nodig hebben voor werk op een hoger niveau.
We proberen vervolgens de verwerking zoveel mogelijk af
te stemmen op deze niveaus in aanbod, hoeveelheid en
inhoud. Bij rekenen wordt er vanaf halverwege groep 6
voor gekozen om groepsdoorbrekend te werken, waarbij de
verschillende niveaugroepen samenkomen voor de meest
passende instructie en begeleiding. Het is niet vanzelfsprekend
dat alle kinderen hetzelfde uitstroomperspectief hebben.
Daarom houden we een leerlingvolgsysteem bij. De gegevens
van toetsen, werkjes en observaties worden opgeslagen en
verwerkt in een computerprogramma, genaamd Parnassys.
Ouders kunnen de resultaten van ingevoerde toetsen inzien met
een persoonlijke inlog-code.
De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de
leerkracht
Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden.
Daarin worden onder andere gegevens opgenomen over het
gezin, de schoolloopbaan van het kind, het groeidocument met
belemmerende, stimulerende factoren en onderwijsbehoeften
op verschillende gebieden. Ook gesprekken met ouders/
verzorgers en/of het kind, speciale onderzoeken,
handelingsplannen, toets- en rapportgegevens van de
verschillende jaren worden daarin opgeslagen.
Groeps- en leerlingbespreking
De vorderingen van alle kinderen worden drie keer per
jaar doorgesproken in een groepsbespreking tussen
groepsleerkracht en intern begeleider. Tijdens deze bespreking
wordt nagegaan of de ontwikkeling van de klas en de
individuele kinderen naar wens verloopt. Om dit te monitoren
gebruiken we rapporten, toetsgegevens, observaties en de
ervaringen van de leerkracht.
Tijdens de groepsbespreking komen de principes van
Handelingsgericht werken aan bod:
• Signaleren. Onder andere het signaleren van leerlingen die
extra begeleiding nodig hebben.
• Analyseren. Hieronder valt het benoemen van de
onderwijsbehoeften van de leerlingen.
• Plannen. De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
clusteren en een groepsplan opstellen.
• Realiseren. Het groepsplan in de praktijk uitvoeren.
• Evalueren en eventueel bijstellen van het plan
Op kindniveau kan het betekenen dat de leerling extra
ondersteuning krijgt in en/of buiten de groep of met andere
materialen gaat werken.
Deze begeleiding wordt altijd met de ouders/verzorgers
doorgesproken. Als we er zelf niet uitkomen, besluiten we,
in overleg met de ouders/verzorgers, om elders hulp in te
roepen van een extern deskundige, bijvoorbeeld van het
schoolondersteuningsteam (SOT).
De wijze waarop het welbevinden en de leervorderingen van
de kinderen besproken wordt met ouders/verzorgers
In de eerste weken van het schooljaar krijgt u de gelegenheid
om met de nieuwe leerkracht af te stemmen op wat uw kind
nodig heeft. Vanaf groep 5 sluiten ook de kinderen zelf aan bij de
afstemmingsgesprekken. De afstemmingsgesprekken in groep 1
vinden plaats als het kind een paar weken op school zit.
Het schooljaar is verdeeld in twee perioden. Na elke periode is
er een kijkavond voor ouders/verzorgers en kinderen. Zij kunnen
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dan het werk van de kinderen in het groepslokaal bekijken. De
groepsleerkracht is op de achtergrond aanwezig voor algemene
informatie en uitleg.
Het Ouderportaal van ons administratieprogramma ParnasSys
staat permanent open. Het geeft toegang tot het programma dat
de school gebruikt om alle gegevens van elk kind te registreren. U
ziet daarin ook de scores van de toetsen die de kinderen gemaakt
hebben, zodat u de vorderingen van uw kind kunt volgen. Voor dat
Ouderportaal krijgt u van tevoren de inloggegevens.
Halverwege en aan het eind van het schooljaar worden de
rapporten voor groep 1 t/m 8 mee naar huis gegeven. Hierop
staan de vorderingen op allerlei vak- en ontwikkelingsgebieden
vermeld in cijfers en/of woorden. Elk jaar krijgt de leerling een
nieuwe kaart.
Halverwege het jaar (na rapport 1) wordt de spreekmiddag/avond gehouden, met de 10-minuten gesprekken op afspraak.
Tijdens deze persoonlijke gesprekken bespreken ouders/
verzorgers en leerkracht de ontwikkeling van het kind.
Naast deze contacten kunnen er ook tussentijds oudergesprekken
plaatsvinden. Het gesprek vindt plaats als de leerkracht dat van
belang vindt of als de ouders/verzorgers aangeven zo’n contact
op prijs te stellen. Het initiatief kan dus zowel van de leerkracht
als van de ouders/verzorgers uitgaan. De gesprekken kunnen op
school, maar ook thuis worden gehouden.

4.3 S
 peciale zorg voor kinderen
met specifieke behoeften
Onder zorgverbreding verstaan we: de uitbreiding van
maatregelen en activiteiten op school om een zo goed
mogelijke zorg te garanderen voor de kinderen. Speciaal voor
hen die specifieke pedagogische of didactische behoeften
hebben. Onze school heeft hieraan de laatste jaren veel
aandacht geschonken.
We gaan er vanuit dat het onderwijs het kind behoort te volgen
en niet andersom. Met ‘onderwijs op maat’ kunnen de kinderen
beter op de eigen basisschool geholpen worden en hoeven
minder kinderen verwezen te worden naar het speciaal (basis)
onderwijs. Tevens geven we kinderen die (hoog)begaafd
of zeer goed kunnen leren de mogelijkheid een aangepast
programma te volgen.
We hebben de zorgverbreding in school onder meer gestalte
gegeven door het aanstellen van intern begeleiders. De intern
begeleider ondersteunt de groepsleerkracht bij het oplossen
van problemen die kinderen hebben op leergebied, maar
ook bij werkhouding en gedrag. De hulp bestaat uit leerlingoverleg, het afnemen van pedagogisch didactisch onderzoek,
het opstellen van handelingsplannen en het voeren van overleg
met allerlei instanties. Daarnaast zijn er onderwijsassistenten
en remedial teachers aangesteld, die binnen of buiten de
klas ondersteuning kunnen bieden in aanvulling op wat de
leerkracht al biedt. Voor kinderen die (hoog)begaafd zijn of
een didactische voorsprong hebben, zijn aparte programma’s
beschikbaar. Over alle leerlingen die speciale ondersteuning
nodig hebben, onderhouden we intensief contact met de
ouders/verzorgers.
Beeldcoaching
Op onze school wordt de video als hulpmiddel binnen ons
onderwijs gebruikt. Dat heet Beeldcoaching. Deze begeleiding
gebruiken we om ons onderwijs zo goed mogelijk af te
stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
We zetten dit middel voornamelijk in om de leerkrachten te
ondersteunen en te begeleiden
>>>

bij het uitvoeren van hun onderwijstaak. Beeldcoaching
wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als
bij vragen rondom klassenmanagement, interactie, didactiek
of onderwijsvernieuwing. Als we beeldcoaching inzetten bij
specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen,
dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en
om toestemming gevraagd. De gemaakte opnames worden
uitsluitend intern gebruikt en voor bovengenoemde doeleinden.
Als u als ouder/verzorger bezwaar heeft tegen het gebruik van
deze beelden, dan kunt u contact opnemen met de directeur.

4.4 Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. Met
deze wet worden schoolbesturen verplicht Passend Onderwijs
aan te bieden voor alle leerlingen die aangemeld worden bij
hun school. Dit betekent voor onze school niet dat dit onderwijs
ook op De Morgenster moet worden aangeboden. Het verplicht
het bestuur wel te zoeken naar een passende onderwijsvorm
als blijkt dat De Morgenster deze niet kan bieden. Omdat het
onmogelijk is voor een bestuur om voor iedere leerling Passend
Onderwijs te zoeken, heeft het Samenwerkingsverband
een groot deel van deze taak overgenomen. Binnen ons
Samenwerkingsverband kunnen vrijwel alle leerlingen
worden opgevangen. Mocht blijken dat het onderwijs op De

Morgenster niet het meest / best passend is bij een leerling,
dan zal er binnen het Samenwerkingsverband naar een andere
vorm van onderwijs worden gezocht. Besluiten ouders hier
geen gebruik van te maken, dan moeten ligt bij henzelf de
taak om op zoek te gaan naar een andere, beter passende
vorm van onderwijs voor hun kind. De coördinator van ons
Samenwerkingsverband ‘Driegang’ heeft teksten geschreven
voor alle scholen. Die teksten zijn via school beschikbaar.
Meer informatie vind u op www.passendonderwijs.nl

4.5 Ondersteuningstoewijzing
Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, die
ondersteuning kunnen ontvangen. Wanneer leerling
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ondersteuning op school geboden kan worden maar
school hier extra middelen voor nodig heeft, kan er (in
uitzonderlijke gevallen) aanspraak gedaan worden op de
toekenningscommissie van het Samenwerkingsverband.
De school dient de onderbouwde aanvraag voor extra
ondersteuning in bij de toekenningscommissie, die hierover een
besluit neemt.
De toekenningscommissie is te bereiken op onderstaand adres:
Toekenningscommissie Samenwerkingsverband Driegang
Dokter van Stratenweg 15
4205 LA Gorinchem
tel. 0183-624915
info@driegang.nl
Er is een stappenplan met uitleg via school beschikbaar.

4.6 B
 egeleiding van de overgang naar
het voortgezet onderwijs
In groep 8, het laatste jaar van de basisschool, vindt de
schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs plaats. Op de
ontmoetingsavond in september wordt uitgelegd hoe het
definitieve advies tot stand komt. Hier gaat uiteraard al een
hoop aan vooraf. Het definitieve advies wordt gebaseerd op de
(didactische) gegevens uit het leerlingendossier, de resultaten
op CITO-LVS en de methodetoetsen, de sociaal-emotionele
ontwikkeling en de werkhouding van de kinderen. Om hier
een gedegen beeld van te krijgen, gaat hier het volgende aan
vooraf:
• Groep 6: Na de afname van de Cito LVS E6 toetsen wordt
er een overleg gepland met de leerkrachten van groep 6, 7
en 8, een IB-er en een MT-lid om ons voor de eerste keer te
oriënteren op de eventuele uitstroom van de leerlingen uit
groep 6. De uitkomsten van dit oriënterende gesprek worden
niet gedeeld met ouders of leerlingen. Wel wordt er per
leerling een aantekening gemaakt in het groeidocument. Voor
de groep als geheel of voor individuele leerlingen kunnen er
doelen / aandachtspunten geformuleerd worden.
• Groep 7: Na afname van de Cito LVS M7 toetsen wordt er
een overleg gepland met de leerkrachten van groep 6, 7 en
8, een IB-er en een MT-lid om een eerste voorlopig advies te
formuleren. Tijdens een 10-minutengesprek in mei/juni wordt
dit eerste voorlopig advies gedeeld met ouders en kinderen.
Ouders en kinderen krijgen de gelegenheid om ook hun eigen
inzicht te delen tijdens dit gesprek. Na dit gesprek worden de
E7 toetsen afgenomen.
• Groep 8: In de tweede week van het schooljaar in groep 8
vindt de ontmoetingsavond voor groep 8 plaats die voor een
groot gedeelte in het teken staat van de overgang van P.O.
naar V.O.
• In de vierde en vijfde week van het schooljaar in groep
8 vinden de afstemmingsgesprekken plaats. In deze
gesprekken komen o.a. het eerste voorlopig advies en het
drempelonderzoek aan bod.
• Eind oktober in groep 8 wordt Drempelonderzoek 678
afgenomen bij leerlingen die naar alle waarschijnlijkheid uit
zullen stromen naar VMBO BBL / VMBO KBL en in aanmerking
kunnen komen voor LWOO of bij leerlingen die een wisselend
beeld laten zien en waarbij twijfel is over het advies.
• Begin november wordt, indien van toepassing, de uitslag van
het drempelonderzoek besproken met ouders en leerlingen.
Deze kinderen krijgen hun definitieve V.O. advies al tijdens
het gesprek waarin de uitslag het Drempelonderzoek wordt
besproken.
• Eind november vindt er een informatieavond V.O. plaats
waarin de scholen uit de regio zich presenteren. Dit gebeurt
in samenwerking met de Verschoorschool.

• In de eerste en tweede schoolweek van januari vinden de
adviesgespreken V.O. plaats. Alle kinderen ontvangen hun
definitieve advies
Naar aanleiding van het gegeven advies worden de volgende
stappen gezet:
• In de derde en vierde week van januari wordt Cito M8
afgenomen. Wanneer het voor een leerling wenselijk is om de
uitslagen van de Cito M8 af te wachten, volgt het definitieve
advies na de afname van Cito LVS M8.
• Begin februari krijgen de ouders een bericht over de gang
van zaken m.b.t. het inschrijven op het Voortgezet Onderwijs.
• De leerkrachten vullen voor iedere leerling een OKR in
en zorgen voor de bijbehorende bijlagen (dit kan per
leerling verschillend zijn). In de laatste week voor de
voorjaarsvakantie gaat op maandag het ingevulde OKR
met de leerling mee naar huis ter goedkeuring van de
ouders. Ouders hebben tot en met de donderdag voor de
voorjaarsvakantie de tijd om te reageren op het OKR. Op de
vrijdag voor de voorjaarsvakantie worden alle OKR’s definitief
gemaakt.
• Begin maart melden de ouders hun zoon of dochter aan bij
de V.O.-school van hun keuze middels inschrijfdagen.
• In maart wordt in groep 8 de ‘proef-cito’ afgenomen. Deze
wordt met de kinderen besproken en kinderen kunnen,
indien gewenst, nog extra oefenmateriaal aanvragen bij de
leerkracht.
• In april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. Wanneer de
uitslagen binnen zijn, wordt gekeken voor welke kinderen een
heroverweging van het definitieve advies nodig is.
De CITO eindtoets meet de opbrengst van 8 jaar
basisonderwijs en is een indicatie van kwaliteit. De school
kan voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften bij
de afname van de CITO eindtoets aanpassingen treffen
zoals tussentijdse instructie of meer tijd. Daarnaast biedt het
Samenwerkingsverband de mogelijkheid deel te nemen aan
een vervangende eindtoets. In zeer uitzonderlijke gevallen
kunnen leerlingen ontheffing krijgen van de CITO-eindtoets. Bij
deze beslissing zijn altijd de intern begeleider, de directie en
het bestuur betrokken. Het gehele traject wordt in goed overleg
met de ouders/verzorgers afgelegd.

4.7 Bijzondere activiteiten voor kinderen
Naast alle zorg voor een goede begeleiding van de leerlingen,
is er ook veel aandacht voor de sociale ontwikkeling. Daarom
worden in dat verband allerlei activiteiten georganiseerd. Deze
activiteiten worden gepubliceerd in het Ouderportaal van
Basisonline waarvoor elke ouder een toegangscode krijgt, op
de website en op Facebook. Het betreft activiteiten als sporten speldagen, schoolreisjes voor groep 1 t/m 7, schoolkamp
groep 8. Ouders/verzorgers worden vaak gevraagd deze
activiteiten mee te helpen organiseren/uitvoeren.

4.8 Jeugdgezondheidszorg
De zorg voor de gezondheid van de kinderen wordt uitgevoerd
door de GGD West-Brabant, afdeling Jeugdgezondheidszorg
(JGZ). Op de afdeling JGZ werken jeugdartsen,
jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, logopedisten,
voorlichtingsdeskundigen en gedragsdeskundigen.
Aan elke school is een team van de JGZ verbonden. Ze vinden
het belangrijk dat ouders en kinderen de regie (leren) nemen
in gezond en veilig opgroeien. Dit betekent dat ouders en
kinderen samen met de JGZ-professionals van de JGZ West
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Brabant inschatten wat zij zelf kunnen doen en waar zij
ondersteuning bij nodig hebben. In overleg met ouders en
kinderen zetten ze zorg in daar waar gewenst of nodig. Ze
zetten in op het contact met de ouders en leerkrachten en
intern begeleiders. Kinderen en ouders die het nodig hebben
krijgen meer tijd en aandacht.
Op de basisschool is er op de leeftijd van 5 en 11 jaar een
contactmoment waar met name de motorische ontwikkeling,
de groei, het gehoor of de ogentest centraal staan. Dit
contactmoment vindt in principe plaats op een JGZ-locatie.
Buiten deze contactmomenten bent u natuurlijk altijd van
harte welkom voor vragen over de opvoeding, opgroeien of de
gezondheid van uw kind via
jeugdgezondheidszorg.werkendam@ggdwestbrabant.nl
Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld,
www.mkib.nl. U kunt de groeicurven van uw kind inzien en
uw persoonlijke gegevens aanpassen. U heeft hiervoor een
DigiD met SMS code nodig. Via MIKB kunt u ook uw vragen
stellen. U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken
via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin. Meer informatie
vindt u op www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind. Voor adres en
telefoonnummers, zie hoofdstuk 11.

4.9 Jeugdhulp: OnS Altena
Soms gaat opvoeden bijna vanzelf, soms lukt het even niet.
Maar vragen hebben we eigenlijk allemaal weleens. Heeft u
ondersteuning nodig bij het opvoeden of het begeleiden van
uw kind? Dan kan één van de jeugdconsulenten u daarbij
helpen. Hulp bieden bij opvoeden en opgroeien kan op
allerlei manieren. Soms is een gesprek, een luisterend oor of
een advies voldoende. Soms is het nodig om intensiever te
begeleiden. De consulenten van OnS Altena, verbonden met
Gemeente Altena, spreken graag met u af op een locatie die
u graag wilt. Dat kan op één van onze wijklocaties zijn. Maar
ook bij u thuis, op school of de kinderopvang. Kijk voor meer
informatie op: www.gemeentealtena.nl/onsaltena
Voor contactgegevens, zie Hoofdstuk 11 van deze schoolgids.

4.10 Medicijnprotocol
Onder schooltijd kan het voorkomen dat kinderen
voorgeschreven medicijnen moeten innemen. Ook kan
het voorkomen dat kinderen pijn krijgen die op schijnbaar
eenvoudige wijze door (meegebrachte) pijnstillers kunnen
worden opgelost. Omdat medicijnen soms onverwachte
gevolgen met zich kunnen meebrengen, willen wij daar
zeer zorgvuldig mee omgaan. Voor medicijngebruik tijdens
schooltijd geldt de volgende afspraak: de school verstrekt
aan kinderen in principe geen medicijnen. Alleen het geven
van eenvoudige middelen als (kinder)paracetamol en het
aanbrengen van zalfjes e.d. is in overleg met een BHV’er zonder
toestemming van de ouders toegestaan. Een uitgebreider
protocol ligt op school ter inzage.

4.11 Kinderziektes
Wij houden geen registratie bij van wie wel/niet gevaccineerd
is. Als er een besmettelijke kinderziekte heerst in uw gezin,
vragen we u dat z.s.m. door te geven aan school. Wij kunnen
dan andere ouders informeren (uiteraard anoniem, via een
deurbericht of via Basisonline) zodat we met elkaar alert blijven
om verdere uitbraak zoveel mogelijk te voorkomen.

5 LEERKRACHTEN
5.1 W
 ijze van vervanging bij ziekte,
verlof en scholing
De meeste groepen hebben twee groepsleerkrachten. Zij
werken volgens een jaarlijks door de directie opgesteld rooster.
Voor vervanging bij ziekte en allerlei verlof wordt in eerste
instantie een beroep gedaan op de duo-groepsleerkracht of
de leerkracht uit de flexibele schil. In tweede instantie wordt
een beroep gedaan op andere parttimers die op onze school
werkzaam zijn of de invalkracht die zich beschikbaar heeft
gesteld.

5.2 Noodprocedure vervanging
Uitgangspunten
• Bij onverwachte lesuitval dient de school de eerste dag voor
adequate opvang te zorgen.
• De school is verantwoordelijk voor het toezicht op deze
leerlingen.
• Het naar huis sturen of niet op school laten komen van
leerlingen is een noodoplossing.
• Het naar huis sturen of niet op school laten komen van
leerlingen kan nooit zonder de ouders/verzorgers vooraf te
informeren.
• Een groep heeft maximaal twee dagen lesvrij, daarna
is een andere groep aan de beurt met als volgorde: de
parallelgroep en vervolgens de naast hogere/lagere
groepen.
• Zodra de noodprocedure in werking treedt, worden bestuur
en inspectie ingelicht.

5.3 Begeleiding en inzet van stagiaires
Onze school stelt elk jaar enkele stageplaatsen beschikbaar
voor studenten van de opleiding tot leerkracht basisonderwijs.
De verdeling van die studenten over de groepen gebeurt in
overleg tussen directie en groepsleerkrachten. Hierbij wordt
ook met het belang van de leerlingen rekening gehouden.
De aanwezige student wordt ingeschakeld bij allerlei
werkzaamheden die de leerlingen ten goede komen.
Daarnaast bieden we ook stageplaatsen aan voor een
onderwijsassistent in opleiding. Deze student verricht
ondersteunende activiteiten voor diverse groepen. De
Morgenster is een Erkend Leerbedrijf.

5.4 Scholing van leerkrachten
Alle leerkrachten worden elk jaar in staat gesteld om
nascholing te volgen. De nascholing is vaak een gevolg van
de functie of taak die een betrokken leerkracht op onze
school heeft. Doel van dit alles is deskundigheidsvergroting
van de individuele leerkracht met kwaliteitsverbetering van
het onderwijs als gevolg. De scholing wordt in overleg met
de directie geregeld en vindt meestal plaats tijdens de nietlesgebonden uren.

6 OUDERS/VERZORGERS
6.1 Het belang van de betrokkenheid
van ouders/verzorgers
We vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken zijn
bij allerlei ontwikkelingen op onze school. Een goed contact
tussen ouders/verzorgers en school is een eerste voorwaarde
voor een goede ontwikkeling van de kinderen. Door dit contact
weten de ouders/verzorgers ook waar de leerkrachten en de
kinderen op school mee bezig zijn. Tevens is het van belang
dat ouders/verzorgers goed op de hoogte zijn van de gang
van zaken op alle gebied, zodat er duidelijkheid is over de
manier waarop dingen geregeld worden, welke afspraken
er gehanteerd worden en hoe er invloed uitgeoefend kan
worden op beleidszaken. Er moet dus sprake zijn van een goed
samenspel tussen ouders/verzorgers en school in het belang
van de kinderen.

6.2 Informatievoorziening aan
ouders/verzorgers

Werkwijze
• Het intern opvangen van leerlingen gebeurt door intern
begeleider en/of directie. In laatste instantie worden
leerlingen over andere groepen verdeeld of samengevoegd.
• Intern opvangen zal alleen de eerste dag gebeuren. Diezelfde
dag wordt er een bericht naar huis gemaild waarin gemeld
wordt dat er de volgende dag(en) geen les kan worden
gegeven aan betreffende leerlingen.
We hopen deze noodprocedure nooit te hoeven toepassen.
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In de tweede week van het schooljaar organiseert de school
een Ontmoetingsavond voor ouders en kinderen van alle
groepen. Zij kunnen dan kennismaken met de leerkrachten
en de lesprogramma’s van dat leerjaar met elkaar bekijken.
Allerlei andere relevante informatie wordt door de leerkrachten
uitgedeeld, via Basisonline gestuurd en/of op de website
geplaatst. Op de ontmoetingsavond voor groep 1 zal er ook
aandacht geschonken worden aan de identiteit van onze
school. Op de ontmoetingsavond voor groep 8 wordt vooral
aandacht besteed aan allerlei zaken rondom het voortgezet
onderwijs. In de weken vóór de herfstvakantie worden
afstemmingsgesprekken gehouden voor groep 4 t/m 8. Op
het moment dat nieuwe leerlingen instromen, vindt er ook
een afstemmingsgesprek plaats. De leerkrachten nodigen de
ouders uit voor een gesprek op school van 10 à 15 minuten.
Daarin komen vragen aan de orde als

• wat denkt u dat uw kind nodig heeft om zich op school goed
te ontwikkelen?
• welke stimulerende en/of belemmerende factoren zijn van
invloed op de ontwikkeling van uw kind?
• wat kan uw kind goed en wat vindt hij/zij moeilijk?
• wat moet ik als leerkracht (wij als leerkrachten) weten om uw
kind goed te kunnen begeleiden op school?
• op welke manier vindt u het prettig dat we contact houden als
er bijzonderheden zijn?
Om het informele contact met ouders/verzorgers te stimuleren
en tevens te laten zien waar kinderen mee bezig zijn, wordt elke
maand op maandag- of vrijdagmiddag een inloopmoment
georganiseerd. Kinderen van groep 3 t/m 8 mogen met hun
ouders/verzorgers van 12.50-13.00 uur het lokaal binnenlopen.
Voor groep 1 zijn er wekelijks twee inloopmomenten op
maandagochtend en op vrijdagochtend van 08:20-08:30 uur.
Voor groep 2 is er het eerste halfjaar elke maandagmorgen
van 08.20-08.30 uur inloop en het tweede halfjaar op
donderdagmorgen. Als richtlijn geldt, dat het kind zijn ouders/
verzorgers laat zien waar het mee bezig is op school. De
leerkracht is op de achtergrond beschikbaar voor informeel
contact.
Ook zijn er de spreek- en kijkavonden (zie Hoofdstuk 4.2).
De school streeft er naar om regelmatig informatie te geven
aan de ouders/verzorgers. Dit gebeurt via het ouderportaal
van Basisonline, waarvoor ouders een inlogcode krijgen. Ook
een agenda, berichten en uitnodigingen van school worden
hierin geplaatst. Een deel van deze informatie wordt ook op de
website van de school geplaatst:
www.morgenster-sleeuwijk.nl. Daarop staan ook foto’s van
activiteiten en dat raakt de privacy. We hebben in het kader
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
een beleidsplan opgesteld (zie ook hoofdstuk 6.10). We geven
alle ouders in Basisonline een formulier waarop ingevuld kan
worden voor welke media toestemming wordt gegeven.
Twee keer per jaar (kerst en zomer) verschijnt de schoolkrant
‘Basisbabbel’ met nieuws over allerlei zaken van de school.
Deze schoolkrant wordt samengesteld door een redactie die
bestaat uit personeelsleden. Bestuur, medezeggenschapsraad,
directie, leerkrachten en leerlingen van de school leveren een
bijdrage.
Voor het verspreiden van informatie van derden via de school,
hanteren wij de volgende richtlijnen/ voorwaarden:
• Geen commerciële zaken
• Niet afkomstig van instanties met winst oogmerk
• Wel activiteiten van sportverenigingen, kerken en culturele
activiteiten uit eigen dorp en gemeente (BART)
• Activiteiten moeten gericht zijn op kinderen van 4 - 12 jaar
• Verspreiden niet via Basisonline, maar zelf flyers aan laten
leveren.

6.3 Schoolvereniging en bestuur
De Vereniging voor Protestant Christelijk Basisonderwijs te
Sleeuwijk heeft tot doel het bevorderen en instandhouden
van haar basisschool ‘De Morgenster’. Het bestuur van de
vereniging vormt het bevoegd gezag van de school. Het
bevoegd gezag stelt het beleid vast en is eindverantwoordelijk
voor de gang van zaken op school. Het heeft de dagelijkse
leiding overgedragen aan de directie. In een directiestatuut
zijn verantwoordelijkheid en taakverdeling tussen bestuur en
directie schriftelijk vastgelegd.
Ons bestuur bestaat uit 7 leden van de schoolvereniging. Naast
het bestuur hebben we een Raad van Toezicht, bestaande uit
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3 leden van de schoolvereniging. De Raad van Toezicht houdt
toezicht op het bestuur en adviseert en ondersteunt haar.
Bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht worden allen
tijdens de jaarlijkse ledenvergadering gekozen. Tevens wordt
er dan verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid.
Leden van de Schoolvereniging die belangstelling hebben voor
een bestuursfunctie, kunnen zich melden bij het bestuur (voor
contactgegevens zie Hoofdstuk 11.1).
Bij de inschrijving van uw kind wordt u automatisch lid van
de vereniging. Het lidmaatschap bedraagt minimaal € 15,00
per jaar. De betaling van de contributie gaat bij voorkeur per
automatische incasso.

6.4 Medezeggenschapsraad
Aan de school is een, wettelijk verplichte,
medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Hierin zitten vier
vertegenwoordigers namens de ouders/verzorgers en vier
vertegenwoordigers namens het personeel van de school. Eén
directielid is adviserend lid namens het management. De MR
heeft het recht om alle aangelegenheden van de school met
het bevoegd gezag te bespreken. Voor een aantal belangrijke
beslissingen heeft het bevoegd gezag voorafgaand advies
of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. De
schoolgids is in overleg met de MR samengesteld en heeft
haar instemming. De meeste vergaderingen van de MR zijn
openbaar. Agenda’s voor de vergaderingen mogen te allen
tijde door ouders/verzorgers worden opgevraagd. Mochten
er nieuwe kandidaten nodig zijn, dan krijgt u daarvoor een
oproep via Basisonline. MR-leden gaan dan in gesprek met
geïnteresseerden die hebben gereageerd. Indien nodig worden
er verkiezingen gehouden.

6.5 Ouderwerkgroep
Vanaf 2002 is er een ouderwerkgroep actief op onze school.
De ouderwerkgroep verricht in overleg met het personeel
van de school allerlei werkzaamheden voor de kinderen. De
werkgroep bestaat uit maximaal zeven ouders/verzorgers,
waarvan er één als coördinator optreedt. Een personeelslid
fungeert als contactpersoon tussen werkgroep en team.
Aan het begin van een cursusjaar krijgen ouders/verzorgers de
gelegenheid om in te schrijven op activiteiten die regelmatig
plaatsvinden. Te denken valt aan: leeshulp en werken in de
mediatheek. Daarnaast vragen de leerkrachten per e-mail
ouders/verzorgers in te tekenen voor incidentele activiteiten als
sportdag, natuurpad en spelletjesmiddag. Veel van deze zaken
kunnen alleen doorgang vinden als er voldoende ouderhulp
beschikbaar is.

6.6 Werkgroep hoofdluiscontrole
Op school is een werkgroep ingesteld die leerlingen regelmatig
controleert op hoofdluis. De werkgroep bestaat uit ouders/
verzorgers, waarbij één ouder optreedt als coördinator. Die
coördinator onderhoudt contact met de directie. De werkgroep
controleert alle leerlingen de eerste vrijdag na elke vakantie
en zodra er een melding binnenkomt. Elke extra controle wordt
aangekondigd via een aparte brief. Voor alle duidelijkheid:
de werkgroep is een service van de school, maar neemt de
verantwoordelijkheid niet over van de ouders. De ouders
blijven verantwoordelijk voor een goede controle, preventie en
eventuele behandeling van hoofdluis bij het eigen kind.

6.7 Overblijfmogelijkheden
Kinderen kunnen tegen vergoeding tussen de middag op school
overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 12.00-12.50 uur. Meestal worden de overblijvers verdeeld
in vier groepen; de kinderen van groep 1 en 2, groep 3 en 4,
groep 5 en 6 en groep 7 en 8 zitten dan apart. We hebben
dit overblijven uitbesteed aan Hoppas Kinderopvang. Elke
groep staat onder verantwoordelijkheid van een pedagogisch
medewerker die samen met vrijwilligers de begeleiding regelt.
Meer informatie kunt u krijgen via onze administratief
medewerkster corine.vd.nat@morgenster-sleeuwijk.nl

6.8 Voor- en naschoolse opvang
Er is een wet die scholen verplicht om vanaf 1 augustus 2007
te zorgen voor een ‘sluitende dagopvang’. Hiermee wordt
bedoeld, dat scholen moeten zorgen voor buitenschoolse
opvang (BSO), te weten
• voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur tot het aanvangstijdstip
van de lessen en
• naschoolse opvang vanaf het einde van de lessen tot 18.30 uur.
Het doel van deze wet is om meer mensen in staat te stellen
arbeid en de zorg voor kinderen met elkaar te combineren.
Zelf doen of samenwerken met bestaande instellingen
De school is niet verplicht om zelf BSO te verzorgen, maar de
school moet wel ‘regelen’ dat BSO beschikbaar is. De school is
vrij in de manier waarop dit wordt geregeld. Scholen kunnen
dit zelf doen, maar zij kunnen ook besluiten hiervoor een
samenwerking aan te gaan met bestaande instellingen op het
gebied van kinderopvang. Daarnaast zijn verschillende vormen
van samenwerking denkbaar met andere scholen of met
instellingen en verenigingen op het gebied van sport en cultuur.
In ons gebouw verzorgt Trema Kinderopvang de BSO.
Voor de goede orde: ouders mogen de BSO ook gewoon
zelf regelen, zij zijn niet verplicht om hiervoor de school in te
schakelen. Maar als ouders een beroep doen op de school,
moet de school hiervoor iets geregeld hebben.
Kosten
De kosten van het gebruik van BSO komen voor rekening
van de ouders die er gebruik van maken. Hierbij kunnen de
bestaande fiscale voorzieningen worden benut.
Makelaarsmodel
De school legt - op verzoek van de ouder(s) – het contact
tussen de ouder(s) en de instelling die de gewenste vorm van
BSO kan bieden. De verdere inhoudelijke afspraken (dagen
en tijden van opvang, tarieven, etc.) worden vervolgens
rechtstreeks gemaakt tussen de ouder(s) en de betreffende
instelling, daar heeft de school verder geen bemoeienis mee.
Contactgegevens
De Morgenster heeft afspraken gemaakt met de volgende
instelling t.b.v. de BSO (die tevens medegebruiker is van onze
brede school ‘De Esdoorn’):
Trema Kinderopvang
Singel 16d
4255 HD Nieuwendijk
Tel. 0183 408444
www.trema.org
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En met de volgende instelling t.b.v. de TSO:
Hoppas Kinderopvang
Maasdijk 39
4284 VB Rijswijk (NB)
0183 442662
www.hoppas.nl

6.9 Klachtenprocedure
Het bestuur van ‘De Morgenster’ heeft zich aangesloten bij
de klachtencommissie van VERUS (voorheen Besturenraad
Protestants Christelijk Onderwijs). Klachten kunnen gaan
over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, toepassing
van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de
schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend
gedrag, agressie, geweld en pesten. Het klachtrecht heeft een
belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van
het onderwijs. Het doel van de regeling is een zorgvuldige
behandeling van klachten, waarmee zowel het belang van de
betrokkenen wordt gediend, als dat van de school (een veilig
schoolklimaat).
In geval van klachten is het hanteren van de goede volgorde
van belang.We gaan er vanuit dat betrokkenen eerst met elkaar
praten voordat een volgende stap wordt gezet. Veel kleine en
grote problemen zijn op te lossen door goed onderling overleg
te voeren.
In het huishoudelijk reglement (artikel 11) staat het volgende:
• k lachten over het onderwijspersoneel kunnen worden
ingediend bij de directeur;
• k lachten over de directie kunnen bij het bestuur ingediend
worden;
• k lachten over het onderwijsondersteunend personeel kunnen
worden ingediend bij het bestuur of bij de directeur.
Als dat overleg niets oplevert, kan een beroep gedaan worden
op één van de vertrouwenspersonen van de school (zie 11.6).
Deze klachten dienen schriftelijk te worden ingediend op een
standaardformulier (via school verkrijgbaar).
Ook bij klachten zijn de gedragsregels van de Kanjertraining
uitgangspunt.

6.10 Privacy
We hebben een beleidsplan opgesteld voor de
Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)
Dit beleid heeft als doelen:
• Het waarborgen van
de continuïteit van
het onderwijs en de
bedrijfsvoering.
•H
 et garanderen van de
privacy van leerlingen en
medewerkers waardoor
beveiligings- en privacyincidenten en de eventuele
gevolgen hiervan worden
voorkomen.
U vindt het hier op onze
website.

7 ONDERWIJSKOSTEN
7.1 Schoolfonds
De meeste zaken met betrekking tot het onderwijs aan onze
kinderen worden bekostigd door de overheid. Hiervoor
wordt per jaar op basis van het leerlingaantal een budget
beschikbaar gesteld. Dat wordt gebruikt voor de aanschaf van
leer- en hulpmiddelen, meubilair, onderhoud van het gebouw,
administratie en personeel. Daarnaast zijn er uitgaven die
niet door de overheid worden betaald. Die uitgaven worden
gedaan voor de extra activiteiten die we voor de kinderen
organiseren (o.a. vieringen, schoolreisjes, sport- en speldagen).
Voor de bekostiging hiervan vraagt het bestuur een vrijwillige
bijdrage van alle ouders/verzorgers. Het bedrag is vastgesteld
aan de hand van de uitgaven die per leerling over de hele
basisschoolperiode worden gedaan en bedraagt € 45,00 per
kind per schooljaar. Leerlingen die ná de kerstvakantie op
school komen, betalen dat schooljaar € 30,00. Leerlingen die
ná de meivakantie op school komen, betalen dat schooljaar
€ 22,50. Voor betaling van het schoolfonds ontvangt u in
september een nota. Voor het driedaagse schoolkamp van
groep 8 wordt een aparte bijdrage van € 70,00 gevraagd.
Ouders/verzorgers die deze bedragen, om wat voor reden dan
ook, niet kunnen betalen, worden verzocht contact op te nemen
met de directie. De financiën worden jaarlijks gecontroleerd
door een accountant in opdracht van het ministerie.

7.2 Goede doelen
Op maandag mogen de kinderen geld voor goede doelen
meenemen. Per jaar wordt ongeveer € 3.500,00 meegebracht.
Dat is een prachtig bedrag. Het geld gaat naar allerlei
projecten zoals de Edukans, Vluchtelingenhulp, Wilde
Ganzen, Rode Kruis en Kerken in Actie. In de schoolkrant
en via Ouderportaal BasisOnline wordt regelmatig verslag
uitgebracht.

7.3 Schoolverzekering
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten,
bestaande uit een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering is
ondergebracht bij VERUS (voorheen Besturenraad Protestants
Christelijk Onderwijs). Op grond van de ongevallenverzekering
zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen,
personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht
op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende
invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige
kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen
verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld
door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc)
valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering
biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief
zijn (bestuursleden personeel, vrijwilligers) dekking tegen
schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij
attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak
aanleiding zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder
meer) aansprakelijk is voor alles wat tijdens de schooluren
en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het
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geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat
door de school moeten worden vergoed. De school heeft
pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van
een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school
optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht.
Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er
sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens
de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet
onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt niet door de
school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door)
onrechtmatig gedrag van leerlingen. Ouders zijn primair
verantwoordelijk voor het doen en laten van hun kinderen.
Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door
de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig
handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats
zelf (via de ouders) verantwoordelijk voor. Het is daarom
van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
Verzekerd bedrag schoolongevallenverzekering:
in geval van overlijden			
€ 5.000,-in geval van blijvende invaliditeit max.
€ 60.000,-bij geneeskundige kosten			
€ 1.000,-bij tandheelkundige kosten		
€ 1.000,-De verzekering loopt per cursusjaar en wordt elk jaar weer
opnieuw afgesloten onder opgaaf van het aantal leerlingen en
personeelsleden.

7.4 Sponsoring
Sponsoring is acceptabel als het de kinderen ten goede
komt en gaat over extra’s die niet van het reguliere budget
gerealiseerd kunnen worden en/of niet van tevoren voorzien
waren.
Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
• sponsoring mag nooit gebruikt worden voor bekostiging
van personeel;
• sponsoring mag nooit gebruikt worden voor structurele
bekostiging van het onderwijs;
• sponsoring mag nooit gebruikt worden als de school er
afhankelijk van kan worden;
• sponsoring mag nooit gebruikt worden als leerlingen er op
enige manier door beïnvloed worden;
• sponsoring mag nooit gebruikt worden als er als
tegenprestatie structurele promotie gevraagd wordt;
• sponsoring mag nooit gebruikt worden als er enige
tegenprestatie van leerlingen gevraagd wordt.

8 O
 NTWIKKELING VAN HET
ONDERWIJS OP
‘DE MORGENSTER’
8.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs
Bij de verbetering van de zorg voor kinderen werken we
samen met veel andere christelijke basisscholen en de speciale
school voor basisonderwijs uit de regio. Dat gebeurt in het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ‘Driegang’ en
is bedoeld om steeds meer kinderen die speciale zorg nodig
hebben in de basisschool te kunnen blijven begeleiden.
Regelmatig evalueren we allerlei aspecten van het onderwijs
op onze school, bijvoorbeeld aan de hand van de resultaten
van de Eindtoets groep 8. Daaruit blijkt dat heel veel
zaken naar wens verlopen en geregeld zijn. In het laatste
inspectierapport (juni 2018 – u vindt het hier op onze website)
wordt een zelfde beeld geschetst. In hoofdstuk 9 van deze
schoolgids staan de resultaten vermeld die we op allerlei
vakgebieden behalen. We blijven een school die uitdagend
en toekomstgericht basisonderwijs aan wil blijven bieden (zie
hoofdstuk 2). We voeren in 2021-2022 de volgende activiteiten
uit ter verbetering van ons onderwijs.
1. Technisch Lezen
We hebben in 2017 een methode voor voortgezet technisch
lezen (groep 4 t/m 8) t.w. ‘Estafette’ aangeschaft. Deze
methode is in 2019 vernieuwd voor groep 4 t/m 6 en in 2021
voor groep 7 en 8. We zorgen ervoor dat die methode volgens
de gemaakte afspraken gebruikt wordt.
2. Verkeer
We hebben in 2007-2008 het Brabants
VerkeersveiligheidsLabel (BVL) behaald. We willen blijven
voldoen aan de gestelde eisen om het label te behouden.
3. Taal, Spelling en Begrijpend Lezen
In schooljaar 2021-2022 starten met de methode
‘Nieuwsbegrip’ voor begrijpend en studerend lezen.
4. Cultuureducatie
We hebben een beleidsplan om in alle groepen structureel
aandacht te schenken aan cultuureducatie. Ook in 2020-2021
voeren we dit plan uit. Tekenen. Op basis van onze afspraken
uit het programma van de Cultuurloper, voeren we in 20202021 een nieuwe methode voor tekenen in t.w. ‘Uit de kunst’.
We zorgen ervoor dat de methode volgens de gemaakte
afspraken gebruikt wordt. Daarnaast gaan we op zoek naar
een nieuwe methode voor handvaardigheid.
5. Sociaal Emotionele Ontwikkeling
We werken voor het vijfde jaar met de Kanjermethode. Onze
kanjercoördinatoren begeleiden de goede uitvoering op
school. Alle leerkrachten worden regelmatig geschoold om
deze training te mogen geven o.a. in oktober 2020 voor
licentie C.
6. 21ste eeuwse vaardigheden
De kinderen van nu worden opgeleid voor beroepen die
wellicht nog niet bestaan. Ze hebben naast kennis van de
basisvakken ook vaardigheden nodig om zich daarop voor
te bereiden. Klik hier voor meer informatie. We hebben een
plan gemaakt voor het ontwikkelen van samenwerkend leren
en kritisch&creatief denken. Ook in 2020-2021 voeren we dit
plan uit.
7. LeV-groep
We hebben een plusgroep voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen voor één dag per week. Daar gaan we ook in
2021-2022 mee door. Daarmee bieden we leerlingen uit
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midden- en bovenbouw meer passend onderwijs.
8. Leerling-Onderwijs-Volg-Systeem (LOVS)
Van elke leerling registreren we allerlei gegevens, waaronder
toetsgegevens. We gaan aan de slag met ons beleid over
het omgaan met behaalde (Cito)resultaten van leerlingen.
Daarnaast schaffen we het nieuwe Cito Leerlingvolgstyseem
‘Leerling in beeld’ aan om de resultaten op de methode
onafhankelijke toetsen beter te kunnen analyseren en aan
de hand daarvan planmatig kunnen werken op groeps- en
leerlingniveau.
9. Rekenen & Wiskunde
In 2021-2022 gaan we ons oriënteren op een nieuwe
rekenmethode voor groep 3 t/m 8.

8.2 Zorg voor de relatie school en omgeving
Onze school maakt deel uit van Samenwerkingsverband
Driegang (28.16). Dit samenwerkingsverband bestaat
uit alle scholen (en hun besturen) binnen de gemeenten
Gorinchem, Altena, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden,
Vijfheerenlanden en West Betuwe. Dit betreft zowel de scholen
voor regulier onderwijs als de scholen voor speciaal (basis)
onderwijs. Voor meer informatie https://www.driegang.nl/
Regelmatig vragen we advies aan extern deskundigen
van Samenwerkingsverband Driegang of van EDUXOnderwijspartners te Ulvenhout.
Met de collega’s van de Verschoorschool, de openbare
basisschool uit ons dorp, werken we samen aan een aantal
activiteiten zoals de Koningsspelen, verkeersexamen,
Sinterklaas en open dagen. We zijn beiden gebruikers van
Brede School ‘De Esdoorn’ te Sleeuwijk.
Met andere basisscholen in de gemeente Altena overleggen we
over allerlei praktische zaken, waaronder het vakantierooster.
Met een deel van deze scholen wordt gekeken of bestuurlijke
samenwerking mogelijk is in de toekomst.
Met Trema Kinderopvang (medegebruiker van de Brede
School) zijn er structurele contacten in verband met de
voor-, tussen- en naschoolse opvang (zie ook hoofdstuk
6.8). Daarnaast wordt er regelmatig overleg gevoerd met
betrekking tot ‘Voorschoolse en Vroegtijdige Educatie’ (VVE).
Met de bibliotheek (medegebruiker van de Brede School)
is regelmatig contact over het leesprogramma (o.a.
Kinderboekenweek, kinderjury). In onze publicaties wordt
daarover regelmatig geschreven.
Met het medisch centrum is er incidenteel contact over
medische zorg aan individuele leerlingen (o.a. gezondheid,
logopedie, fysiotherapie). Vaak gebeurt dat in overleg met de
schoolarts en jeugdverpleegkundige van de GGD Stadsgewest
Breda.
Over begeleiding van studenten zijn er de contacten met
de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en met diverse Mboopleidingen uit de regio. Met allerlei verenigingen en
instellingen uit ons dorp zijn er contacten als er bijzonderheden
zijn (o.a. festiviteiten, kinderactiviteiten). We verlenen alleen
medewerking als het geen commerciële activiteiten betreft en
voor zover het lesprogramma dat toestaat.

9 RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS
9.1 Inleiding
Elke dag op school proberen we zo goed mogelijk onderwijs
te geven. Alles wat er gebeurt, staat in het teken van de zorg
voor een goede kwaliteit. En kwaliteit is niet alleen het halen
van goede resultaten. Basisvoorwaarde om te komen tot leren
is een goed pedagogisch klimaat, een goede sfeer in de groep,
het bevorderen van welzijn en welbevinden van leerlingen en
leerkrachten. Die laatste aspecten zijn tot op heden niet echt te
meten, laten zich niet vertalen in objectieve cijfers en getallen.
Maar ze spelen wel degelijk een rol in ons denken en handelen
om passend onderwijs te geven.

9.2 Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen
Op onze school worden de vorderingen van alle kinderen
regelmatig (driemaal per schooljaar) doorgesproken in
een groepsbespreking tussen groepsleerkracht en intern
begeleider. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
krijgen extra aandacht in die bespreking. Die aandacht
wordt meestal vertaald in een handelingsadvies waarmee de
groepsleerkracht aan de slag gaat. Daarnaast vindt intensieve
hulp aan kinderen plaats door een extra leerkracht, de
remedial teacher.
Bij 21 leerlingen hebben de intern begeleiders zelf nader
onderzoek verricht.
Bij 30 leerlingen is nader onderzoek verricht door een extern
deskundige.
Voor 17 leerlingen is er ambulante begeleiding door een
generalist vanuit het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs geweest.
Voor 13 leerlingen is er ambulante begeleiding door een
specialist vanuit het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs geweest (KAT/arrangement).
Er hebben 45 leerlingen gewerkt met programma’s die we
ontwikkeld hebben voor (hoog)begaafde en zeer goede
leerlingen (10% van alle leerlingen).
Er werken 16 leerlingen met een aangepast programma voor
taal en/of rekenen&wiskunde (4% van alle leerlingen).
Er hebben 3 leerlingen een doublure doorgemaakt (1,5% van
alle leerlingen).
Er zijn geen leerlingen verwezen naar het speciaal
basisonderwijs (0% van alle leerlingen).
1 leerling is versneld doorgegaan naar een volgend leerjaar
(0% van alle leerlingen).

9.3 Cijfers over vorderingen in
basisvaardigheden
De inspectie van het Onderwijs verwacht van scholen dat zij de
ontwikkeling van hun leerlingen goed volgen, evalueren en hier
het onderwijs op afstemmen. Op die manier zorgen scholen
ervoor dat hun leerlingen een ononderbroken ontwikkeling
kunnen doormaken. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze de
ontwikkeling van de leerlingen exact in beeld brengen. Dat kan
bijvoorbeeld met toetsen, observaties en/of andere middelen.
Scholen zijn verplicht om de ontwikkeling van leerlingen vanaf
binnenkomst te volgen, zodat zij het onderwijs zo goed mogelijk
kunnen afstemmen op de behoeften van de leerlingen. Daarbij
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moeten scholen een leerlingvolgsysteem (LVS) gebruiken. Op
De Morgenster wordt het leerlingvolgsysteem van Cito gebruikt
en worden de toetsen AVI / DMT, Begrijpend Lezen, Rekenen &
Wiskunde en Spelling afgenomen.
Alle toetsen in het Cito Volgsysteem zijn genormeerd. Deze
normen zijn bedoeld om de vaardigheid van leerlingen
te vergelijken met die van andere leerlingen in eenzelfde
jaargroep. In normeringsonderzoeken maakt een
representatieve groep leerlingen een toets die voor hun
jaargroep bedoeld is. Op basis van de prestaties van deze
leerlingen wordt een indeling in niveaugroepen gemaakt: de
vaardigheidsniveaus.
De ontwikkelingsgebieden worden verdeeld in 5
vaardigheidsniveaus:
I : goed/zeer goed
II : ruim voldoende
III : voldoende
IV : zwak/matig
V : zeer zwak
Wanneer we als school zouden uitgaan van de door Cito
opgestelde indeling van niveaugroepen aan de hand van
vaardigheidsniveaus dan is onderstaande tabel van landelijk
gemiddelde normen in percentages van toepassing.
Vakgebied
Landelijk gemiddelde normen Cito
		
vaardigheidsniveau in percentages
		I
II
III
IV
Technisch lezen
20%
20%
20%
20%
Begrijpend lezen 20%
20%
20%
20%
Rekenen 		
20%
20%
20%
20%
Spelling 		
20%
20%
20%
20%

V
20%
20%
20%
20%

Echter, de schoolweging van De Morgenster ligt 10% hoger
dan de landelijk gemiddelde schoolweging. Dat betekent dat
de schoolnormen van De Morgenster ook 10% hoger moeten
liggen dan de landelijk gemiddelde normen die vastgesteld
zijn door Cito. In dat geval zijn de schoolnormen in ieder geval
realistisch en acceptabel.
Vakgebied
		
		
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Rekenen
Spelling

Schoolnormen a.d.h.v. schoolweging 		
vaardigheidsniveau in percentages
I
II
III
IV
V
22% 22% 22% 22% 22%
22% 22% 22% 22% 22%
22% 22% 22% 22% 22%
22% 22% 22% 22% 22%

Hieronder staan de resultaten van 2020-2021. Het aantal
leerlingen is steeds uitgedrukt in een percentage. Ondanks de
Coronacrisis in kalenderjaar 2020 en 2021 zijn de resultaten
representatief voor onze school.
>>>

CITO
toets

Technisch lezen		Rekenen			Spelling			Begrijpend lezen
2020 - 2021
Scores in			Scores in 			Scores in			Scores in
percentages		 percentages		 percentages		 percentages
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
					V				V				V				V
M3
35 39 11
15
26 35 20 20 50 21
13
16
-		
		
E3
52 25 18
4
21
47 18
12
48 20 16
16
32 25
25 18
M4
32 26 11
30 23 23 27 27 29 13
21
17
27 19
17
36
E4
36 21
23 21
34 12
26 28 37 23 10
31
36 14
14
36
M5
27 22 19
33 29 29 a18 24 27 27 16
30 19
27
30 25
E5
29 24 18
29 24 24 24 27 31
25 19
25 26 24
29 21
M6
40 23 17
19
20 39 20 21
39 11
17
33 20 22
30 29
E6
34 30 17
19
24 29 24 34 33 22 26 20 31
22
16
31
M7
45 9
17
28 20 18
29 34 12
22 25 42 28 22
22 28
E7
29 22 22 28 16
16
24 43 31
12
29 28 22 16
20 43
M8
0
0
50 50 -

Aan het eind van de basisschool maken de leerlingen van
groep 8 de CITO eindtoets. (zie hoofdstuk 4.6.) Hieronder
de resultaten t/m 2021. In 2020 is de Eindtoets vanwege de
Coronacrisis niet afgenomen.
In 2021 is de digitale eindtoets afgenomen bij groep 8. Op het
moment van afname zaten veel van de leerlingen van groep 8
in quarantaine door Corona of kwamen zij net uit een periode
van quarantaine. Mede daardoor en door twee periodes van
thuisonderwijs voor deze leerlingen komen de uitslagen op de
Eindtoets niet overeen met de schooladviezen die gegeven zijn.
Als school scoren we ver onder het landelijk gemiddelde. Ook
zijn er individuele leerlingen die minder gepresteerd hebben
dan er op basis van hun schooladvies verwacht had mogen
worden. U zult begrijpen dat we als leerkrachten, intern
begeleider en MT kritisch gereflecteerd hebben op deze scores.
Zo hebben we in beeld gebracht welke factoren mogelijk een
positief of negatief effect hebben gehad op dit eindresultaat.
De standaardscore wordt uitgedrukt in een getal tussen 501
(minimum) en 550 (maximum). We vergelijken onze score met
het algemeen landelijk gemiddelde van alle basisscholen.
		
2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014
landelijke gem. 534,5 535,7 534,9 535,1 534,5 534,8 535,0
De Morgenster 529,5 536,2 537,6 537,1 536,0 537,2 538,4

9.4 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
Onze regio kent een scala aan mogelijkheden van scholen voor
voortgezet onderwijs. We hebben het meeste contact met de
christelijke scholen. Wij informeren hen over de van onze school
afkomstige kinderen en blijven op de hoogte van de prestaties
van onze oud-leerlingen.
Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van
voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is
afhankelijk van de samenstelling van groep 8.
De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van de
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind. We
stellen ons ten doel het optimale uit elk kind te halen en er
zodoende voor te zorgen dat het kind in de voor hem/haar
meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt.
Hieronder de gegevens over de uitstroom naar de diverse
schooltypen van voortgezet onderwijs uit de afgelopen jaren.

21

PC Basisschool De Morgenster

2016-2021
Praktijkschool
Vmbo
Vmbo-t
Vmbo-t/Havo
Havo
Havo/Vwo
Vwo

aantal leerlingen
2 leerlingen
26 leerlingen
68 leerlingen
30 leerlingen
55 leerlingen
56 leerlingen
37 leerlingen

percentage
1%
10%
25%
11%
20%
20%
14%

Praktijkschool
Vmbo
Vmbo-t
Vmbo-t /Havo
Havo
Havo/Vwo
Vwo

1 leerling
18 leerlingen
7 leerlingen
8 leerlingen
11 leerlingen
12 leerlingen
4 leerlingen

1%
30%
11%
13%
18%
20%
7%

Uit de terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs blijkt dat
de gegeven adviezen goed overeenkomen met de resultaten
van onze oud-leerlingen in de brugklassen.

10 R
 EGELING SCHOOL- EN
VAKANTIETIJDEN
10.1 Schooltijden
Groep 1D		 8.30-12.00 uur.
				 ’s Middags vrij.
Groep 1A, 1B, 1C
				
				
				

8.30 - 12.00 uur.
13.00 - 15.00 uur.
Maandag-, woensdagen vrijdagmiddag vrij.

Groep 2		 8.30 - 12.00 uur.
				 13.00 - 15.00 uur.
				 Woensdag- en vrijdagmiddag vrij.
Groep 3 t/m 8		 8.30 - 12.00 uur.
				 13.00 - 15.00 uur.
				 Woensdagmiddag vrij
Voor alle groepen gaat de deur 10 minuten voordat de school
begint open.
Binnenbrengen van kleuters
Voor de kleuters geldt dat ouders hun kind op sommige dagen
in de groep mogen brengen. Op de overige dagen worden de
kinderen tot de buitendeur gebracht en gaan ouders niet mee
naar binnen.
Groep 1
Op de eerste schooldag (wendag) mogen de ouders/
verzorgers van kinderen uit groep 1 hun kind in de groep
brengen. Er zijn daarnaast wekelijks twee inloopmomenten op
maandag en vrijdag.
Groep 2
In groep 2 is er voor ouders/verzorgers één inloopmoment
per week. Het eerste halfjaar (tot de kerstvakantie) is dit op
maandag. Het tweede halfjaar (van de kerstvakantie tot de
zomervakantie) is dit op donderdag.

10.2 Verlofregelingen
Informatie
In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze
leerplichtwet hebben ouders of verzorgers de verplichting
ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt.
Deze leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand
volgende op die waarvan het kind de leeftijd van vijf jaar
bereikt, maar we streven ernaar om ook de vierjarigen de
school ‘geregeld te laten bezoeken’. Het ‘geregeld bezoeken’
van de school houdt in dat geen lestijd verzuimd mag
worden, zonder dat er gewichtige omstandigheden in het
geding zijn en/of geldige redenen voor het schoolverzuim
aanwezig zijn. Met alle scholen in de gemeente Altena zijn
daarover afspraken gemaakt. De directeur van de school
mag voor ten hoogste tien dagen verlof geven bij gewichtige
omstandigheden. Verlof mag nooit gegeven worden in de
eerste twee weken van een nieuw schooljaar. De school is
verplicht absenties bij te houden en de leerplichtambtenaar bij
‘problemen’ te waarschuwen.
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Procedure
•	U dient de aanvraag voor extra verlof (dat is alles behalve
ziekte) in bij de directeur van de school via het Ouderportaal
van Basisonline.nl;
•	Het verlof moet ruim van tevoren worden aangevraagd (bij
vakantieverlof dient u eerst verlof aan te vragen en daarna
eventueel uw boeking te regelen);
•	De directeur hanteert bij het beantwoorden van uw
aanvraag onderstaande criteria voor toekennen of weigeren
van het verlof, conform de wetgeving;
•	In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact
met u op;
•	Bij een overschrijding van een totaal van tien dagen is
goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.
Criteria voor toekennen van extra verlof
Gewichtige omstandigheden zijn:
• Verhuizing (maximaal 1 dag)
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde
graad:
• Binnen de woonplaats van de leerling: maximaal 1 dag.
• Buiten de woonplaats van de leerling: maximaal 2 dagen.
• 12½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders en
grootouders: maximaal 1 dag.
• 25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders:
maximaal 1 dag.
• Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/
levensovertuiging: maximaal 1 dag.
• Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en
met de derde graad: periode in overleg met de directeur, bij
meer dan 10 lesdagen verlof beslissing leerplichtambtenaar
noodzakelijk.
• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad:
maximaal 5 dagen.
• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad:
maximaal 2 dagen.
• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde
graad: maximaal 1 dag.
• Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen,
vakantieverlof daargelaten. In voorkomende gevallen dient
een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk
werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof
noodzakelijk is.

• Het niet kunnen plannen van een gezinsvakantie van 14 dagen
door de specifieke aard van het beroep (seizoen¬gebonden)
van (één van) de ouders/verzorgers. In dat geval mag de
directeur of de leerplichtambtenaar (afhankelijk van het
aantal dagen) eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven,
zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Bij
uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden
gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en
de verlofperiode van betrokken ouder blijken. Deze regel
is per 2012 bij wet aangescherpt. Er moet redelijkerwijs
te voorzien en/of aangetoond worden dat een vakantie
in de schoolvakantieperiode tot onoverkomelijke
bedrijfseconomische problemen zal leiden. Het gegeven van
omzetverlies is onvoldoende.
Criteria voor weigeren van extra verlof
Geen gewichtige omstandigheden zijn:
• Familiebezoek in het buitenland/in ander werelddeel, om
welke reden dan ook; (zie hierboven, daar staan de dagen
die maximaal zijn te verkrijgen bij bijzondere gebeurtenissen).
• Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met
een speciale aanbieding.
• Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere
boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken.
• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de
schoolvakanties op vakantie te gaan of om huwelijksjubileum
van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer
dan het aantal toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld.
• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)
drukte.
• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al
vrij zijn of nog vrij zijn.
• Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen.
Bijvoorbeeld men wil op vakantie met familie/vrienden
uit Midden- of Noord Nederland of eigen kinderen zitten
op verschillende scholen en dan kan het voorkomen dat
vakantieroosters afwijken.
• Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het
vakantieadres bereikt moet hebben (wegens huurperiode
vakantiehuis bijvoorbeeld).
• De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming
van de school is gevraagd en verkregen. Ook al zijn er geen
annuleringsmogelijkheden.
• Vakantie in verband met gewonnen prijs.
• Deelname aan sportieve of culturele evenementen
buiten schoolverband, tenzij Nederland officieel wordt
vertegenwoordigd.
Op de website van de school en van de gemeente vindt u
de volledige verlofregeling. Heeft u na het lezen van deze
informatie nog vragen? Wendt u dan tot de directeur van de
school of tot de leerplichtambtenaar in de gemeente waar u
woonachtig bent. De leerplichtambtenaar van de gemeente
Altena is bereikbaar via leerplicht@altena.nl en 0183 516100.

10.3 Regels en afspraken

MET ELKAAR ZORGEN WE ERVOOR
DAT DE MORGENSTER EEN
FIJNE SCHOOL IS VOOR IEDEREEN
Dit doen we samen aan de hand van de volgende regels:

Op de website staan links naar ons gedrags- en pestprotocol
waarin uitgebreid te lezen is hoe we samen met ouders/
verzorgers willen zorgen voor een veilige sfeer op onze school.
Ziekmeldingen
We hebben graag tijdig bericht als een leerling ziek is of door
andere oorzaken niet naar school kan komen. Graag even de
absentie aangeven via het Ouderportaal van Basisonline.nl. De
absentie komt terecht bij de leerkracht. Als een leerling zonder
bericht niet op tijd op school komt wordt er door de school
contact opgenomen, om misverstanden te voorkomen.
Fietsen
We stimuleren gezond gedrag en vragen alle kinderen lopend
of op de fiets naar school te komen. Er is voldoende ruimte om
de fietsen van alle kinderen te stallen. Dat gebeurt in de rekken
buiten het schoolterrein. De regels en afspraken:
De regels en afspraken:
• het meebrengen van de fiets gebeurt op eigen risico.
De school is niet aansprakelijk.
• zet de fiets op de goede plaats in de rekken.
• zet voor alle zekerheid de fiets op slot.
Verjaardagen
Kinderen mogen op hun verjaardag de eigen groepsgenootjes
en leerkracht trakteren.
Toezicht
Vanaf 8.20 uur en 12.50 uur lopen de kinderen direct door
naar hun eigen lokaal. Daar is de leerkracht aanwezig om
hen welkom te heten. In de morgenpauzes wordt er door
het personeel toezicht gehouden op de kinderen die op het
plein spelen (wettelijke verplicht). Van 12.00-12.50 uur zijn de
schoolpleinen in gebruik door kinderen die overblijven, onder
toezicht en verantwoordelijkheid van Trema Kinderopvang. In
die tijd laten we geen andere leerlingen toe op het schoolplein.
We verzoeken u vriendelijk om uw kind dus niet te vroeg
naar school te laten komen. Vanaf 12.50 uur zijn de overige
leerlingen ook weer welkom.
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Spelgedrag
Op woensdag mogen de kinderen van groep 1 en 2 op de step
komen en de leerlingen van groep 3 t/m 8 op rollerskates,
stepjes en skateboards. Bij alles geldt: speel veilig en gezellig.
Verantwoordelijkheid
Als de school iets organiseert, is de school verantwoordelijk
voor de goede gang van zaken. Als leerlingen iets
organiseren, bijvoorbeeld een klassenfeest, gebeurt dat
onder verantwoordelijkheid van die leerlingen en hun ouders/
verzorgers. Dat moet van tevoren goed geregeld worden.
Veiligheid
Het brengen en halen van kinderen voor en na schooltijd levert
regelmatig onveilige situaties op rondom school. We verzoeken
u vriendelijk om de auto zoveel mogelijk thuis te laten.
Mobiele telefoons
Bestuur, medezeggenschapsraad en team hebben richtlijnen
opgesteld voor het gebruik van mobiele telefoons op school:
• mobiele telefoons op het schoolplein en in het gebouw zijn uit;
• gebruik op het schoolplein en in het gebouw is niet
toegestaan;
• het meenemen gebeurt op eigen risico, de school is niet
aansprakelijk voor diefstal/vermissing of beschadiging;
• de richtlijn geldt ook tijdens schoolactiviteiten in/bij/buiten de
school;
• de richtlijn geldt ook tijdens overblijven.
Als u uw kind op school wilt spreken, dan kunt u de school
op allerlei manieren bereiken. Als uw kind vanaf school zijn/
haar ouder wil bereiken, mag hij/zij de telefoon van school
gebruiken.
We rekenen op ieders begrip en medewerking

11 NAMEN EN ADRESSEN
11.1 Schoolbestuur
Algemeen e-mailadres: bestuur@morgenster-sleeuwijk.nl
Klik hier voor meer informatie over het bestuur en
de namen en taakverdeling.

11.2 Medezeggenschapsraad (MR)
Algemeen e-mailadres: mr@morgenster-sleeuwijk.nl
Klik hier voor meer informatie over de MR.
Bereikbaarheid
Het personeel is tijdens werktijd bereikbaar op school. Als de
leerkracht tijdens het werk even niet gestoord kan worden,
wordt u z.s.m. daarna teruggebeld. Wij vragen u om zoveel
te communiceren via het Ouderportaal van Basisonline.nl
waarvoor ouders een inlogcode hebben ontvangen.

11.3 Personeel
Klik hier voor de namen en taakverdeling van het personeel.
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11.4 Vertrouwenspersonen
Bas Slagmolen
06 36381894
Mirjam Wolters – van Dijk 06 25272490

11.5 Klachtencommissie
		

Bureau Landelijke
Geschillencommissies
Bijzonder Onderwijs
070 3861697
e-mailadres: info@gcbo.nl
internetadres: www.gcbo.nl

11.6 Inspectie van het onderwijs
e-mailadres: info@owinsp.nl
internetadres: www.onderwijsinspectie.nl
		
0800 8051 (gratis)

11.7 Vertrouwensinspecteur

		
Centraal meldpunt: 0900 1113111
voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie,
ernstig fysiek of geestelijk geweld

11.8 Jeugdgezondheidszorg

		
GGD West-Brabant
Doornboslaan 225-227
afd. Jeugd en Gezin
4816 CZ Breda
			
076 5282486
internetadres: www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind

11.9 Wijkteam
		

0183 516060
e-mailadres: ons@gemeentealtena.nl

“GROEIEN OM TE STRALEN”
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