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Woord vooraf  

 

Lutten, september 2019. 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Onze schoolgids bestaat uit 2 delen. Deel 1 treft u aan op 

onze website en is ook op papier uitgegeven. Deel 1 betreft 

vooral praktische informatie. 

Bijgaand treft u deel 2 aan van onze schoolgids 2019-2020. 

U vindt in dit deel meer achtergrondinformatie betreffende CBS De Fontein. Dit deel is uitsluitend via onze 

website te lezen. 

  

Mocht u vragen hebben, neemt u gerust contact op met de schoolleiding: 

Janneke Rouwenhorst 

0523-682508 of via de mail info@cbsdefonteinlutten.nl 

 

 

 

1. Wat leren de kinderen op school? Ons aanbod. 

 

Groep 1 en 2 

 

De kleuters spelen veel; al spelend wordt er heel veel geleerd. Vooral in groep 1, 

maar ook in groep 2, is spelen het belangrijkst.   

De kinderen leren daar wat het is om de hele dag in een groep te zijn, ze leren 

om samen te spelen en op hun beurt te wachten. De sociale- en emotionele 

ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in. Lessen die hierbij aansluiten 

worden aangeboden via de Kanjertraining. Ook wordt er in de kleutergroepen 

veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling, d.m.v. kringgesprekken, 

taalspelletjes, prentenboeken, praatplaten en oefeningen op het gebied van 

het fonemisch bewustzijn.  

Daarnaast zijn de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de 

taal-denkontwikkeling en de ruimtelijke oriëntatie (rekenen) erg belangrijk. De 

eerste letters en cijfers worden al aangeboden. 

In groep 2 wordt het aanbod steeds groter en vindt er veel verdieping plaats. 

De kinderen zijn steeds meer bezig met zaken die nodig zijn ter voorbereiding 

op groep 3. Er wordt gedifferentieerd in het aanbod, zodat de kinderen 

onderwijs aangeboden krijgen wat past bij hun niveau.  We laten de kinderen 

echter wel zoveel mogelijk nog kleuter zijn. Vaak wordt er gewerkt in 

projecten; bepaalde onderwerpen die in de belangstelling staan bij kleuters, 

worden helemaal uitgediept.  
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Groep 3 

 

In groep 3 maakt het spelen langzaam plaats voor het leren. De kinderen 

moeten al langer aan hun tafel kunnen werken en er wordt een groter beroep 

gedaan op de concentratie. Het kost meestal veel energie van de kinderen. In 

de eerste helft van het jaar wordt er daarom nog regelmatig (buiten) gespeeld.  

Het leesproces neemt een zeer belangrijke plaats in.  Er wordt gewerkt met 
de nieuwste versie van de leesmethode “Veilig Leren Lezen”. De 
kinderen krijgen spelenderwijs de letters en de woorden aangeboden 
en bij de verwerking van de lessen wordt nu ook de ipad ingezet. Voor 
elk kind is er een ipad beschikbaar. Zodra de kinderen alle letters 
beheersen worden de kinderen ook ingepland 
voor het zgn. “Lekker Lezen”, een technisch 
leesprogramma, m.b.v. ouders. 

Ook het rekenen en het schrijven (blokschrift)wordt elke dag geoefend. 
Daarnaast beginnen we met enkele wereld-oriënterende onderwerpen. 

Dit doen we middels de methode ‘4x Wijzer’.  Godsdienst, muziek, 
verkeer, sociaal-emotionele vaardigheden (Kanjertraining) en 
bewegingslessen zijn ook terug te vinden op het rooster. 
 
Groep 4 

 
De basisvakken worden in groep 4 allemaal aangeboden. Het technisch lezen 

neemt een belangrijke plaats in op De Fontein.  Bij het leesprogramma ”Lekker Lezen” zijn de kinderen in 

3 niveaugroepen ingedeeld en lezen verhaaltjes waarbij ze op bepaalde kenmerken moeten letten, bijv. 

woorden met ou of au, woorden met een ei of ij, Engelse woorden die je anders schrijft dan je ze zegt etc. 

Hierover krijgen ze dan instructie. Na het lezen volgt direct een verwerking. Ouders helpen bij de 

uitvoering. Er vindt een duidelijke opbouw plaats in het aantal vakken. In groep 4 komen er meer vakken 

bij, zoals bijv. taal, middels de methode Staal. De aanbieding bij taal is digitaal, de verwerking doen de 

kinderen in een boek/schrift. Daarnaast wordt er software gebruikt t.a.v. spelling en woordenschat. Voor 

het  begrijpend- luisteren en lezen, gebruiken  we de digitale methode Nieuwsbegrip. Het schrijven moet 

steeds vlotter gaan.  Ook in groep 4 komen de zaakvakken aan bod middels de methodiek van ‘4x Wijzer’.  

Ook het rekenonderwijs wordt vanaf groep 4 digitaal 

aangeboden middels de methode Snappet. Kinderen 

krijgen via het digibord instructie en maken de 

sommen op een eigen tablet of Chromebook. Het 

werken aan de lesdoelen is adaptief, dat betekent dat 

de aangeboden sommen op niveau worden 

aangeboden en dat de kinderen in hun eigen tempo 

verder kunnen werken. 

In de gehele onderbouw worden af en toe Engelse 

woorden of liedjes aangeboden.  
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Groep 5-8  

 

Vanaf groep 5 zijn alle verplichte vakken terug te vinden: 

de zaakvakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis 

tref je nu op het rooster aan. De kinderen leren al een 

beetje hoe ze een werkstuk moeten maken en hoe ze een 

spreekbeurt moeten houden. De vakken ‘Natuur en 

geschiedenis” worden aangeboden middels de 

methodiek van ‘4x Wijzer’.  

 

Ook starten we vanaf groep 5 met het vak Engels. We 

werken met de digitale methode ‘Groove me’. 

 

 

In alle groepen wordt het vak sociaal emotionele ontwikkeling gegeven.  

Dit doen we middels de zgn. Kanjertraining. Het vak techniek wordt ingepast bij o.a. de 

handvaardigheidslessen of bij 4x Wijzer. 

Ook onderwerpen die te maken hebben met burgerschap worden behandeld. 

Uiteraard staat muziek en het  bewegingsonderwijs op het rooster in alle groepen. Voor kinderen is het 

erg belangrijk om veel te bewegen; Kinderen die een goede motorische ontwikkeling hebben, zitten over 

het algemeen ook lekkerder in hun vel en komen beter tot presteren. Zowel voor gym als voor muziek is 

er een vakleerkracht aangesteld. 

 

In de Wet Primair Onderwijs staat welke vakken de kinderen moeten leren. Er zijn kerndoelen aangegeven; 

in deze kerndoelen geven aan wat kinderen dus uiteindelijk moeten kennen aan het eind van de 

basisschool. Alle methodes die wij op school gebruiken voldoen aan deze kerndoelen. 

In de methodes staat de verplichte leerstof. De leerkracht deelt het schooljaar in en zorgt ervoor dat in 

principe alle leerstof behandeld wordt. In enkele gevallen lukt dit niet, omdat het kind bijvoorbeeld moeite 

heeft met het leren. In dat geval wordt de leerstof aangepast. 

 

2. Werkwijze op De Fontein 

 

Handelingsgericht werken 

Als eerste kijken we goed naar kinderen. 

(waarnemen) We kijken wat ze doen, wat goed/niet 

goed gaat. Ten tweede proberen we te begrijpen 

waarom het goed/niet goed gaat. Vervolgens 

plannen we de opdrachten voor de kinderen, zoveel 

mogelijk op niveau. Daarna worden de opdrachten 

uitgevoerd (realiseren) Vervolgens herhaalt deze 

cyclus zich weer.  
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Differentiatie 

We werken hoofdzakelijk met 3 niveaugroepen: de basisgroep, deze kinderen kunnen na de ‘normale’ 

instructie aan het werk. Deze groep volgt het basisprogramma. 

De tweede groep is een groep kinderen die niet veel instructie nodig heeft; deze kinderen kunnen na een 

korte instructie eerder aan het werk, hoeven niet altijd alle opdrachten te maken, maar krijgen in plaats 

daarvan extra, verdiepende opdrachten. De derde groep is een groep die verlengde instructie nodig heeft. 

Meestal doen deze kinderen ook het basisprogramma, maar worden daarbij aan de hand genomen door 

de leerkracht. Stap voor stap worden de opdrachten behandeld en gemaakt. Soms wordt de leerstof 

‘afgeslankt’. De kinderen krijgen deze extra begeleiding zoveel mogelijk binnen de klas van de eigen 

groepsleerkracht. Als het nodig is, kunnen de 

kinderen die moeite blijven houden met de leerstof 

met een eigen programma, soms met andere, 

eenvoudiger methodes, aan het werk. Dit noemen we 

het werken volgens een “tweede leerweg”. Deze 

kinderen krijgen dan een handelingsplan. Kinderen 

die op meerdere vakken op een aangepast niveau 

gaan werken krijgen een zgn. 

ontwikkelingsperspectief. Een deel van hen wordt 

ondersteund door de leerkrachtondersteuner of r.t.er.  

 

Klasse doorbrekend werken 

Er wordt echter ook klasse-doorbrekend gewerkt. Dit gebeurt bij rekenen, taal en begrijpend lezen. Met 

extra inzet van onze leerkrachtondersteuner kunnen we in de bovenbouw dan 4 verschillende 

niveaugroepen maken. Kinderen krijgen dan soms les van een andere leerkracht. 

  

Zelfstandig werken 

In alle groepen wordt een groot deel van de week het ‘zelfstandig werken’ 

toegepast. Dit houdt in dat de kinderen, al vanaf groep 1, leren steeds meer zelf hun 

werk te plannen en uit te voeren. In de groepen 1 en 2 is er een takenbord met 

opdrachten waaruit de kinderen kunnen kiezen, in groep 3 wordt gewerkt met een 

planbord; daar staan een aantal taken op die tijdens een dagdeel worden uitgevoerd, in groep 4 gebruiken 

ze hiervoor een takenblad. Dit blad wordt langzaam uitgebreid met taken en in de bovenbouw resulteert 

dit in een weektaak. Er is voor de kinderen gelegenheid om het werk te plannen, in hun eigen tempo uit 

te voeren en daarna te controleren en te verbeteren. Ook staan er voor de kinderen die klaar zijn met hun 

werk extra taken op. 

 

Coöperatief leren 

Een bijzonder leuke werkvorm is die van het coöperatief leren. Kinderen krijgen in tweetallen of in 

viertallen opdrachten, waarbij ze allemaal een taak hebben: Vertellen, luisteren, schrijven, onthouden of 

samenvatten.  We kennen verschillende werkvormen: De binnen-buitenkring, tweespraak, ‘zoek iemand 

die..’’  etc. We proberen  bij zoveel mogelijk lessen een coöperatieve  werkvorm toe te passen, omdat de 

kinderen door deze werkvormen meer betrokken zijn bij de les. Om de betrokkenheid bij kinderen te 

stimuleren wordt er veel gewerkt met wisbordjes, waar leerlingen tegelijk het antwoord op kunnen 

schrijven 



 

 

6 

 

 

Inzet ict middelen in ons aanbod 

De inzet van ict  is volop in beweging. In elke klas worden computers gebruikt. Bij bijna alle methodes 

wordt tegenwoordig passende software geleverd. Kinderen gebruiken deze software ter ondersteuning 

van de lessen. Ook maken ze werkstukken, typen ze verhaaltjes, 

zoeken ze informatie op het internet of maken ze een power 

point presentatie. Bij de kleuters zijn een aantal ipads in gebruik 

waar veel educatieve apps op staan. In groep 3 is er voor elke 

leerling een ipad, die vooral wordt ingezet ter ondersteuning 

van het nieuwe leesprogramma Veilig Leren Lezen. In groep 4 

en 5  worden de Snappet-tablets gebruikt voor het rekenen. Ook 

spelling, woordenschat en/of begrijpend lezen kan op deze 

tablet worden gemaakt. In de groepen 6  t/m 8 beschikt elke 

leerling over een Chromebook. Tijdens bv. de rekenles  krijgt de 

leerkracht direct de resultaten in beeld en kan tijdens de les 

bijsturen.  Daarna kan elk kind verder werken aan de eigen 

persoonlijke leerdoelen. De digiborden en touch-screens zijn 

inmiddels niet meer weg te denken uit onze school en zorgen 

voor een geweldig toegevoegde waarde.  

 

3. Sociale Veiligheid 

Wij mogen ons  een echte Kanjerschool noemen.  Dat houdt in 

dat wij het belangrijk vinden dat elk kind zich gezien en 

gewaardeerd voelt. We vinden het erg belangrijk dat kinderen 

zich veilig voelen op school en dat ze met plezier naar school 

kunnen gaan. We proberen daarom dagelijks met elk individueel kind even contact te hebben. Als er iets 

is wat niet lekker loopt, wordt hierover gepraat met de leerkracht en het kind of in de groep. Twee keer 

per jaar wordt een toets, of liever gezegd een vragenlijst, ingevuld, door zowel leerlingen (gr.5-8) als 

leerkrachten, waarin vragen over veiligheid aan de orde komen. (Viseon) Ook het welbevinden van ieder 

kind wordt gevraagd. Op deze manier krijgen we goed in beeld hoe de kinderen tegen de school aan kijken 

en of ze zich geaccepteerd en veilig voelen.  

 

Kanjertraining. De kanjermethode is een training op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Kinderen willen allemaal graag een kanjer zijn en hoe word je dat of hoe blijf je dat?  

 

Doel van de Kanjertraining 

Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg hiervan 

heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. 

Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school 

en betere leerresultaten behalen. 

De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en 

daardoor komt tijd en energie vrij. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de 

gevolgen van hun gedrag.  
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Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten. Het principe van de 

Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier 

manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 

vier typetjes: 

  

Pestvogelgedrag (zwarte pet) 

Uitdager, bazig, hork en pester. 

De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over 

een ander. 

  

Aapgedrag (rode pet) 

Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller en malloot. 

De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander. 

 

Konijngedrag (gele pet) 

Te bang, vermijdend, faalangstig en stil. 

Het konijn denkt niet goed over zichzelf maar wel goed over 

een ander. 

  

Tijgergedrag (witte pet) 

Zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen en aanspreekbaar 

op gedrag. 

De tijger denkt goed over zichzelf en de ander. 

  

Tijdens de kanjertraining staan vijf afspraken centraal: 

 

- We vertrouwen elkaar. 

- We helpen elkaar. 

- Niemand speelt de baas. 

- Niemand lacht uit. 

- Niemand doet zielig. 

 

Door gesprekken, verhalen en toneelstukjes leren de kinderen op de juiste manier te reageren. Het witte 

petten gedrag wordt uiteraard beloond. 

 

Daarnaast is er op school een pestprotocol, waarin staat vermeld wat er gebeurt wanneer kinderen zich 

niet gedragen. Kinderen krijgen dan in ieder geval een briefje mee naar huis wat ondertekend dient te 

worden door de ouders. Dit is bedoeld om de ouders te informeren. U treft het pestprotocol aan op onze 

schoolsite. We werken er aan om pestgedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Heeft u hierover toch zorgen 

t.a.v. uw kind, neem dan in ieder contact op met de leerkracht. 

 

Bij het laatste inspectiebezoek in juni 2019 werd het schoolklimaat met een ‘goed’ beoordeeld. 

 

4. Schoolontwikkeling 
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De school blijft constant in ontwikkeling. De school heeft haar ontwikkelpunten vastgelegd in een 

meerjarenbeleid en in een jaarplan. Dit jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast. 

Dit jaar staan als speerpunt op de rol:  Het zorgdocument,  coöperatief leren,  eigenaarschap bij het kind,  

hoogbegaafdheid, 4x wijzer en begrijpend lezen. 

 

5. De kwaliteit van onze school  

 

Het is van groot belang dat de kinderen met plezier naar school kunnen gaan en dat ze zich veilig voelen. 

Het welbevinden van het kind houden we continue in de gaten. Natuurlijk willen we ook goed onderwijs 

geven. We zijn doorlopend bezig onze kwaliteit te toetsen. Bezig zijn met kwaliteit houdt o.a. in: bekijken 

wat je aan het doen bent, hoe je dit doet, waarom je dit doet en wat er niet goed gaat aanpassen.  

 

Kwaliteitskaarten 

 

Elk jaar worden er een paar kwaliteitskaarten behandeld. We brengen hiermee de kwaliteit van ons 

onderwijs in kaart. Er zijn de laatste jaren al verschillende kwaliteitskaarten afgenomen: de 

leerlingenzorg, de opbrengsten, het pedagogisch klimaat, burgerschap, het didactisch handelen, 

opbrengstgericht werken, het rekenonderwijs, aanbod en ouderbetrokkenheid  en sociale veiligheid. Er 

rollen meestal een aantal actiepunten uit, die worden besproken  en dan, indien nodig, het volgende jaar 

opgenomen in ons jaarplan. Aan het eind van het jaar wordt dit dan weer geëvalueerd en bijgesteld. Zo 

ontstaat er een cyclus van kwaliteitsontwikkeling. 

Dit cursusjaar staan de volgende kwaliteitskaarten op de rol: Identiteit, actieve en betrokken leerlingen, 

sociale veiligheid, taal-leesonderwijs, verantwoordelijkheid van leerlingen bij organisatie en proces.  

  

Beoordeling inspectie over de kwaliteit van ons onderwijs. 

De inspecteur van het onderwijs heeft na zijn laatste inspectiebezoek onze school met een ‘voldoende’ 

gekwalificeerd; we zijn een zgn. ‘groene’ school waar geen extra toezicht hoeft plaats te vinden.   Het 

onderdeel ‘Schoolklimaat is met “Goed” beoordeeld. Het inspectieverslag is te lezen op onze website. 

 

6. Huiswerk 

 

De kinderen leren meestal op school. Als er een proefwerk is, kunnen zij ook thuis leren. Ook  

hieraan zullen ze geleidelijk moeten wennen. Vanaf groep 5 worden er toetsen gegeven die thuis geleerd 

kunnen worden. In de meeste gevallen proberen we om het 

moment van de toetsen op onze site te plaatsen, bij de eigen 

groep,  zodat bekend is wanneer de kinderen moeten leren. 

Kijkt u hiervoor regelmatig op onze site 

www.cbsdefonteinlutten.nl. We willen de kinderen niet teveel 

belasten met huiswerk, want het spelen blijft natuurlijk ook 

heel belangrijk. Toch moeten ze ook leren om te leren. We 

willen heel graag dat u thuis met uw kind leest. Hoe meer er gelezen wordt hoe beter het is.  Voor enkele 

kinderen is een speciaal programma aangeschaft (Zoem, Bouw) We verwachten dat ouders  thuis hier met 

regelmaat aan werken. In dat geval hoort u dat van de leerkracht. Ook het leren van de tafels is  iets wat 
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elk jaar terugkomt en wat u thuis met uw kind kunt blijven oefenen. Dat zou erg fijn zijn en in het belang 

van uw kind. 

 

7. Rapport 

 

Twee keer per jaar maken we een verslag, een rapport. Dit rapport 

is bedoeld voor de ouders. Daarin staan de resultaten van de 

schoolvorderingen beschreven. We gebruiken deels cijfers, maar 

ook letters (g=goed, v=voldoende). Eén keer per jaar krijgt uw kind 

een kaart mee met daarop de citoscores. 

 

 

8. Protocol overgang kleuters 

 

Omdat kleuters meestal gedurende een cursusjaar instromen, bezoeken sommige kleuters ruim 2 ½- , 

soms 2 ¾ jaar de kleutergroepen. Kinderen die tussen 1 oktober en 31 december op school instromen in 

groep 1, noemen we ‘herfstkinderen.’ 

Wanneer gaat een kleuter door van groep 1 naar groep 2? 

Niet de kalenderleeftijd maar de ontwikkeling van het kind bepaalt of een kind wel of niet na de 

zomervakantie doorstroomt naar de volgende groep. 

 

 

Hoe wordt  vastgesteld welke ‘herfstkinderen’ vervroegd kunnen doorschuiven naar groep 2? 

- Het welbevinden van het kind wordt vastgesteld, het kind moet lekker in z’n vel zitten. 

- De taalontwikkeling, de spraakontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling 

en de sociaal emotionele ontwikkeling moeten voldoende zijn. 

- De concentratie, werkhouding en zelfstandigheid moeten in orde zijn. 

- De kleuter dient de peilkaarten van T. en L. voldoende te beheersen. (observatiesysteem)   

 

Als alle bovengenoemde punten in orde zijn dan wordt samen met de ouders van het betreffende kind 

overlegd of hij/zij in groep 1 blijft of dat het vervroegd doorstroomt naar groep 2. We houden ons echter 

steeds voor ogen: Vraag je niet teveel van een kind, op welke manier passen we ons onderwijs zo goed 

mogelijk aan aan het kind en waar zou het kind het meest gelukkig zijn? Het advies van de school is 

uiteindelijk bepalend. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zittenblijven of doorgaan naar de volgende groep 

Soms lukt het leren van een kind niet zo goed; het kind moet teveel op z’n tenen lopen om alles goed bij 
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te kunnen benen. Het kind heeft veel extra hulp of uitleg nodig. Ook thuis moet er soms na schooltijd nog 

veel geoefend worden met een bepaald vak. Soms voelt een kind zich niet op z’n gemak in een groep. Er 

kunnen ook andere redenen zijn waarom het met een kind niet zo goed gaat. In een enkel geval kunnen 

we dan besluiten om het kind te laten zittenblijven, zodat een leerachterstand makkelijker weggewerkt 

kan worden en het kind iets meer ‘lucht’ krijgt en het in ieder geval weer met plezier naar school kan gaan. 

Er zijn criteria opgesteld die bepalend zijn of een kind zou moeten blijven zitten. Een kind wat blijft zitten 

hoeft niet alles over te doen, maar wel de dingen waarmee hij of zij moeite heeft. Vaak werken ze verder 

waar ze zijn gebleven. Soms is zittenblijven geen optie, maar gaan we het kind testen om te kijken 

waardoor het komt dat een kind minder goed presteert. Ook kan er worden gekozen om een kind “op de 

tweede leerweg” te zetten. Dat houdt in dat een kind met bv. rekenen of taal op een lager niveau werkt 

of met andere methodes, maar wel binnen de eigen groep met leeftijdsgenootjes blijft. Voor deze 

kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief geschreven. (O.P.P.)   

 

Ook kan het zo zijn dat een kind vervroegd doorschuift naar een volgende groep bijv. wanneer een kind 

hoogbegaafd is of zich in totaliteit heel goed en snel ontwikkelt.  Hiervoor zijn criteria opgesteld. Er wordt 

altijd overleg gevoerd met de ouders.  

 

 

 

9. Toetsen en opbrengsten 

 

We werken op school opbrengstgericht.  Daarom is het van belang om 

de leerlingen goed te volgen. Er worden twee keer per jaar  Cito-toetsen 

afgenomen  voor taal, spelling, technisch lezen, begrijpend luisteren 

en/of lezen en voor rekenen.  Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. De resultaten zijn te vergelijken met 

het landelijk gemiddelde. Bovendien zijn er toetsen die bij onze methodes horen en die met regelmaat 

worden afgenomen. Daarnaast zijn de dagelijkse observaties in de klas van groot belang.  In de onderbouw 

wordt het observatie-instrument Tussendoelen en Leerlijnen gebruikt. Hierin staan de leerlijnen voor 

kleuters per periode vermeld. Door middel van observaties en spelletjes worden de kleuters in hun 

ontwikkeling gevolgd. Middels de citotoets Viseon kunnen we 

de  kinderen op een goede wijze  volgen op sociaal-emotioneel 

vlak. Bij de kleuters wordt de kleuterobservatielijst afgenomen.  

 

De kinderen die uitval vertonen worden gesignaleerd en 

genoteerd op ons dag-/weekplanningsformulier. Bij uitval 

wordt direct een extra instructiemoment gepland. Dit alles is 

terug te vinden in ons zorgdocument. 

 

In groep 5,6 en 7 wordt ook de zgn. NSCCT afgenomen. Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Deze 

toets meet m.n. de intelligentie van een kind, niet de schoolvorderingen. 

 

Extra zorg 
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Mocht het met bepaalde kinderen niet goed gaan, betreffende de leerprestaties, gedrag, of het 

welbevinden dan worden deze kinderen besproken en wordt er gekeken welke zorg er verleend kan 

worden. Wanneer er extra hulp geboden wordt op het gebied van lezen of spellen (om eventueel 

vroegtijdig dyslexie te kunnen vaststellen) wordt er een apart plan opgesteld middels ons zorgdocument.  

Wanneer dit structureel zo is, wordt dat met u besproken. U dient een briefje te ondertekenen. De hulp 

wordt door de leerkracht of de leerkrachtondersteuner 

gegeven.(r.t.)  Ook wordt soms de hulp van ouders 

ingeschakeld. Zorgleerlingen worden regelmatig besproken 

door de IB-er en de leerkracht. Twee keer per jaar is er de 

mogelijkheid dat de intern begeleider (IB-er) de resultaten 

bespreekt, als daar aanleiding toe is, in het 

ondersteuningsteam (IBer, orthopedagoog, 

schoolverpleegkundige, maatschappelijk werker, 

groepsleerkracht) 

  

10. Hoogbegaafdheid 

 

Ook meer-of hoogbegaafde kinderen kunnen geholpen worden middels een apart programma.  Zij gaan 

versneld door de gewone leerstof en krijgen daarnaast extra leerstof aangeboden. Soms gaan deze 

kinderen in een andere lesmethode werken en er zijn voor deze kinderen ook speciale materialen 

aangeschaft.(levelwerk)  Om vroegtijdig hoogbegaafdheid te signaleren, wordt het sidiprotocol gevolgd in 

alle groepen. 

 

Interne Plusklas 

Kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, hebben over het algemeen meer uitdaging nodig.  Als ze aan de 

criteria voldoen, kunnen ze in aanmerking komen voor onze interne plusklas. Ze  krijgen dan 2 keer per 

week les in deze plusklas. Juf Anneke begeleidt deze kinderen met verdiepende en uitdagende  

opdrachten. Hebben de kinderen nog meer nodig  dan is voor deze kinderen de zgn. 

Hoogbegaafdheidsklas in Dedemsvaart, zie info hieronder. 

 

Manifesto 

Sinds 2014 is er binnen ons samenwerkingsverband (zie punt 14) 

een nieuwe hoogbegaafdheidsgroep gestart, genaamd Manifesto. 

Deze klas komt elke woensdag bij elkaar op c.b.s. De Regenboog te 

Dedemsvaart. Kinderen uit ons samenwerkingsverband, die 

voldoen aan de criteria, kunnen via de eigen school hiervoor aangemeld worden.  

Kinderen krijgen tijdens deze woensdag verdiepende opdrachten, die voor uitdaging zorgen. Terug op de 

eigen school zullen deze kinderen, voor een deel, hieraan verder werken. Ook blijven ze het gewone 

lesprogramma van de eigen school, al dan niet aangepast, volgen.   

 

 

11. Onderzoek middels eigen orthopedagoog of externe hulpverleners  

 

Wanneer uw kind getest moet worden op intelligentie of concentratie, op vermoedens van dyslexie of 



 

 

12 

 

andere problematiek bv. gedragsproblemen, een vorm van autisme, adhd of kenmerken daarvan, dan 

wordt het ondersteuningsteam ingeschakeld. De orthopedagoog, die verbonden is aan ons 

ondersteuningsteam,  kan worden verzocht om het kind  te testen op concentratie of intelligentie. Ook 

kan het ondersteuningsteam adviseren om op andere gebieden verder onderzoek te laten plaatsvinden 

door bv. een kinderarts, een kinderpsychiater of andere externe hulpverleners. Kosten die hieraan 

verbonden zijn kunnen meestal gedeclareerd worden bij de eigen ziektekostenverzekering.   

 

Sova-training 

Kinderen die op sociaal-emotioneel gebied wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken, kunnen gebruik 

maken van een Sova-training. Kinderen die niet zo weerbaar zijn, die het moeilijk  

vinden om zich in een groep goed staande te houden, die verlegen zijn of kinderen die juist erg druk of 

impulsief reageren komen hiervoor in aanmerking. Bij voldoende aanmelding wordt één of twee keer per 

jaar een dergelijke training gegeven. Dit gebeurt sinds een paar jaar door Stichting De Kern in Hardenberg. 

(maatschappelijk werk)  Ouders kunnen zelf aanmelden, maar wij kunnen dit als school in overleg met 

ouders, ook verzorgen.  De cursus beslaat ongeveer 10 middagen (na schooltijd). Wilt u hierover meer 

informatie, neem dan contact op met onze IB-er. Dit  jaar zijn de cursussen op donderdag en vrijdagmiddag 

vanaf 15.30-17.00 uur. Ze worden gehouden bij ons in de gymzaal. 

  

 

 

12. Samen Doen teams 

 

De Samen Doen teams zijn vanaf 2015 actief. U kunt bij Samen Doen terecht met al uw vragen op het 
gebied van werk, welzijn, wonen en zorg. 

De Samen Doen teams bestaan uit deskundige mensen, die werken bij zorg- en welzijnsorganisaties.   

Het Samen Doen team organiseert de toegang naar ondersteuning dicht bij mensen in de buurt of wijk, 
zodat je makkelijk en snel hulp kunt krijgen als dat nodig is.  Hier zitten soms kosten aan verbonden in 
de vorm van een eigen bijdrage. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. 
 
Samen doen werkt samen met: De Stuw, Landstede Welzijn, De Kern, RIBW groep Overijssel, Mee IJsse-
loevers, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Carinova thuisbegeleiding, Baalderborg Groep, Saxenburgh Groep 
en de gemeente. Daarnaast wordt samengewerkt met diverse partijen voor gespecialiseerde zorg.  

Samen Doen Noord     

Inwoners uit Lutten en omgeving kunnen terecht bij het spreekuur van Samen Doen Noord: Maandag 
van 10.00 tot 12.00 uur in de Praam in Slagharen, Dr. Willemslaan 148.  

Naast de besprekingen in het ondersteuningsteam op school is er ook de mogelijkheid voor ouders om 

zelf contact op te nemen met het Samen Doen Team.  
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13. GGD Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland 

 

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De 

gemeente waarin u woont heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg 

gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. 

Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te 

geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en 

doktersassistenten denken graag met u mee. 

Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een 

paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek en komen we op school om voorlichting te geven. Voor de 

gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging via de e-mail.  

► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is 

Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een 

ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit bij ons op het 

consultatiebureau voor een consult met onze jeugdverpleegkundige. 

► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is 

Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente op school de lengte en het gewicht van uw kind. U 

vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over 

groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover dan contact met u op. 

► Als uw kind in groep 8 zit 

Op aanvraag van school komen we in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een 

gezonde leefstijl.  

 

De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online ouderportaal ‘Mijn 

Kinddossier’. Hier vindt u ook meer informatie over de gezondheidsonderzoeken en eventuele adviezen 

van onze professionals. Inloggen kan via www.mijnkinddossier.nl.  

 

Tussendoor een vraag? 

Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of 

loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website. 

 

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg 

Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) 

E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl 

Website www.ggdijsselland.nl  

 

 

14. . Samenwerkingsverband 

 

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht, het bestrijkt de 

gebieden Coevorden, Hardenberg, Ommen en Dalfsen. 

http://www.mijnkinddossier.nl/
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
http://www.ggdijsselland.nl/
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Doel van het samenwerkingsverband is de zorg voor kinderen zodanig te organiseren dat leerlingen, zolang 

dit mogelijk is, op hun eigen school kunnen blijven. 

Binnen het samenwerkingsverband is een doorgaande lijn in de 

zorgvoorzieningen ontwikkeld, waarbij kinderen zo goed mogelijk 

een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen. Ook 

individuele leerkrachten worden hierbij betrokken. 

 

15. Passend onderwijs 

 

Basisscholen dragen er zorg voor dat de kinderen het onderwijs krijgen wat ze nodig hebben. Ook voor 

kinderen met leer-of gedragsproblemen en/of stoornissen, voor kinderen met een handicap wordt alles 

in het werk gesteld om deze kinderen gewoon op de basisschool te kunnen houden en begeleiden. Wij 

vinden nl. dat elk kind in beginsel de mogelijkheid moet hebben om samen met de vriendjes en 

vriendinnetjes uit de eigen leefomgeving naar school te kunnen gaan. Er zijn echter wel een aantal 

voorwaarden. Niet elke school  heeft de voorzieningen en niet elk team is capabel om kinderen met 

speciale zorg te helpen. De situatie is natuurlijk per kind verschillend en we zullen bij elke aanvraag goed 

moeten kijken of plaatsing op de basisschool de juiste keus is voor het kind. We vragen ons altijd af: Is het 

kind hier op zijn plaats, kunnen we datgene bieden wat hij/zij nodig heeft, is het kind hier gelukkig en is 

de belasting voor de groep en leerkracht niet te groot?  

De school krijgt een budget waaruit de extra zorg betaald moet worden. De school moet op deze manier 

zorgen voor passend 

onderwijs. Er is een 

toelatingsprotocol 

opgesteld voor onze school. 

Wanneer u dit wilt inzien 

kunt u contact opnemen.  

 

Kan de toelating op De 

Fontein niet doorgaan, of 

blijkt in een later stadium 

dat ons onderwijs niet 

genoeg ‘passend’ is,  dan is 

de basisschool verplicht om 

samen met de ouders te zoeken naar een andere vorm van onderwijs voor het kind. Binnen het 

samenwerkingsverband  Veld, Vaart en Vecht fungeert de Prof. Waterinkschool in Hardenberg als een 

speciale onderwijsvoorziening (sbo) voor leerlingen waarvoor binnen de eigen school de condities voor 

een goede afstemming op de onderwijsbehoeften niet passend zijn (deze leerlingen vragen meer 

speciale hulp en zorg). Voor meer informatie: www.profwaterinkschool.nl. De Enkschool (spraak-en taal 

stoornissen) en De Ambelt (gedrag/autisme) in Zwolle, de Boslustschool(zmlk) in Ommen  zijn  drie 

speciaal onderwijs scholen.  Deze s.o. scholen kunnen, evenals de sbo-school leerlingen vaak nog meer 

onderwijs op maat bieden. Er zijn veel hulpverleners aan deze scholen verbonden en er wordt gewerkt 

met kleine groepen, zodat de kinderen meer aandacht kunnen krijgen van de leerkracht.  

   

CAT-ontwikkeling (commissie arrangeren en toewijzen) 

http://www.profwaterinkschool.nl/
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Als een kind naar het sbo of so gaat moet dit worden aangevraagd. De aanvragen  voor een indicatiestelling  

(toelating) voor het speciaal (basis-)onderwijs lopen via het CAT.  

Er zal in het voortraject een orthopedagoog (of andere hulpverlener) betrokken moeten zijn, die het kind 

getest heeft of verder onderzoek heeft gedaan naar de ontwikkeling van het kind. De uitkomst hiervan 

aangevuld met het onderwijskundig rapport van de school zullen dan in dit CAT besproken worden, waarna 

wel of geen toewijzing (toelaatbaarheidsverklaring) volgt. 

Voor meer informatie kunt u op school terecht bij de Intern Begeleider of u kunt het nalezen in het 

schoolplan.   

 

16. Naar het voortgezet onderwijs 

 

Na groep acht gaan de kinderen naar verschillende vormen van 

voortgezet onderwijs. We kennen tegenwoordig het 

praktijkonderwijs, vmbo-basis of vmbo-kader (met of zonder 

leerwegondersteuning), theoretische leerweg, tl/havo, havo, vwo, 

gym+. In groep 7 van de basisschool krijgen de kinderen al een 

voorlopig schooladvies. In de loop van groep 8 krijgen de kinderen 

een definitief advies van ons mee over het te kiezen 

vervolgonderwijs. Dit advies is gebaseerd op de schoolvorderingen, de kindkenmerken (zoals inzet, 

concentratie, werkhouding, interesses), de resultaten van verschillende toetsen en observaties.  Ook wil 

het voortgezet onderwijs graag verschillende gegevens van de basisscholen aangeleverd krijgen, om een 

zo goed mogelijk beeld van elk kind te hebben bij de start van het voortgezet onderwijs. 

Daarom worden de kinderen op de volgende manier getest: 

 

De NSCCT (zie punt 9) 

De NIO-toets: de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Deze test geeft een beeld van de 

intelligentie van een kind. Deze toets wordt afgenomen door het samenwerkingsverband van het 

Voortgezet Onderwijs.  In januari volgt dan de bespreking met de ouders. 

 

De Landelijke Eindtoets, de IEP.  Dit is een tweedaagse toets op het gebied van rekenen, taal en spelling. 

Een dergelijke toets is sinds enkele jaren verplicht. Mocht de score hoger uitvallen dan de gegeven 

adviezen, dan mag het advies bijgesteld worden. Wanneer het advies lager uitvalt, dan blijft het advies 

ongewijzigd. Deze toets is ook bedoeld om te kijken hoe je het als school hebt gedaan. 

 

Viseon: Dit is een toetsinstrument op sociaal emotioneel gebied. Deze wordt ingevuld door de kinderen 

en de leerkrachten. Hoe is het welbevinden van het kind, zit het kind lekker in z’n vel, heeft het kind plezier 

op school, ondervindt het kind belemmeringen op sociaal of emotioneel gebied? Viseon wordt in 

november afgenomen en indien wenselijk ook nog een keer in de maand mei. 

 

Dus op basis van de schoolvorderingen, de rapportcijfers, ons eigen Cito-leerlingvolgsysteem, de uitslag 

van de NSCCT, de NIO en Viseon, de IEP eindtoets, de wens van de ouders, de kindkenmerken zoals  inzet, 

motivatie, werkhouding en concentratie en natuurlijk het advies van de leerkracht wordt een keuze 

gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Aan het eind van de maand maart willen de scholen voor 

Voortgezet Onderwijs graag de aanmeldingen binnen hebben, die door de basisscholen worden verzorgd.  
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In de loop van het jaar vindt er een informatie-avond plaats, verzorgd door het Vechtdal College. (V.O. 

waar wij het meest mee samenwerken) Daarnaast is er overleg mogelijk met de brugklasmentor over de 

leerlingen die naar het voorgezet onderwijs gaan.(met alle ’uitstroom-scholen’)Elk jaar krijgen we van het 

V.O. overzichten van hoe het gaat met de kinderen. Zo blijven we op de hoogte van het wel en wee van de 

oud-leerlingen. Bovendien kunnen we nagaan of onze adviezen de juiste zijn geweest. 

 

Plusklas VO 

Sinds enige jaren bieden verschillende scholen voor V.O. de zgn. plusklas aan. Hiervoor kunnen kinderen 

uit groep 8 worden aangemeld, die doorgaans hoge  scores (I of II) hebben op hun Cito-toetsen. Dit zijn 

eigenlijk de meerpresteerders. Het V.O. nodigt deze kinderen dan  8 keer uit om deel te nemen aan een 

speciaal programma met nieuwe en uitdagende lesstof. Dit vindt plaats gedurende de periode dat de 

leerlingen in groep 8 zitten van de basisschool. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt dan hoort u dit 

van de leerkracht. 

Klusklas VO 

De klusklas werkt op dezelfde manier als de plusklas met dien verstande dat de leerlingen die hiervoor in 

aanmerking komen graag met de handen werken en hoogstwaarschijnlijk zullen uitstromen op een 

‘basisniveau’.  

 

17. Brede schoolontwikkeling  

 

De Fontein werkt aan Brede School-ontwikkeling. De definitie van 

Brede School is: Een samenhangend netwerk van toegankelijke 

voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt, met de school als 

middelpunt. (ministerie van OCW ’07). De visie die in Hardenberg 

is opgesteld t.a.v. brede schoolwerkwijze is als volgt:” De Brede 

Schoolwerkwijze wordt ontwikkeld om kinderen in een veilige en 

stimulerende leefomgeving kansen te bieden om kennis op te 

doen en vaardigheden te ontwikkelen, sociale competenties te 

stimuleren, waar nodig gezondheid te bevorderen, creativiteit te ontplooien en desgewenst deel te nemen 

aan opvang- en vrijetijdsvoorzieningen.” De visie is samen te vatten in het motto: breed denken, maar 

primair richten op basisonderwijs, jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzalen en kinderopvang, onder 

voorwaarde van gezamenlijke programmering- en afstemmingsoverleg. De ontwikkeling is gericht op de 

leeftijdsgroep 0-12 jaar. 

 

De Fontein wil dus de zorg rond kinderen optimaliseren en ieder kind ontwikkelingskansen bieden. 

Daarom zijn de contacten met de peuterspeelzaal  en kinderopvang  verstevigd en worden er gezamenlijke 

activiteiten opgezet. Ook leveren de ondersteuningsteams  een belangrijke  bijdrage. Via de Cultuurkoepel 

in Hardenberg wordt er jaarlijks een mooi programma geboden na schooltijd, waarbij kinderen prachtige 

kansen krijgen om hun talenten te benutten. 

  

Op het gebied van de sport is er via Sport Service Hardenberg een vakdocent gym aangesteld. Er worden 

naast de gymlessen door de vakleerkracht  ook sportactiviteiten na schooltijd georganiseerd. Middels deze 

sport- en cultuuractiviteiten zet De Fontein vooral in op taalontwikkeling, creatieve ontwikkeling, 
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motorische ontwikkeling en sociale omgang met elkaar. Dit alles om de talenten van kinderen te benutten 

en de mogelijkheden voor kinderen te vergroten. 

  

Muziekonderwijs 

We hebben ook dit jaar subsidie ontvangen voor ons muziekonderwijs. Hiervoor zijn wij een 

samenwerking aangegaan met Hafabra. (verschillende Harmonie-, fanfare- en brass-groepen in de 

omgeving) De kinderen van groep 5 krijgen nu gedurende het hele jaar 2019-2020 wekelijks een gastles 

van een externe muziekdocent, als ook extra instrumentenlessen, waarbij kinderen kennis kunnen maken 

met verschillende soorten instrumenten. Daarna zou het natuurlijk mooi zijn, dat kinderen doorstromen 

naar een muziekvereniging-/school in de omgeving. De overige groepen krijgen 1 keer per 14 dagen les 

van onze eigen vakdocent muziek. (juf Alinda Mars) 

 

18. Niet bij kennis alleen  

 

Naast de dagelijkse lessen is er ook tijd voor feesten, vieringen of andere 

activiteiten. Omdat we een christelijke school zijn, besteden we veel aandacht 

aan Kerst en Pasen. Met Kerst organiseren we een samenzijn in de kerk of op 

school. Alle kinderen en hun ouders zijn dan welkom. Met Pasen wordt er een 

viering in de klas gehouden en vindt er een gezamenlijke Paasmaaltijd plaats. 

Twee keer per jaar is er een kerkschooldienst, een gezinsdienst, georganiseerd 

door de kerken en de school. De kinderen doen ook aan verschillende andere 

activiteiten mee zoals de sportdag, het schoolvoetbaltoernooi en het 

schoolvolleybaltoernooi.  De groepen 1 t/m 7 gaan één keer per jaar op een schoolreisje. De kinderen van 

groep acht hebben een kampeerkamp van drie dagen.  

   

De Stichting Kind en Cultuur verzorgt voor alle kinderen ieder jaar 

activiteiten op cultureel gebied. Dat kan zijn het bekijken van een 

toneelstuk of een dansgroep. Soms is dat in Lutten zelf, soms 

moeten kinderen naar theater ‘De Voorveghter” in Hardenberg. 

Enkele onderdelen zijn: schrijvers op school, fotografie, reis naar 

het Rijksmuseum, het Oale Meestershuus, dansen, muziek, 

boekenprojecten, het maken van kunst etc.  

 

19. Oudercontact 

 

Ouderavonden 

Bij de start van het nieuwe schooljaar, in de derde schoolweek, wordt voor alle ouders een informatie 

avond gehouden. Deze avond gaat over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. 

Eind april/ begin mei houden we onze jaarlijkse ledenvergadering; deze vergadering is bedoeld voor de 

leden van de schoolvereniging, maar ook alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.  Er wordt verslag 

uitgebracht van het afgelopen kalenderjaar. Middels een jaarverslag en een financieel verslag wordt 

verantwoording afgelegd van het onderwijs en alles wat daar bij hoort aan de leden en ouders. Meestal 

vinden er bestuursverkiezingen plaats. Ook brengen de O.R. en de M.R. dan verslag uit van het afgelopen 

jaar. 
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Soms vindt er tussendoor ook nog een ouderavond plaats over 

bv. onderwijskundige- of opvoedkundige zaken. 

 

Spreekavonden 

In de 5e week van het nieuwe schooljaar wordt een begin 

gemaakt met de zgn. startgesprekken.  Deze gesprekken duren 

20 minuten. In de bovenbouw zijn hierbij ook de leerlingen zelf 

aanwezig. De vorderingen van de kinderen worden besproken en 

de doelen worden vastgesteld. Hieraan voorafgaand worden de 

Kind Centraal Formulieren thuis ingevuld en tijdens het 

startgesprek besproken.  

In februari/maart zijn er 10 minuten gesprekken en in juni/juli 

vinden deze gesprekken nogmaals plaats. 

 

Inloopuur 

Sinds 2017 wordt er gewerkt middels de methodiek van ‘4x wijzer’. Kinderen werken dan in projectvorm 

aan verschillende onderwerpen t.a.v. het vak ‘natuur’ en ‘geschiedenis’. Aan het eind van de projecten 

worden er soms inloopuurtjes georganiseerd, waarbij de ouders een kijkje kunnen nemen, en waarbij 

kinderen hun gemaakte werk presenteren voor de ouders.  

 

  20. Sponsorbeleid   

 

Op school is ons sponsorbeleid vastgelegd in ons schoolplan. De school krijgt geen structurele 

sponsorbijdragen, maar incidenteel wordt de school wel gesponsord in de vorm van materialen of 

artikelen. Zo hebben we in het verleden onze sport-shirts aangeschaft van ingezameld sponsorgeld, 

evenals de techniektorens. Er is een sponsorloop gehouden voor de inrichting van het nieuwe schoolplein. 

Ook zijn gelden verkregen via de Raboclubkascampagne en via verschillende spaaracties. De m.r. heeft dit 

beleid goedgekeurd. 

 

 

 21. Verschil van mening, klachtenregeling 

 

Het is mogelijk dat u het ergens niet mee eens bent. Bespreekt u dat dan eerst met de leerkracht; lost dit 

niets op, dan bespreekt u het met de directie. Mocht dat ook niets oplossen, dan kunt u terecht bij het 

bestuur van de school. Lukt het dan nog niet om tot een oplossing te komen, dan kunt u een klacht 

indienen. Dat moet u schriftelijk doen. De klacht stuurt u dan op naar de Klachtencommissie van de 

schoolvereniging. (Zie het adres achterin deel 1). U krijgt dan precies te horen wat er met uw klacht 

gebeurt. Een brochure van de klachtenregeling is op school te verkrijgen. 

 

 

 

 

  

 22. Bijlagen 
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A. De Fontein en cijfers 

 

1. De leerlingen 

Verwacht aantal leerlingen  

per 1-10-2019:   144 

aantal groepen:    7 

 

groep 1:              12, 

met groei naar 24 

groep 1/2:   23 

groep 3:    22 

groep 4:    17 

groep 5:     20 

groep 6/7a:   25  

groep 7b/8:    25

 

2. De resultaten 

Zoals gezegd nemen we systematisch de Cito- toetsen af bij onze leerlingen. Hieronder vermelden we 

de uitslagen van de laatst afgenomen toetsen, schooljaar 2018-2019. 

  

De scores I t/m III betekenen : boven of op het landelijk gemiddelde, een IV of V score is onder het 

landelijk gemiddelde. De leerling wordt  besproken en er wordt bekeken of er actie ondernomen moet 

worden in de vorm van extra instructie, extra begeleiding of inoefening. In dat geval worden er extra 

doelen opgesteld in een zorgdocument dat wekelijks wordt uitgevoerd, gevolgd en bijgesteld.   

 
Handelingsplannen in groep  1 en 2  2018-2019: 
Voorbereidend Taal en Rekenen: 4 
Handelingsplannen  in groep  3 t/m 7  2018-2019: 
Lezen: 30 
  
Aantal leerlingen met een individuele leerlijn voor één of meer vakken : 13 
Aantal verwijzingen naar het SBO: 2 
Aantal terugplaatsingen vanuit het SO: 0 
Aantal zittenblijvers: 1 
Groep overgeslagen: 1 
 
 
Advies VO 

Sinds 2017 wordt de IEP eindtoets gemaakt. Hieronder treft u de resultaten aan: 

 Aantal I-score  II-score  III-score  IV-score  V-score 

Rekenen gr. 3 

t/m 7 

91 21 18 20 12 20 

Spelling gr. 3 

t/m7 

91 39 14 18 7 13 

DMT (Techn. 

Lezen) gr. 3 t/m 

7 

91 23 26 13 14 15 

Begrijpend 

Lezen  gr. 3 t/m 

7 

91 21 13 28 17 12 
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Eindtoets resultaat IEP: 

2017: Landelijk gemiddelde 80.6, eigen score 83.8 

2018: Landelijk gemiddelde 81, eigen score 89 

2019: Landelijk gemiddelde 81.8 , eigen score 84.7 

We scoren hiermee 3 jaar achtereen ruim boven het landelijk gemiddelde. 

 

 Uitstroom: 

 

 VSO VMBO 

basis 

VMBO 

kader 

Kader/TL TL/Havo Havo/VWO VWO/Gymn. 

percentage % % % % % % % 

        

2010 0 1 10.3 6.8 24.1 55.16 - 

2011 4.5 9 lwo 13.5 18 13.5 22.5 18 

2012 0 8 lwo 8 20 36 8 20 

2013 0 11 11 11 11 22 22 

2014 0 20 lwo 29.12 16.64 16.64 8.32 8.32 

2015 0 5.88 35.28 - 35.28 17.64 5.88 

2016 0 10 25 3 20  30 

2017 0 5.55 27.75 11.10 33.30 5.55 16.65 

2018 0 12.5 12.5 12.5 25 31.25 6.25 

2019 0 5.26 21.04 21.04 15.78 31.56 5.26 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


