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Woord vooraf
Beste ouders/lezers,
De basisschool is een belangrijk onderdeel van je leven: zowel voor de kinderen als voor de ouders.
Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Eerst bij mam of pap achterop, later
helemaal alleen. U vertrouwt ze dan toe aan de zorg van de leerkrachten. De school en de
leerkrachten beïnvloeden het leven van uw kind. Bij de keuze van een school dient u dan ook wel
even stil te staan.
Scholen verschillen, niet alleen in levensbeschouwelijke uitgangspunten maar ook steeds meer in
werkwijze, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt een keuze niet gemakkelijk! In
de schoolgids beschrijven wij waar we voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren, de manier van
werken, de sfeer en de gang van zaken bij ons op school. Wij hopen dat u, met behulp van deze
schoolgids, in elk geval op weg wordt geholpen bij het maken van een belangrijke keuze. Deze
schoolgids kunt u bij ons opvragen, inzien vanaf de website, maar wij stellen het ook zeer op prijs
wanneer u even binnenloopt.
Met vriendelijke groet,
Monique Thissen en Cora van Unen
Locatiedirecteuren
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De School
Betekenis van de naam O.J.S. het Scala
Scala betekent ‘trap’ en dat staat symbool voor hogerop komen. Ieder op zijn eigen hoogste trede!
De naam verwijst naar een ‘scala aan keuzes’. De kinderen leren verantwoordelijkheid en plannen
zelf hun taken. Rekenen- en taal opdrachten zijn iedere schooldag verplichte taken. Verder verwijst
de naam ook naar een ‘scala aan kleuren’. Er is respect voor iedereen!
Het Scala lied
Op het Scala doen we heel veel samen.
Op het Scala voelt geen kind zich heel alleen.
Is voor spel en werk voor viering en gesprek.
Hier op school altijd een plek.
Voel je thuis: Dat is het motto.
Steek de wereld in je zak
En je mening laten horen.
Doen we hier met speels gemak.
Refrein:
Op het Scala, op het Scala, bij ons op school daar is het goed.
Mag je zijn zoals je bent, blijf jezelf dan ga je goed.
Op het Scala, op het Scala is elk kind gelijk en uniek.
Laat men ieder in zijn waarde, als de noten ……. op de muziek.
Op het Scala heeft talent de aandacht.
Op het Scala mag je zeggen wat je vindt.
Leert de grootste van het allerkleinste kind.
En het kleinste van het grote kind.
Want de jeugd die heeft de toekomst.
Dat is zondermeer een feit.
Daarom zijn we op het Scala.
Toch maar liever bij de tijd.
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Schoolgrootte
Wij zijn een groeiende en bloeiende school; het leerlingenaantal ligt momenteel rond de 230
kinderen. De groepsgrootte ligt rond de 25 leerlingen per groep. Hierdoor is er volop de persoonlijke
aandacht voor iedere leerling. Dit schooljaar zullen de groepen 6/ 7 en 7/ 8 les krijgen op onze
dislocatie aan de Pannekoekendijk 2.
Het Scala als een Brede school
U vindt bij ons ook de peuterspeelzaal “De Libelle”, de buitenschoolse opvang en het
kinderdagverblijf die worden verzorgd door Stichting Prokino.
In het kader van de brede school ontwikkeling worden er na schooltijd diverse cursussen gegeven.
Hierbij kunt u denken aan beeldende vorming, muziek, theater en kleuterdans. Daarnaast worden er
sport- en bewegingsactiviteiten georganiseerd door onze combinatiefunctionaris. Deze kunnen op
verschillende locaties worden gegeven. Deze activiteiten worden qua tijden zoveel mogelijk
aansluitend op de schooltijden aangeboden.
Waarom een Brede School?
Door samen te werken met partners willen we:
● Talenten van kinderen optimaal benutten.
● De betrokkenheid van ouders vergroten.
● Extra mogelijkheden bieden om kennis van de wereld en taal- en rekenvaardigheid op te
doen, door verlenging van de leertijd (vroeg- en voorschoolse educatie).
Binnen deze Brede School krijgen de vijf O’s een plek
● Onderwijs
● Opvoeding
● Ontwikkeling
● Opvang en
● Ontspanning.
Openbaar onderwijs
Onze school behoort met nog 5 andere scholen tot de stichting OOK (Openbaar Onderwijs Kampen).
Onze school is openbaar; dat wil zeggen dat we openstaan voor alle kinderen. Afkomst,
levensovertuiging of godsdienst speelt bij toelating geen rol. We gaan er op O.J.S. Het Scala vanuit
dat ieder kind uniek is en benaderen verschillen positief. We leren met én van elkaar. Dit geeft een
goede voorbereiding op de toekomst, doordat kinderen met verschillende achtergronden elkaar
dagelijks ontmoeten.
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De visie & missie van O.J.S. het Scala
Onze Missie
Binnen ONS onderwijs zien wij het als onze taak om ieder kind voor te bereiden op een plek in de
maatschappij. Hierbij benutten we de talenten en kansen van ieder kind binnen een veilige en open
sfeer in de school.
Onze kernwaarden:
Ondernemend, Nieuwsgierig en Samen…...ONS onderwijs
Onze Visie
Op het Scala spreken wij over ‘ONS’ onderwijs. ‘ONS’ omdat wij het onderwijs met elkaar maken. In
samenspraak met de teamleden, de ouders, het bestuur en de inspectie. ‘ONS’ omdat wij het
onderwijs zo hebben vormgegeven dat het bij ons past. Iedere medewerker levert zijn/haar unieke
bijdrage aan het geheel door gebruik te maken van de aanwezige kwaliteiten in ons team. En ‘ONS’
omdat het onderwijs aansluit bij de behoeftes die wij signaleren bij onze leerlingen en hun ouders.
Het Scala en het onderwijs is van ons allemaal.
Onze visie op onderwijs kent een aantal uitgangspunten.
Voorbeeldfunctie / authenticiteit
Het is voor ons belangrijk om authentiek te zijn in ons handelen en zijn. Wij zijn ons bewust van onze
voorbeeldfunctie en nemen die verantwoordelijkheid serieus.
Wij vinden dat wanneer het gaat om houding en gedrag wat voor de kinderen geldt, ook voor ons als
team geldt. Wij kunnen bijvoorbeeld kinderen niet leren ondernemend te zijn als wij zelf niet
ondernemend zijn. Deze verantwoordelijkheid richt zich in de eerste plaats op de leerlingen, maar
geldt ook voor de omgeving van de school, de ouders en de wijk.
Openheid / Jezelf zijn
Leren is een proces van vallen en opstaan. Dat geldt voor kinderen en ook voor volwassenen. Om te
kunnen leren is het belangrijk dat je je open en kwetsbaar op durft te stellen. Want fouten maken
hoort erbij. Daar leer je alleen maar van. Open en kwetsbaar zijn en jezelf laten zien vraagt veiligheid.
In de klas, in het team en in relatie tot ouders. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mag zeggen
wat hij denkt of vindt en nemen dat mee in onze besluitvorming. In de klas en op schoolniveau.
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Vernieuwend
De ontwikkelingen in de wereld gaan hard. Het vraagt inspanning om daar mee om te gaan en om bij
te blijven. Maar wij willen daarin nog een stapje verder gaan. Wij willen ook proactief zijn in het
vinden en behouden van de aansluiting. Dat betekent dat wij voortdurend bezig zijn om ons
onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de ontwikkeling in de wereld, maar ook bij de
ontwikkeling van de kinderen. Dit spanningsveld houden wij nauwlettend in de gaten.
Zoals alle basisscholen werken wij aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Onze visie vertelt hoe
wij het onderwijs vorm willen geven. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:
● Wij bieden een gedegen instructie voor de vaardigheden taal/lezen, rekenen en schrijven als
een goede basis om zich verder te ontwikkelen.
● Wij willen zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van elk kind.
● Er is binnen bepaalde kaders voldoende ruimte voor de eigen inbreng van de kinderen. Zo
stimuleren we de motivatie en betrokkenheid van de kinderen.
● Wij benaderen de kinderen positief door zoveel mogelijk hun talenten als uitgangspunt te
nemen.
● We besteden veel aandacht aan de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de
kinderen.
● Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan.
Dit beïnvloedt het leervermogen positief.
● We bieden de kinderen rust en structuur.
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Omgang met elkaar
De school moet een veilige plaats zijn waar kinderen zich op hun gemak voelen en zichzelf durven
zijn, zich geaccepteerd voelen en vertrouwen in zichzelf en anderen kunnen hebben. Op O.J.S. het
Scala hebben leerkrachten een pedagogische houding die gekenmerkt wordt door echtheid, respect
en belangstelling voor kinderen en hun leef- en belevingswereld.
Ieder mens leeft en werkt in allerlei groepsverbanden. Binnen de stamgroep zitten de kinderen in
tafelgroepjes (groepjes van ongeveer vier kinderen). In zo’n groepje kunnen kinderen van
verschillende leeftijden door elkaar zitten. Dit is bedoeld om van en met elkaar te leren.
Kanjer
Hoe zeg je dingen tegen elkaar? Wat doe je als je vindt dat een ander niet leuk tegen je doet? Hoe ga
je om met de spullen van een ander? Wat doe je als je ziet dat een ander gepest wordt? In een
kringgesprek wordt regelmatig over dit soort vragen gesproken.
Wij volgen de kanjermethode. De Kanjerregels staan in iedere groep centraal. We trainen de
kinderen om zich als een Kanjer te gedragen; de Kanjertraining.
Wat gebeurt er tijdens de Kanjertraining?
In de Kanjertraining worden verschillende oefeningen gedaan: er zijn fysieke oefeningen die gericht
zijn op het krijgen van vertrouwen in anderen, maar er worden ook vragen beantwoord en actief
geoefend door middel van een rollenspel, waarbij kinderen leren zich in te voelen in anderen. Dankzij
de typering in dieren en bijbehorende kleuren zijn de rollen ook voor kinderen duidelijk. Zwart is de
pestvogel, rood is het aapje dat overal om lacht, geel is het bange konijntje. De witte tijger is de
kanjer. Maar de kleuren en dieren hebben ook een positieve kant, zoals hieronder wordt uitgelegd.
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Doelstelling en thema's van de Kanjertraining
De doelen van de Kanjertraining zijn:
● 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
● Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
Deze doelen worden door verschillende thema's in de lessen van de Kanjertraining verwerkt:
● Jezelf voorstellen
● Aardige dingen zeggen over jezelf en de ander
● Weet jij hoe je je voelt
● Kun jij nee zeggen (grenzen stellen)
● Vragen stellen en antwoord geven
● Luisteren en samenwerken
● Vriendschap
● Van kritiek kun je leren (feedback geven en ontvangen)
● Het is goed dat je er bent
● Pest-problematiek
De Kanjerlessen mogen enkel gegeven worden door leerkrachten die door Stichting
Kanjertraining zijn opgeleid en in het bezit zijn van een geldige licentie.
Naast de kanjertraining werken wij met het digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem
(KanVAS). Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een
leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische
adviezen. Deze zullen wij weer verwerken in ons groepsplan kanjeren.
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Kwaliteitsverbetering door nascholing
Goed onderwijs staat of valt met de leerkrachten voor de klas. Zij zorgen ervoor dat de materialen en
methoden goed toegepast worden in de klas. Nieuwe ontwikkelingen volgen wij op de voet. Daarom
zijn er jaarlijks voor het hele team een aantal studiedagen ingepland. De leerkrachten volgen deze
scholing in teamverband of individueel. Daarnaast worden er door een aantal van onze leerkrachten
opleidingen gevolgd op master of HBO+ niveau.
Kwaliteitsverbetering door goede methoden
Leerkrachten moeten gebruik kunnen maken van goede, moderne lesmethoden en materialen. Voor
alle groepen wordt regelmatig bekeken welke materialen er op de markt zijn en welke wij daarvan
willen en kunnen aanschaffen.
Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem
Door gebruik te maken van een leerlingvolgsysteem kunnen we de ontwikkeling van uw kind
nauwgezet volgen. Wij werken op onze school met het ParnasSys-systeem. Met dit systeem krijgen
we een duidelijk beeld van de ontwikkeling die het kind doormaakt. We kunnen de resultaten
vergelijken met elkaar, zowel op groepsniveau als op schoolniveau. Bij de kleuters maken we gebruik
van ons kleutervolgsysteem. Dit systeem volgt de ontwikkeling van het jonge kind.
We bespreken de resultaten met elkaar en aan de hand van deze resultaten ondernemen we acties
om het onderwijsaanbod te verbeteren.
Doelstellingen komend schooljaar
● Verder ontwikkelen van ONS onderwijs ten aanzien van onderzoekend leren.
● Verder ontwikkelen van onderzoekend leren.
● De kleuterbouw start met een nieuw ontwikkelingsvolgsysteem.
● Verbeteren van ons cultuuronderwijs op het gebied van drama, dans en muziek.
● Oriëntatie/invoering leerlijn Engels m.b.v Groove me in de onderbouw.
● Oriëntatie nieuwe rekenmethode, implementeren van ‘Met sprongen vooruit’ op
rekengebied.
Inspectie
De inspectie controleert de scholen op hun kwaliteiten. De inspectie voert een kwaliteitsonderzoek
uit. Onze school is volgens het nieuwe toezichtskader bekeken. Op zes van de tien indicatoren
hebben we goed gescoord en op vier onderdelen voldoende. Het volledige rapport kunt u vinden op
www.owinsp.nl
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Invulling Jenaplanonderwijs op het Scala
Het Jenaplanonderwijs geeft aan elke school ruimte voor een eigen invulling. Die ruimte biedt
mogelijkheden om het onderwijs in te richten aangepast aan de eigen situatie. Het
Jenaplanonderwijs heeft uiteraard wel een aantal uitgangspunten. We noemen hier enkele.
● Het kind is het allerbelangrijkste in de school en niet de leerstof. De school zal zo goed
mogelijk aansluiting vinden bij de ontwikkeling van het kind.
● Het vormen van een eigen persoonlijkheid vindt plaats in samenspel met andere kinderen en
volwassenen. Leren om met anderen om te gaan en samen te werken, weerbaar te worden
en voor zichzelf en anderen op te komen, dat stimuleren wij.
● De vrijheid die het kind krijgt gaat samen met het leren dragen van verantwoordelijkheid. Zo
leren kinderen om rekening te houden met anderen.
● Verschillen tussen kinderen benaderen we op een positieve manier. Zo leren we beter met
elkaar om te gaan.
Basisactiviteiten
We onderscheiden vier basisactiviteiten waarin mensen
leven en leren; we leren niet alleen door met pen, papier en
het hoofd bezig te zijn. Door met elkaar in gesprek te zijn,
kunnen we elkaar informeren en elkaar leren begrijpen.
Maar ook door samen te vieren: bijvoorbeeld in een
weekopening- of sluiting, waar we leren van elkaar wat ons
hoofd en hart heeft beziggehouden en we brengen
gevoelens op elkaar over.
Tijdens het gesprek in de kring worden de plannen gemaakt
en wordt voor een deel het werk besproken. Onder werk
vallen de instructiemomenten en de blokperioden, waarin
kinderen zelfstandig met het werk bezig zijn. Door samen te
spelen, leren we rekening met elkaar te houden. Ook maken
we al spelend iets wat we meegemaakt hebben tot iets van onszelf.
Deze basisactiviteiten wisselen elkaar af. Deze afwisseling is vastgelegd in het ritmisch weekplan.
Gesprek
Bijna elke ochtend wordt gestart met de peiler gesprek. Vaak wordt de dag ook afgesloten met en
evaluatie. In gesprek is er ruimte voor gezelligheid (viering van verjaardag, spel, vertellen over wat je
hebt meegemaakt) en voor overleg over gedrag en werk.
We onderscheiden o.a. de vertelkring, instructiekring, observatiekring, leeskring, krantenkring,
verslagkring, boekenkring, verjaardagskring en meeneemkring. Maar ook de instructiekring (hier doet
vaak een deel van de kinderen aan mee, terwijl de andere kinderen zelfstandig werken).
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Werk
Ieder kind is op hetzelfde moment bezig met zijn eigen werk, op zijn/haar
eigen niveau. Instructie momenten staan aangegeven op het bord.
In groep 1, 2 en 3 werken de kinderen met planborden. In de middenbouw
werken ze met een dag- of weekplanning en in de bovenbouw met een
agenda. Dit noemen wij de taakbrief. Zo leren de kinderen zelf hun werk te
plannen. Na de instructie gaan de kinderen de leerstof zelfstandig
verwerken. De dag- of weekplanning is zoveel mogelijk aangepast aan de
mogelijkheden van de kinderen; zowel kwantitatief (hoeveelheid van het
werk) als kwalitatief (moeilijkheid, niveau, gestelde eisen).
Spel
Door spel kun je gevoelens en emoties verwerken. Bijvoorbeeld bij lezen en
schrijven, moet je ook leren spelen. Maar ook in de gymles, bij drama en tal
van andere activiteiten. Spel komt vooral tot uitdrukking bij de dagopening,
buiten spelen, expressievormen, werkuur, weeksluiting en in de kring.
Viering
Vieringen zijn een essentieel onderdeel in ons onderwijsaanbod. Zo
vieren wij onder andere:
● verjaardagen van leerlingen of leerkrachten.
● begin van een project en einde van het project.
● samen zingen, musiceren, toneelspelen e.d.
● weeksluiting of maandsluiting.
● Sinterklaas, Kerst, Pasen, Suikerfeest
Maar ook bijzondere gebeurtenissen thuis en op school. Wij doen dit
vooral samen én met elkaar.
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De organisatie van ons onderwijs
De organisatie van het onderwijs in groep 1 en 2
Wij starten iedere dag in de kring. Daar kunnen kinderen hun belevenissen met elkaar delen. De kring
heeft natuurlijk meerdere functies. Er is ruimte voor de kinderen om hun eigen verhaal te vertellen,
er wordt instructie gegeven, kinderen leren luisteren naar elkaar en stellen vragen enz. In de
evaluatiekring mogen kinderen vertellen wat ze hebben geleerd of gemaakt. Op deze manier sluiten
we een dagdeel goed af en komen leerprocessen goed in beeld. De kinderen leren zo ook van elkaar.
De schooldag begint en eindigt in de kring.
Bij de kleuters beginnen we al met het leren plannen van het werk en spel. Dit doen we door middel
van een planbord. Op dit bord is met plaatjes duidelijk weergegeven waar de kinderen uit kunnen
kiezen. Naast het kiezen van spel leren de kinderen ook te werken met een weektaak. Hoe jong de
kinderen ook zijn, ook kleuters leren op deze manier overzicht te krijgen over hun werk. Op deze
manier leren jonge kinderen al snel zelfstandig keuzes te maken.
Spel is een belangrijk onderdeel in het leven van kinderen. Door middel van spel leren kinderen. De
hoeken en materialen zijn daarom ook erg belangrijk. We zorgen bij alle thema’s voor een
uitdagende leeromgeving. Wisselende ontdekhoeken en speelhoeken zijn een belangrijk deel van ons
onderwijs. De thema’s en methodes zorgen voor een gevarieerd aanbod dat past bij de
belevingswereld van de kinderen.
Om de ontwikkeling van het jonge kind goed te kunnen volgen, maken wij gebruik van een
ontwikkelingsvolgmodel. Dit wordt 2x per jaar besproken met de ouders. Hierin komen verschillende
aspecten aan bod zoals, taal- en rekenontwikkeling, spelontwikkeling, kringgedrag enz. Daarnaast
gebruiken wij ook het dyslexieprotocol zodat we eventuele problemen vroeg kunnen signaleren.
De organisatie van het onderwijs in groep 3
tot en met 8
Vanaf groep 3 komt er steeds meer een
nadruk op het methodisch werken. De
methoden geven de leerlingen de basisstof.
Deze methoden bevatten alle kerndoelen die
de kinderen na 8 jaar basisonderwijs moeten
kennen en kunnen.
Zelfstandig werken
In ons ritmisch weekplan staat beschreven
hoe de dag verloopt. Hierin wordt een goede
balans gezocht tussen de 4 basiselementen
(werk, spel, viering en gesprek).
De kinderen werken met een taakbrief. Hierop
staan de verplichte dagtaken vermeld. De
kinderen leren zelf hun taken te plannen. We
werken gedifferentieerd: sommige kinderen hebben weinig uitleg en begeleiding nodig en kunnen
zelfstandig doorwerken. Deze kinderen kunnen vaak meer stof verwerken dan de basisstof. Voor hen
zijn er extra uitdagende en verrijkende materialen aanwezig. Andere kinderen hebben juist meer
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ondersteuning en instructie nodig. Deze kinderen krijgen extra en/of verlengde instructie van de
leerkracht. Dit gebeurt meestal aan de instructietafel. Daar zitten dan kinderen met dezelfde
onderwijsbehoeftes die van en met elkaar leren. Een onderwijsbehoefte kan zijn: meer leertijd,
werken met materialen, verrijkings- of verdiepingsstof, een opdracht herhalen of hardop verwoorden
wat je doet. De onderwijsbehoeftes van de kinderen worden beschreven in een groepsoverzicht.
Hierdoor heeft de leerkracht inzichtelijk welke individuele onderwijsbehoeftes de leerling heeft.
Onderzoekend leren.
Op het Scala is onderzoekend leren en belangrijk manier van leren en werken.
Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben
voor de individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede
zin van het woord. Dus niet alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele,
motorische, sociale en onderzoekende talenten en bepaalde praktische vaardigheden. We zullen
voortdurend met een open mind moeten kijken naar de veranderingen in de maatschappij om
kinderen voor te bereiden op deze wereld. Het gaat daarbij om het aanleren van vaardigheden en
attitudes, zodat kinderen het vermogen ontwikkelen om kennis zelfstandig te verwerven.
Vaardigheden zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, initiatief nemen
en zelfsturing zijn hierbij van belang. Hierbij proberen we een omgeving te creëren waarbinnen
kinderen betekenisvol kunnen leren. Kennis, vaardigheden en inzicht zijn in deze tijd meer dan ooit
met elkaar verbonden. Daarbij is het van belang dat kinderen enthousiast zijn en blijven leren omdat
het een levenslang proces is. De taak van de school, van de leerkrachten is de passie voor leren bij
kinderen te ontwikkelen. Als we bij de leerlingen specifieke talenten ontdekken, dan zal dat
consequenties hebben voor de organisatie in de klas en voor het ICT-gebruik. Het onderzoekend
leren zal daarin een belangrijke factor spelen om aan te sluiten bij de talenten van de kinderen en
deze verder te ontdekken.
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Teamleden
Locatiedirecteuren
Cora van Unen
Monique Thissen
U kunt altijd even binnenlopen wanneer u opmerkingen en/ of vragen heeft.
Intern begeleider
De intern begeleider (IB-er) heeft als taak de leerkrachten te begeleiden en te ondersteunen met
leerlingen die problemen hebben op leer- en sociaal-emotioneel gebied. De IB-er coördineert de zorg
op school. De IB’er bij ons op school is Cora van Unen.
De groepsleerkrachten
Elke groep heeft een groepsleerkracht die verantwoordelijk is voor zijn/haar groep. Het kan zo zijn
dat het een duo-baan betreft. Dit zijn 2 collega’s die samen verantwoordelijk voor de groep zijn.
Vakleerkracht
Deze leerkracht geeft les in een bepaald vak. Op O.J.S. het Scala hebben wij een vakleerkracht op het
gebied van bewegingsonderwijs. Deze vakleerkracht verzorgt één keer in de week voor de groepen 3
t/m 8 deze lessen. De vakleerkracht zorgt ook voor inspiratie voor de groepsleerkracht bij de andere
bewegingslessen. De vakleerkracht bij ons op school is meester Erik Bruins(tevens leerkracht op het
Scala).
Conciërge
Op school is op maandag-, dinsdag- woensdag , en donderdagochtend een conciërge aanwezig.
Stagiaires
Ieder jaar hebben wij stagiaires van de PABO en/of van de opleiding tot onderwijsassistent.
Zij stellen zich in het begin van het schooljaar of stageperiode aan u voor.
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Monique Thissen
Locatiedirecteur

Cora van Unen
Locatiedirecteur /IB’er

Anouk Mulder
Leerkracht 1/2B

Ciska van der Meulen
Leerkracht groep 3

Moniek Engeltjes
Leerkracht groep 7-8

Lianne van de Klok
Leerkracht groep 3

Susan Aarts
Leerkracht groep 4

Dirma van den Berg-Weever
Leerkracht

Martine Bruins
Leerkracht groep 1-2C
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Mirjam Grotendorst
Leerkracht groep 6-7

Erik Bruins
Leerkracht en vakdocent gym
4-5

Kajsa van Vliet
Leerkracht groep 5-6

Willem Nijborg
Conciërge

Marijse Keizer
Onderwijsassistent

Jerney Stroeve
Leerkracht groep 1-2A

Carola Hollander
Leerkracht groep 3

Marlijn van Dijk
Leerkracht meerdere groepen

Mianda Riezebos
Leerkracht groep 4-5
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Geralde van der Meer
Onderwijsassistent
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Groepsbezetting
Groep
1/2a
1/2b
1/2c
3a
3b

Maandag
Juf Jerney
Juf Anouk
Juf Martine
Juf Lianne
Juf Ciska

Dinsdag
Juf Jerney
Juf Marlijn
Juf Martine
Juf Lianne
Juf Ciska

4
4/5
5/6
6/7

Juf Susan
Meester Erik
Juf Kajsa
Juf Mirjam

Juf Susan
Meester Erik
Juf Kajsa
Juf Mirjam

7/8

Juf Moniek

Juf Moniek

Woensdag
Juf Jerney
Juf Anouk
Juf Martine
Juf Lianne
Juf Carola
Juf Ciska

Donderdag
Juf Jerney
Juf Anouk
Juf Martine
Juf Lianne
Juf Carola

Vrijdag
Juf Marlijn
Juf Anouk
Juf Martine
Juf Lianne
Juf Carola

Juf Marlijn
Juf Mianda
Juf Kajsa
Juf Mirjam

Juf Marlijn
Juf Mianda
Juf Kajsa
Juf Mirjam

Juf Moniek

Juf Moniek

Juf Susan
Juf Mianda
Juf Kajsa
Juf Mirjam
Juf Anouk
middag
Juf Moniek
Juf Susan
middag

ruimtevaarders

Groep 6/7 en 7/ 8 zal dit schooljaar plaatsvinden aan de locatie: Pannekoekendijk 2
8262 RZ Kampen. tel: 038-3333833
Vervanging
We zullen altijd proberen om bij ziekte of verlof vervanging te regelen. Er zal geprobeerd worden om
een invalleerkracht te vinden die de groep kan opvangen.
Schooltijden
(Deze schooltijden hanteren wij voor de Corona crisis. Vanaf mei 2020 zijn wij genoodzaakt een
continurooster te hanteren. Vraag voor meer informatie bij de directie.)
’s Morgens om 8:15 uur zijn alle kinderen en u van harte welkom op school. Bij de eerste zoemer om
08:25 uur verzoeken wij u om afscheid te nemen van de kinderen. Bij de tweede zoemer om 08:30
uur gaan we beginnen.
’s Middags is dit hetzelfde. Om 12:55 uur is iedereen welkom. De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven
‘s middags op het plein tot de eerste bel gaat. De eerste bel gaat om 12:55 uur. Om 13:00 uur begint
de les weer. Tijdens pauzemomenten is er altijd toezicht op het plein.
Maandag

Alle kinderen

Dinsdag

Alle kinderen

Woensdag
Donderdag

Alle kinderen
Alle kinderen

Vrijdag

Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
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08:30 uur – 11:45 uur
13:00 uur – 15:15 uur
08:30 uur – 11:45 uur
13:00 uur – 15:15 uur
08:30 uur – 12:00 uur
08:30 uur – 11:45 uur
13:00 uur – 15:15 uur
08:30 uur – 11:45 uur
13:00 uur – 15:15 uur
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Pauze tussendoortje
We pauzeren van 10:00 uur tot 10:15 uur. We eten en drinken gezamenlijk in de kring. Dinsdag en
donderdag zijn onze vaste fruitdagen. Op deze dagen eten we alleen groente en/of fruit.
Op de andere dagen zien wij graag een gezonde boterham, fruit, groente, en gezond drinken in
bekers of bakjes (voorzien van naam) die goed afsluitbaar zijn. Bij de deur van iedere klas hangt een
poster met suggesties voor de andere dagen. Snoep, chocolade en koeken geven wij weer mee naar
huis.
Jarige kinderen
Als uw kind jarig is willen we dit graag met elkaar vieren. Dit doen wij ’s morgens in de kring.
Kinderen mogen trakteren in de groep en vervolgens met een ander kind ook de andere groepen
langsgaan. Wij vinden het fijn als de traktaties ook gezond zijn. Snoep traktaties geven wij mee naar
huis. Wij hebben een vriendelijk verzoek aan u als ouders om de uitnodigingen voor kinderfeestjes
buiten school te regelen.
In de groepen 1 en 2 mogen de kinderen voor jarige papa’s en mama’s een tekening maken. In de
klas staat een agenda waar u de data op kunt schrijven.
(Tijdens de Corona tijd zien wij graag verpakte traktaties).
Vakantierooster / vrije dagen 2020/2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

12-10-2020 tot en met 16-10-2020
18-12-2020 tot en met 01-01-2021
22-02-2021 tot en met 01-03-2021
02-04-2021 tot en met 05-04-2021
03-05-2021 tot en met 12-05-2021
13-05-2021 tot en met 14-05-2021
24-05-2021
09-07-2021 tot en met 20-08-2021

extra vrije dagen:
studiedag 1:
studiedag 2:
studiedag 3:
studiedag 4:

vrijdag 18-12-2020 alle kinderen vrij
maandag 01-03-2021 alle kinderen vrij
vrijdag 11-06-2021 alle kinderen vrij
vrijdag 09-07-2021 alle kinderen vrij
kleuterstudiemiddagen. Let op: alleen de kleuters zijn vrij!
maandagmiddag 9 november 2020
donderdagmiddag 28 januari 2021
donderdagmiddag 15 april 2021
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Studiedagen
Behalve vakantiedagen worden er een aantal studiedagen gepland met het team. Het aantal
studiedagen is afhankelijk van de zogenaamde marge-uren (= werkelijke lesuren min de wettelijk
verplichte lesuren). Het team werkt dan aan onderwijskundige en pedagogische verdieping, maar
bijvoorbeeld ook aan organisatorische zaken.
Verlof/leerplicht
Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. In het algemeen
stromen de kinderen na acht schooljaren door naar de eerste fase van het voortgezet onderwijs, de
basisvorming. Een leerling moet de basisschool in elk geval verlaten aan het einde van het schooljaar
waarin hij of zij veertien is geworden.
Wanneer u buiten de schoolvakanties om, extra vrije dagen voor uw kind wilt opnemen, dan is dat
niet zonder meer mogelijk. De gronden betreffende tijdelijke vrijstelling van regelmatig schoolbezoek
(extra verlof) staan in artikel 11 van de leerplichtwet. De directie van het Scala is bevoegd verlof te
verlenen indien dit om gewichtige omstandigheden noodzakelijk is. Het feit dat ouders met hun
kinderen op vakantie willen gaan buiten de schoolvakanties, zal in het algemeen niet als gewichtige
omstandigheid mogen worden aangemerkt.
Indien dit naar oordeel van de directie van het Scala wel het geval is, dient dit met een speciaal
formulier te worden aangevraagd, deze is te vinden via onze schoolapp. Toestemming is alleen
mogelijk, indien de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het noodzakelijk maakt om
buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan.
Het is voor u als ouders van belang te weten dat een bezoek aan de dokter of tandarts als extra verlof
dient te worden beschouwd. U doet er dus verstandig aan om zuinig om te springen met deze
bezoeken onder schooltijd.
Als wij geen tijdige melding van afwezigheid ontvangen, zullen wij vanaf ongeveer 8:45 uur zelf
contact met u zoeken. Bij (vermoeden van) ongeoorloofd verzuim zullen we contact opnemen met
de ouders. Zo nodig is er contact met de leerplichtambtenaar.
Waarschuwing
De directie van de school is verplicht de leerplichtambtenaar te informeren over vermoedelijk
ongeoorloofd schoolverzuim.
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Ziekte
Als een leerling ziek wordt moet dit direct op school worden gemeld.
Indien de leerling langere tijd niet op school kan komen, gaan we samen met de ouders /verzorgers
bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hiervoor
kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke
leerlingen. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als een leerling ziek is, te zorgen
voor goed onderwijs.
We vinden het minstens zo belangrijk dat de zieke leerling contact blijft houden met de school
(groepsgenoten, leerkracht e.d.). De leerling hoort erbij.
Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is onder andere belangrijk om
leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te
houden.
De melding van ziekte kunt u ’s morgens vanaf 8:00 uur aan ons doorgeven via de Scala app, of
telefonisch via 038-3316308.
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De vak- en vormingsgebieden
Taal/lezen
De Bibliotheek op school
Onze school is een structurele samenwerking aangegaan met de Bibliotheek
Kampen onder de noemer ‘de Bibliotheek op school’’. Het doel van deze
samenwerking is te zorgen voor een prettig en stimulerend leesklimaat binnen
de school, waardoor kinderen meer gaan lezen, zowel op school als thuis.
Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Leren
begint bij lezen. Kinderen die lezen leuk vinden, gaan meer lezen en worden
beter in lezen en in taal. Dit heeft een positief effect op de prestaties op alle
schoolvakken. Een goede taalbeheersing zorgt er bovendien voor dat kinderen
meer betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo zullen onze leerlingen
beter toegerust de school verlaten.
De Bibliotheek op school is een meerjarige samenwerking tussen school en
bibliotheek, bestaande uit de volgende onderdelen:
De schoolbibliotheek.
Een ruime en gevarieerde collectie jeugdboeken zorgt voor verrijking van het
leesonderwijs. De boeken worden op een kindvriendelijke en aantrekkelijke manier gepresenteerd.
De collectie is maatwerk en wordt regelmatig aangevuld en bijgesteld. De kinderen kunnen samen
met ouders boeken lenen in onze schoolbibliotheek voor thuis.
De leesconsulent.
Een vast gezicht vanuit de Bibliotheek Kampen. Zij is regelmatig op school, beheert de
schoolbibliotheek, begeleidt de biebouders, stemt af met de leescoördinatoren, ondersteunt en
adviseert het team en kan ook leerlingen en ouders van advies voorzien. Bij ons op school hebben wij
ook een voorleesconsulent, zij ondersteunt met name de onderbouw.
De leesconsulent van de Bibliotheek die verbonden is aan onze school is Greta Engelsman. Onze
voorleesconsulent is Patricia Volmer. De leescoördinator van onze school is Monique Thissen en
Carola Hollander.
Tijd voor lezen in het lesrooster.
Elke leerkracht besteedt structureel aandacht aan vrij lezen, voorlezen en praten over boeken.
Leerkrachten gebruiken effectieve werkvormen om leesplezier te stimuleren.
100% lidmaatschap.
Alle leerlingen en leerkrachten worden lid van de Bibliotheek Kampen en de schoolbibliotheek.
De leesmonitor.
Eenmaal per jaar vullen leerlingen van groep 4-8, alle leerkrachten en de leesconsulent digitale
vragenlijsten in. Hierdoor kunnen we meten of onze inspanningen daadwerkelijk leiden tot meer
leesplezier.
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Aanvankelijk lezen
In groep 3 werken we met de methode voor aanvankelijk lezen: Veilig leren lezen (nieuwe versie).
De leerlingen maken kennis met Kim en haar opa en de avonturen die ze beleven op het
Puddingboomplein. Met alle geleerde letters gaan de kinderen op onderzoek uit in de wereld om hen
heen. Veilig leren lezen werkt met kernen waarin steeds een ander thema centraal staat. Elke kern
begint met een ankerverhaal waarmee je het thema introduceert. De platen ondersteunen bij het
duidelijk maken van de verhaalstructuur.
Didactiek
Met Veilig leren lezen leren leerlingen steeds één nieuwe letter in
combinatie met eerder geleerde letters. Hiermee oefenen ze in
wisselende combinaties met letters die ze al kennen. Ze blijven de
nieuwe letter herhalen in woorden en zinnen. Het resultaat? Een zeer
sterke teken-klankkoppeling.Door deze aanpak komen ze sneller tot het
vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.Leerlingen
verkennen de letters vanuit verschillende invalshoeken: voelen,
luisteren, kijken, schrijven en ordenen. Bij het aanbieden van een
nieuwe letter maak je gebruik van het klassikale letterbord. Je deelt de
letters in vier letterfamilies in: korte klinkers, lange klinkers,
tweetekenklinkers en medeklinkers.
In de methode speelt het 'zoemend lezen' een belangrijke rol. Het
zoemend lezen houdt in dat een leerling tijdens het lezen van een
woord de klanken aanhoudt en verbindt, bijvoorbeeld 'vvvisss'.
Daardoor zetten leerlingen sneller de stap naar het vloeiend en vlot
lezen van woorden en zinnen. Het hakken blijft belangrijk, maar dan
voor het
Veilig leren lezen werkt met drie differentiatieniveaus: maan, zon en ster. In kern start bepaal je per
leerling het niveau. Leerlingen met een normale leesontwikkeling volgen de maanlijn. Leerlingen die
al leesvaardig zijn of een snelle groei doormaken volgen de zonlijn. Kinderen die wat meer moeite
hebben met lezen volgen de maanlijn. Ze krijgen daarbij een steraanpak met verlengde instructie,
extra tijd en oefening op maat.
Spelling / Taal
In de groepen 4 t/m 8 werken we met de methode “Zo leer je kinderen spellen” van Jose Schraven.
Deze methodiek werkt met behulp van duidelijke strategiekaarten en een 5-woordendictee. Dit
passen we iedere dag in de eigen groep toe, waarbij het accent ligt op het toepassen van de
spellingsregels en niet op het overschrijven van woorden en of invuloefeningen.
Op het gebied van taal werken we met de methode “Taal in beeld”.
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Rekenen
In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode
“Rekenrijk”. Elk blok wordt afgesloten met een toets.
Na deze toets gaat de leerkracht kijken of de leerling
herhalingswerk nodig heeft met extra instructie, of
dat een kind meer verdiepingsstof kan gaan maken.
Naast deze methode werken wij in de groepen 1 t/m
8 “Met Sprongen Vooruit”. Dit zijn leskisten waarin
allerlei oefeningen en materialen zitten die ingezet
kunnen worden. Het zijn actieve werkvormen in
spelvorm waardoor de kinderen op een spelende
manier aan het leren zijn.

Begrijpend lezen:
Wij werken groepsdoorbrekend op het gebied van begrijpend lezen. Twee keer per week gebruiken
wij de methode “Nieuwsbegrip”. Tijdens deze les staat modeling centraal. De leerlingen werken op
hun eigen niveau waardoor de uitdaging passend is en het competentiegevoel van de leerlingen
stijgt. Het leerproces van de leerling wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Doordat er op niveau
wordt gewerkt, is ook het samenwerken makkelijker.
Levensbeschouwelijk onderwijs
Als openbare school besteden wij actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke,
wereldgodsdienstige en maatschappelijk waarden. Wij houden rekening met en gaan uit van
wederzijds respect voor de levensbeschouwing en godsdienst van alle leerlingen en ouders. Wij
vinden het respectvol omgaan met elkaar daarin erg belangrijk in onze omgang met elkaar maar ook
in ons onderwijs. Wij besteden in de groepen aandacht aan verschillende onderwerpen zoals de
verschillende wereldgodsdiensten, cultureel erfgoed, actief burgerschap, religie maar ook filosofie.
De kanjertraining is ook een onderdeel van deze lessen.
Engels
Op een speelse manier maken de kinderen in de onderbouw kennis met de Engelse taal en leren ze
via onder andere muziek en spel.
In de groepen 4 t/m 8 hebben de kinderen een half uur in de week
Engels. We maken hiervoor gebruik van de methode Groove.me.
Deze methode werkt veel met actuele songteksten en sluit aan op
actueel nieuws via het digibord.
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Wereldoriëntatie
De wereld wordt voor de kinderen steeds groter. We spelen hier zoveel mogelijk op in door middel
van projecten die schoolbreed of per klas aangeboden worden. In elke klas groep kunt u elementen
vinden van onderzoekend leren waarbij kinderen op een speelse en ontdekkende manier aan het
leren zijn. In de onderbouw is wereldoriëntatie verwerkt in de thema’s en hoeken.
In de bovenbouw wordt wereldoriëntatie aangeboden door middel van workshops en onderzoekend
leren. De kinderen van groep 5 t/m 8 volgen deze workshops op vrijdagmiddag. Hierbij wordt
vakoverstijgend gewerkt, waarbij er aandacht is voor de vakken natuur, geschiedenis, aardrijkskunde
en tekenen/handvaardigheid. Deze manier van werken vullen we aan met film, het digibord, maar
vooral door er op uit te trekken met de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan een natuurgebied, de
stadsbrug en een kerk. De lessen worden ontwikkeld door onze docenten zelf, aan de hand van de
doelen die de kinderen behaald moeten hebben aan het einde van groep 8.
Executieve functies
Op onze school is er niet alleen aandacht voor ‘schoolse
vakken’, maar vooral ook voor vaardigheden die de kinderen
nodig hebben om tot leren te komen. Een verzamelterm voor
deze vaardigheden is ‘executieve functies’, die beschrijven
welke denkprocessen belangrijk zijn voor het uitvoeren van
sociaal en doelgericht gedrag. Het gaat hierbij om vaardigheden
zoals:
● Samenwerken
● Communiceren
● Sociale- en culturele vaardigheden
● ICT-geletterdheid
● Probleemoplossend vermogen
● Creativiteit
● Kritisch denken
● Plannen en organiseren
● Rem op gedrag (inhibitie)
● Flexibiliteit
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Cultuureducatie
Op school hebben we een beleidsplan cultuureducatie. In dit
beleidsplan is opgenomen hoe wij aandacht besteden aan de
verschillende culturele vakken.
Cultuur krijgt op het Scala steeds meer vorm. Bij muziek maken wij
schoolbreed gebruik van de methode 123zing. Er is hier naast aandacht
voor zang, ook veel aandacht voor actuele en aansprekende
onderwerpen, passend bij de leeftijd van de kinderen. Daarnaast
hebben wij een cultuurcommissie op school, die actief met ons
meedenkt tav techniek, muziek, handvaardigheid. De ICC’er bij ons op
school houdt bij hoe wij ons cultuuronderwijs vorm geven en bekijkt
hoe we onszelf daarin steeds kunnen vernieuwen.
Door veel aandacht te besteden aan levensbeschouwelijk onderwijs,
heeft erfgoed ook een plekje gekregen in ons cultuuronderwijs. We
bezoeken met de kinderen kerken en moskeeën tijdens het thema
‘godsdiensten’ en bekijken onze prachtige oude stad tijdens het thema
‘Hanzesteden’.
Gymnastiek
De kleutergroepen kunnen dagelijks gebruik maken van de speelzaal in de school. Zij hebben
daarvoor gymschoenen nodig. Die kunnen op school blijven. Het is van belang dat deze kinderen
altijd gymschoenen op school hebben, omdat er niet op vaste tijden gegymd wordt.
De midden- en bovenbouw groepen gymmen in de Reyersdam. De groepen 3-8 krijgen een keer per
week les van onze vakleerkracht meester Erik Bruins. Het is belangrijk dat kinderen schone
gymkleding aan hebben en goed schoeisel.

Sportpas
Via www.sportpas.nl/kampen kunnen alle kinderen zich inschrijven voor allerlei kennismakingslessen
bij verschillende sportaanbieders in de gemeente Kampen.
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De zorg voor leerling
De aanmelding
Voor het aanmelden van uw kind of een oriënterend gesprek, kunt u een afspraak maken met de
directie. Wanneer u een keuze heeft gemaakt voor onze school mag uw kind een aantal dagdelen
komen kennismaken of wennen. We kunnen uw kind pas officiëel toelaten als het 4 jaar is.
Bij opgave van uw kind krijgt u uitgebreide informatie mee over onze school. Na ongeveer 6 weken
volgt een gesprek met de ouders aan de hand van het aanmeldformulier. In dit gesprek proberen we
een zo breed mogelijk beeld van het kind te krijgen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij zijn/haar
ontwikkeling. Bij tussentijdse instromende leerlingen wordt tijdens het intakegesprek ook de
informatie van de vorige school besproken.
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school
Dossiervorming
Vanaf de eerste schooldag van een kind wordt er een dossier aangelegd. Hierin staan de gegevens
van de leerling, de gegevens van het gezin, gegevens voortkomend uit gesprekken met ouders (zoals
belangrijke afspraken), gegevens uit speciale onderzoeken, uitslagen van de Cito-toetsen, observaties
en groepsplannen. Dit dossier is, op verzoek, inzichtelijk voor ouders/verzorgers. Voor zover mogelijk
wordt er een digitaal dossier bijgehouden.
In het protocol gescheiden ouders staat beschreven hoe we omgaan met het verstrekken van
gegevens. Dit protocol ligt ter inzage bij de directie.
Handelingsgericht werken.
Wij werken in elke groep met
groepsplannen: het handelingsgericht
werken staat hierin centraal.
Leerlingvolgsysteem
Om de kwaliteit van ons onderwijs te
verhogen en verder te bewaken, worden de
kinderen regelmatig getoetst. Toetsen
geven ons inzicht in de prestaties van de
kinderen. Bovendien geven de toetsen ons
een totaalbeeld van de school.
Om de ontwikkeling van de kinderen goed
te blijven volgen, wordt van elke leerling
een zorgdossier samengesteld. Dit
verwerken wij in ons registratiesysteem
ParnasSys.
Leerlingbespreking
In de leerlingbespreking worden de onderwijsbehoeftes van ieder kind doorgesproken. Er wordt
kritisch gekeken naar de organisatie binnen de groep.
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Trendanalyse
Twee keer per jaar vindt er een trendanalyse met de directie, intern begeleider en het team plaats.
Tijdens deze bespreking wordt er gekeken of er problemen zijn in de groep, zowel op
sociaal-emotioneel als op leergebied. De toets resultaten van de leerlingen worden per groep
geanalyseerd. Naar aanleiding van deze analyse wordt er een groepsplan opgesteld. Tevens wordt
met de leerkracht gesproken over de te ondernemen acties op groeps- en/of schoolniveau.
Toets kalender
Voor het toetsen van de leerlingen maken wij gebruik van methodegebonden toetsen en de toetsen
van CITO-LVS. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen, ontwikkelt door het Cito te Arnhem. Deze
toetsen nemen wij tweemaal per jaar af. Dit doen wij in januari en juni. Deze toetsgegevens zijn
belangrijk voor het analyseren van de resultaten , het vaststellen van de onderwijsbehoeftes en het
opstellen van onze groepsplannen.
Groepsplannen/groepsbespreking
Twee keer per jaar wordt er een groepsbespreking gehouden met de leerkrachten van de
verschillende groepen. Tijdens deze groepsbespreking worden alle groepsplannen besproken. In deze
groepsplannen werken wij met 3 niveaus. Er is een basisgroep, een subgroep voor leerlingen die
extra uitdaging en verrijking nodig hebben en een subgroep die extra uitleg en ondersteuning van de
leerkracht nodig heeft.
Om de verschillende niveaugroepen samen te stellen is het noodzakelijk dat de leerkracht de
onderwijsbehoeftes van elke leerling goed in kaart brengt.
Een onderwijsbehoefte van een leerling kan bijvoorbeeld zijn:
● extra leertijd;
● werken met concreet materiaal, zoals blokjes, klokjes, getallenlijn;
● de leerkracht herhaalt de instructie;
● verkorte uitleg;
● werken met uitdagende materialen.
Tijdens deze bespreking is er ook aandacht voor de zorgleerlingen.
Het kan ook zijn dat de IB-er nog eens in de klas komt kijken om goed te kunnen bepalen waar het
probleem ligt. Wanneer de IB-er heeft gekeken in de klas, kan zij de leerkracht waar nodig
ondersteunen in het bijstellen van het groepsplan. In de volgende groepsbespreking wordt het
groepsplan geëvalueerd en wordt er gekeken naar de resultaten van de geboden hulp. De ouders
worden op de hoogte gebracht van dit plan.
Groepsoverdracht
Aan het eind van het schooljaar vindt er een overdracht plaats naar de volgende leerkracht. Alle
bijzonderheden van de leerlingen m.b.t. de gezondheid, extra hulp en belangrijke afspraken worden
doorgesproken. Het nieuwe groepsoverzicht wordt hierin meegenomen.
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Zorgadviesteam
Mocht het nodig zijn dan kunnen wij als school gebruik maken van het zorgteam. In dit overleg
worden de risico en/of zorgleerlingen uitgebreid besproken en worden er zo nodig afspraken
gemaakt en/of acties ondernomen.
Bij dit overleg zijn aanwezig:
● schoolverpleegkundige;
● schoolmaatschappelijk werker;
● IB-er;
● leerkracht;
● directie.
Consultatie
In het consultatie overleg worden de leerlingen die op leergebied opvallen besproken.
Dit kunnen leerlingen zijn die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook kinderen die juist
verrijking nodig hebben.
Bij dit overleg zijn aanwezig:
● IB-er;
● leerkracht;
● eventueel een collegiaal consulent (orthopedagoog uit het speciaal basisonderwijs).
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Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het
kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo
hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en doen mee in de samenleving. Kinderen die
het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.
www.swvkampen.nl
Op onze school worden wij ondersteund door team Passend Onderwijs Stichting OOK. De
medewerkers van dit team ondersteunen leerlingen en leerkrachten bij de uitvoering van Passend
Onderwijs in de praktijk.
Onze missie
Ieder kind heeft een passende basisschool in zijn of haar omgeving.
Onze visie
Het welbevinden van de leerling staat voorop. We zoeken naar de mogelijkheden die de context van
een groep kan bieden. Dat wil zeggen dat we altijd uitgaan van de ondersteuningsmogelijkheden die
binnen een groep leerlingen gerealiseerd kunnen worden.
Het versterken van kennis, vaardigheden en het uitbreiden van het handelingsrepertoire van
leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel vormen hierbij speerpunten.
Ons doel van Passend Onderwijs:
“If the child doesn’t learn the way you teach. Teach the way the child learns”
Het ‘gewone’ onderwijs in de klas is soms niet passend. Het kind is niet optimaal gelukkig. Samen met
kind, ouder, leerkracht en specialist gaan we op zoek naar onderwijs wat wél lukt, om zo het
onderwijs in de klas te verbeteren.
Extra begeleiding die nodig is
Omdat er soms iets meer nodig is dan het pakket wat de reguliere basisschool kán bieden, is er
speciale begeleiding gerealiseerd. Begeleiding is extra tijd en instructie voor kinderen én leerkrachten
om daadwerkelijk iets te kunnen doen aan dat wat de onderwijsleersituatie in de weg zit.
Uitgangspunt voor de integrale visie op Passend Onderwijs is bovenstaande quote. Waar kunnen we
elkaar versterken in de zoektocht naar datgene wat wél lukt en waar kansen liggen? We kijken op
een andere manier naar kinderen die verschillen en passen het onderwijs aan daar waar kan.
Leerlingen vormen het uitgangspunt voor in te vullen onderwijs. Passend onderwijs is maatwerk
binnen de stichting.
Passend Onderwijs op niveau van de stichting
Helder en transparant beleid: wat kunnen we wel/niet bieden als het gaat om passend onderwijs.
Wat is ons gezamenlijk streven en waar kunnen we elkaar versterken.
Het gehele team van directies is op de scholen op zoek naar kansen in de uitdaging waar we voor
staan: passend onderwijs realiseren die past bij de identiteit van elke school.
De procesgroep stuurt Passend Onderwijs aan op stichtingsniveau. Deze procesgroep neemt
initiatief, signaleert daar waar nodig en borgt het beleid rondom Passend Onderwijs.
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Passend Onderwijs op niveau van de scholen
De 1-Zorgroute vormt de basis voor de zorgstructuur op al onze scholen. De zorgstructuur is binnen
deze route helder omschreven in een schoolspecifiek Zorgplan. De beschrijving omvat procedures en
routinematig handelen waar het kan, met beredeneerde afwijking waar dat nodig is.
De basisondersteuning dient in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven te zijn en wordt
gerealiseerd in de dagelijkse gang van zaken binnen de scholen. Het omvat duidelijke rollen,
verantwoordelijkheden en routes voor alle betrokkenen van het onderwijsleerproces. Daarnaast is er
een flexibel ‘zorgplafond’ omschreven. Het flexibel zorgplafond is een gedeelde verantwoordelijkheid
van directie, intern begeleider, leerkrachten en directeur-bestuurder.
De directie is verantwoordelijk voor het SOP. De intern begeleiders dragen zorg voor de 1-Zorgroute.
Binnen 1-Zorgroute zijn er periodiek georganiseerde Zorgadviesteams (ZAT). Deze vergadering is een
multi-disciplinair overleg tussen ouders, leerkracht, Centrum Jeugd en gezin, orthopedagoog van het
Samenwerkingsverband en een onderwijsspecialist van het intern aanwezige Team Passend
Onderwijs (team PO). De intern begeleider zit voor en stelt de agenda op.
Traject Passend Onderwijs
Vanuit het ZAT kan een leerling een traject Passend Onderwijs toegekend krijgen. Iedere leerling
moet zijn of haar talenten verder kunnen ontwikkelen. Het versterken van kennis, vaardigheden van
de leerling en het uitbreiden van het handelingsrepertoire van leerkrachten vormen hierbij
speerpunten. Er is een een nieuwsgierig, reflecterend en lerende beroepshouding nodig van de
leerkracht. Binnen de groep leerlingen én de teams van de scholen accepteert men de norm dat men
anders mag zijn en op een andere wijze mag leren.
De onderwijsspecialisten van Team Passend Onderwijs bieden hiervoor concrete inhoud ten behoeve
van een optimale ontwikkeling van leerling en leerkrachtvaardigheden.
Passend Onderwijs op niveau van de leerling en ouders
In het onderwijs binnen onze scholen staat het welbevinden van de leerling voorop, binnen de
mogelijkheden die de sociale context van een groep kan bieden. Dat wil zeggen dat we altijd uitgaan
van de ondersteuningsmogelijkheden die binnen een groep leerlingen gerealiseerd moeten kunnen
worden. Wanneer we, in goed overleg met ouders en deskundigen, moeten constateren dat het
zorgplafond bereikt is, wordt naar een passende oplossing gezocht. De leerling én ouders mogen
inbreng hebben ten behoeve van het onderwijsleerproces. Daarmee worden zij mede-eigenaar van
het onderwijsleersituatie. Gedurende het hele traject van zorg staat structureel contact tussen
leerling, ouders en school voorop.
Concrete uitvoering trajecten Passend Onderwijs
De onderwijsspecialisten van Team Passend Onderwijs werken vanuit een vraag. Samen mét de
leerling en leerkracht zoekt men kansen om het onderwijs ín de klas voor de leerling te verbeteren.
Het doel is dat er een positieve ontwikkeling plaatsvindt in het onderwijsleerproces in de klas.
Leerkrachtstijl, (school)omgeving en/of leerling vaardigheden spelen bij deze ontwikkelingskansen
een rol.
In overleg met leerling, ouders en leerkracht wordt het teamlid Passend Onderwijs de spil in het
handelingsgerichte onderzoek naar de specifieke ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de
leerling. Zo krijgt het een concrete vertaling naar de dagelijkse praktijk in de klas en biedt het nieuwe
ontwikkelingskansen.
Welke disciplines omvat het team Passend Onderwijs
Het team van specialisten kent drie disciplines:
● Leer- en Gedragsproblematiek
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● Hoogbegaafdheid (Torenklas: groep 5 /6 en 7 / 8)
● Bovenschools intern begeleiding
Daarnaast is er expertise mogelijk van het Samenwerkingsverband Kampen e.o. Deze
gespecialiseerde externe begeleiding omvat een ‘op maat’ afgestemd aanbod, uitgedrukt in uren van
personele inzet. Afhankelijk van de hulpvraag die het kind en de school heeft, wordt er een
onderwijsarrangement beschikbaar gesteld en de inhoud van begeleiding vastgesteld.
Beide vormen van begeleiding kunnen elkaar opvolgen, náást elkaar gegeven worden en/of samen
gaan.
Wat als het plafond bereikt is
Dan hebben kind en ouders recht op het best mogelijke alternatief. Indien nodig een andere en beter
passende vorm van onderwijs in zijn/haar omgeving. We gaan samen op zoek naar nieuwe kansen
binnen al de aangesloten scholen van Samenwerkingsverband Kampen e.o.
Ondersteuningsprofiel
Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de
invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit
van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast
waar onze school voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons
samenwerkingsverband tezamen, vormen de basis van ondersteunende voorzieningen in de regio.
Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij
nodig hebben.
Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
● een korte typering van onze school;
● de kwaliteit van onze basisondersteuning;
● de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen
personeelsbestand en van buiten de school);
● de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.
Voor ons als school blijft en staat de onderwijsbehoefte centraal. Wij vinden het erg belangrijk om
met elkaar in gesprek te gaan, en daarbij te kijken of wij de zorg kunnen bieden die uw kind nodig
heeft. Dit hangt met veel factoren samen. Factoren die een rol zouden kunnen spelen zijn onder
andere: de groepsgrootte, de leerkracht, de onderwijsbehoeftes en het jenaplanonderwijs.
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School maatschappelijk werk op O.J.S. het Scala

Hallo, mijn naam is Marinda van de Leest. Ik ben schoolmaatschappelijk werker van o.a. de school
van uw kind(eren). Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van het Centrum Jeugd en
Gezin (CJG) in Kampen.
Waarmee kunt u bij het SMW terecht?
Soms zijn er binnen een gezin problemen, waarvoor ook de school niet zo snel een oplossing kan
bedenken, of waar u als ouders de school misschien liever niet bij inschakelt. Dat hoeven niet altijd
hele grote problemen te zijn. U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht voor heel veel
vragen met betrekking tot opgroeien en opvoeden, zoals:
● Mijn kind wordt gepest, wat nu?
● Mijn kind kan niet goed voor zichzelf opkomen, wat moet ik nu doen?
● Mijn kind is erg druk en luistert slecht, ik weet niet wat ik nu moet doen.
● Mijn kind trekt zich terug en maakt geen contact met andere kinderen, wat is er aan de
hand?
● Mijn man en ik hebben steeds ruzie en de kinderen lijden er onder.
● We zijn nu dan wel gescheiden, maar ik vind het allemaal erg moeilijk om er mee om te gaan,
ondanks de afspraken.
● Het lukt mij niet om aan school duidelijk te maken waar ik problemen mee heb.
● Ik weet niet bij wie ik moet aankloppen met vragen over mijn kind.
● Er zijn moeilijke dingen gebeurd in en rond ons gezin, met wie kan ik praten?
● Ik heb praktische hulp nodig thuis, maar hoe moet dat?
● Ik heb problemen met geld en de papieren.
Hoe werkt het?
In de oneven weken ben ik op school aanwezig. U kunt rustig even binnenlopen met al uw vragen. Als
uw verhaal iets meer tijd nodig heeft, maken we een afspraak voor een ander moment. In een eerste
gesprek bekijk ik samen met u wat er aan de hand is, wat er tot dan toe al is gedaan en waar u het
beste naar toe kunt voor hulp. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk, dat wil zeggen dat ik
geheimhouding verplicht ben, ook tegenover de school. We spreken samen af wat ik wel en niet
tegen de school kan zeggen. U kunt ook via de Intern Begeleider van de school of via de leerkracht
van uw kind vragen of ik contact met u wil opnemen voor het maken van een afspraak. We kunnen
het gesprek ook op een andere locatie laten plaatsvinden (bijvoorbeeld op het kantoor van het CJG).
Ik hoop dat u, wanneer u zich herkent in een van de bovenstaande vragen of wanneer u nog een
andere vraag heeft, mij zult (kunnen/durven) benaderen!
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Inloopspreekuur
Eenmaal in de twee weken is de schoolmaatschappelijk werkster op school waarbij u uw vragen kunt
bespreken. Eventueel kan dit samen met de leerkracht.
Vriendelijke groet,
Marinda van de Leest.
(school)maatschappelijk werker
Centrum voor Jeugd en Gezin
Wederiklaan 56
8262 DD Kampen
www.cjgkampen.nl
E: m.vandeleest@kampen.nl
T. (038)-3370030 (CJG) of
T. (038) 4569740 (De Kern maatschappelijke dienstverlening)
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Gezondheidsonderzoeken
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont
heeft onze Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen.
Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar u
kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten
denken graag met u mee.
Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind
een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven.
Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging via de mail en een herinnering via SMS.
► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een
ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we uw kind samen met een ouder uit bij ons op
het consultatiebureau voor een consult met onze jeugdverpleegkundige.
► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
Tijdens dit onderzoek komt onze doktersassistente op school en meet ze de lengte en het gewicht
van uw kind. U vult als ouder van tevoren online een vragenlijst in en u kunt hier ook zelf vragen in
stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover contact met
u op.
► Als uw kind in groep 8 zit
We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.
Online ouderportaal Mijn Kinddossier
De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online ouderportaal
‘Mijn Kinddossier’. In Mijn Kinddossier:
● vult u de vragenlijst in
● vindt u de groeicurve (lengte en gewicht) van uw kind
● vindt u meer informatie over onze gezondheidsonderzoeken
● kunt u adviezen van onze jeugdarts en jeugdverpleegkundige nalezen
Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl. Wilt u in Mijn Kinddossier uw
contactgegevens checken?
Tussendoor een vraag?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of
loop zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website.
Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl
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Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
Op Het Scala hebben wij een protocol ten aanzien van meer- en hoogbegaafdheid. Bij het jonge kind
spreken we over een ontwikkelingsvoorsprong. Wij streven ernaar deze kinderen zo vroeg mogelijk
te signaleren. Dit bespreken we zo snel mogelijk met ouders en de intern begeleider is hierbij
betrokken. Samen met de ouders wordt het Sidi signaleringsinstrument ingevuld. Het protocol ligt ter
inzage bij de intern begeleider.
Torenklas: Bovenschoolse voorziening meer-en hoogbegaafde leerlingen
Pas wanneer kinderen op hun eigen niveau uitgedaagd worden krijgen ze de kans om te oefenen en
leerstrategieën te ontwikkelen. Binnen de stichting openbaar onderwijs Kampen streven we naar
kwaliteit en continuïteit in het onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen. Om hierin te voorzien is
een bovenschoolse voorziening voor (hoog) begaafde leerlingen opgezet: de Torenklas. Hier krijgen
de leerlingen naast aanbod op het eigen niveau de kans om samen te werken met
ontwikkelingsgelijken.
De Torenklas bestaat uit een groep ¾, ⅚ en ⅞ en zal plaatsvinden in de dependance van de Dirk van
Dijkschool.
Voor onze jongste kinderen(groep 1 en 2) hebben wij een eigen voorziening op school. De kinderen
krijgen wekelijks extra aanbod van een gespecialiseerde leerkracht. Deze voorziening noemen wij de
Ruimtevaarders.
Logopedie op school
Op iedere basisschool in Kampen komt, een logopedist. Zij is werkzaam vanuit Logopedie op Scholen
Lelystad (verbonden aan Stichting School ) en komt op afspraak op onze school. De logopedist houdt
zich bezig met de mondelinge communicatie: taal, spraak, stem, mondgedrag, vloeiendheid,
auditieve vaardigheden en gehoor. In het dagelijks leven is communiceren onmisbaar. Een goede
spraak- en taalontwikkeling is een belangrijke basis voor het leerproces. Soms verloopt de spraaken/of taalontwikkeling niet vanzelf. Het opsporen van kinderen met logopedische problemen gebeurt
door middel van de logopedische screening. Deze is erop gericht kinderen te selecteren die risico
lopen in de verdere spraak- en/of taalontwikkeling.
De screening
Alle leerlingen worden door de logopedist op school gescreend in het schooljaar dat ze vijf jaar
worden. Ouders krijgen in het begin van het schooljaar een toestemmingsformulier via de leerkracht.
Dit formulier moet ingevuld en ondertekend bij de leerkracht ingeleverd worden. Als de logopedist
op school is neemt zij kinderen 1 voor 1 mee uit de klas om de screening uit te voeren. De ouders zijn
hier niet bij aanwezig. Over de uitslag worden zowel ouders als leerkracht geïnformeerd, per brief of
in een persoonlijk gesprek.
Als blijkt dat er iets aan de hand is zijn er de volgende mogelijkheden:
● adviezen voor ouders en leerkrachten
● verwijzing naar logopedist in de vrije vestiging.
Als u contact wilt opnemen met de logopedist dan kunt u dat via de leerkracht van uw kind doen.
Meer informatie is te vinden op www.logopedieopscholenlelystad.nl
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Kwartier gesprekken met de leerkracht
Drie keer per jaar vinden er bij ons op school de kwartier gesprekken plaats.
In dit gesprek worden het welbevinden, de vorderingen en resultaten van de leerling besproken.
Mocht u buiten deze gesprekken om de behoefte hebben om met de leerkracht te spreken, dan kunt
u altijd na schooltijd een afspraak maken. Onder schooltijd kan de leerkracht u niet te woord staan.
De overgang naar het voortgezet onderwijs
In groep 7 nemen onze kinderen deel aan de entreetoets, dit geeft ons een globaal inzicht in waar
het kind nu staat. Deze resultaten bespreken wij met ouders en kinderen.
In groep 8 doen (met enkele uitzonderingen) alle kinderen mee aan de eindtoets. Wij hebben
gekozen voor de eindtoets van Cito en deze wordt half april afgenomen. Vooraf wordt er door de
leerkracht, in overleg met ouders, besloten wat het schooladvies wordt. Hierbij worden de
leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de gehele basisschoolperiode bekeken. De eindtoets
dient enkel als heroverweging en deze eventuele heroverweging kan alleen naar boven herzien
worden.
Het voortgezet onderwijs spreekt over een vijftal trajecten:
Traject 1
PRO, basisberoepsgerichte leerweg met leerweg ondersteunend onderwijs.(LWOO)
Traject 2
Basisberoepsgerichte leerweg
Traject 3
Theoretische en Kaderberoepsgerichte leerweg.
Traject 4
HAVO
Traject 5
VWO, Gymnasium
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Plagen, pesten … ons pestprotocol
Hoe gaan wij hier nu mee om?
● We nemen kinderen serieus. Als een kind praat over plagen of pesten is het geen zeurpiet of
klikspaan, maar een kanjer. We zullen steeds praten met de kinderen die klagen en met de
kinderen over wie geklaagd wordt. We zullen de kinderen met elkaar laten praten.
● We maken duidelijke afspraken: pesten mag niet, gepest worden mag je niet accepteren.
Gebeurt dit toch, dan zullen we maatregelen nemen. Eerst zal dat een mondelinge afspraak
zijn tussen kinderen en leerkracht. Mocht het pesten/gepest worden doorgaan, dan zullen de
afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Ouders worden betrokken bij afspraken die we met
kinderen maken. Alle kinderen en ouders worden verzocht hier volledig aan mee te werken.
We kiezen ervoor om niet in detail allerlei als- en dan situaties te beschrijven, maar zullen in
het gesprek toewerken naar een oplossing.
● De afspraken gelden niet alleen in school en onder schooltijd, maar ook daarbuiten. We
zullen niet accepteren dat kinderen wraak nemen buiten schooltijd.
● Het pestprotocol ligt op school ter inzage.
● De aanspreekpersoon voor pesten is onze kanjercoördinator: Jerney Stroeve of de
vertrouwenspersoon Mirjam Grotendorst.
Kinderen leren
● Dat je het niet altijd met elkaar eens hoeft te zijn.
● Dat je niet iedereen aardig hoeft te vinden, maar dat je wel aardig voor elkaar moet zijn.
● Weerbaar te zijn.
● Rekening te houden met elkaar.
● Positief te kijken naar elkaar.
(We kiezen ervoor om niet in detail allerlei als- en dan situaties te beschrijven, maar zullen alert zijn
op pestgedrag, in ons gehele doen en laten. Onze houding is: positief kijken naar de ander).
Ongewenste omgangsvormen
Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst
gedrag. Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteed kan het bestuur kiezen voor het
inzetten van externe vertrouwenspersonen ter ondersteuning van het team in voorkomende
situaties. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan;
seksuele intimidatie, pesten, discriminatie agressie en geweld tussen leerlingen onderling en
leerlingen en leerkrachten/docenten of andere medewerkers binnen het Scala, zoals conciërges,
stagiaires, klassenassistenten en hulpouders.
Welke stappen neemt de school?
● Op het Scala is een vertrouwenspersoon (Mirjam Grotendorst) voor ongewenste
omgangsvormen benoemd waar leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen indien
zij te maken hebben met ongewenst gedrag/omgangsvormen.
● De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang van de leerling en de ouders.
● De directie wordt geïnformeerd en neemt zonodig contact op met het bestuur en de
vertrouwensinspecteur.
● De gegevens van de vertrouwenspersoon staan achter in de gids.
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Wat mag u van de vertrouwenspersoon verwachten?
● De vertrouwenspersoon maakt een afspraak met de ouders en/of leerling.
● Ondersteuning van de leerling en ouders bij de ontstane situatie.
● Adviseren indien hulpverlening gewenst of noodzakelijk is.
● Helderheid verschaffen over de mogelijkheden en gevolgen van wel of geen aangifte doen bij
de politie.
● Ondersteuning bieden indien de ouders/leerling een klacht wil indienen bij de
klachtencommissie.
● Rapportage naar de directie en advisering ten aanzien van mogelijke vervolgstappen en
preventieve maatregelen.
Wat kan de opvoeder/leerling doen?
● De betrokken leerkracht aanspreken als de situatie dit toelaat.
● Het beste is dat leerling of de ouders direct naar de contactpersoon van de school gaan,
maar er kunnen zich situaties voordoen waarbij dit niet de gewenste route is.
Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de vertrouwensinspecteur via het advies en
meldpunt vertrouwenszaken.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De wetgever stelt het gebruik van een meldcode verplicht voor de sectoren gezondheidszorg,
onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie. Huiselijk
geweld en kindermishandeling zijn grote maatschappelijke problemen die een lange adem vragen en
een samenhangende aanpak. De meldcode helpt daarbij. De meldcode bestaat uit een stappenplan,
waarin staat wat de professionals moeten doen bij vermoedens van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Doel van de wet is niet het melden, maar hulp op gang krijgen. De meldcode en
de wet over de meldcode zijn opgesteld door het Ministerie van VWS, Jeugd en Gezin, OCW en
Justitie. OJS het Scala heeft een meldcode en de aanspreekpersonen zijn de IB-er en de
locatiedirecteur.
De meldcode beschrijft wat medewerkers van de school moeten doen bij vermoedens van geweld of
mishandeling. Om dit zorgvuldig te laten gebeuren, wordt gebruik gemaakt van een stappenplan:
1. Signaleren en kindcheck; verzamel alle aanwijzingen die je vermoeden onderbouwen.
Check of er kinderen betrokken zijn.
2. Collegiale consultatie; bespreek je vermoedens en/of vraag advies aan een collega. Vraag
zonodig advies aan Veilig Thuis.
3. In gesprek; bespreek je vermoedens met de persoon waar het om gaat.
4. Wegen van de situatie; schat de ernst en de aard van het geweld in, op basis van de
informatie uit de eerste 3 stappen.
5. Beslissen; a. Melding bij Veilig Thuis
b. In overleg met Veilig Thuis zelf hulp organiseren en monitoren.
Bespreek je melding bij voorkeur vooraf met de persoon waar het om gaat.

Schoolgids 2020-2021

43

De organisatie in en om de school
Overblijven
Alle kinderen kunnen tussen de middag onder toezicht overblijven. Op woensdag is er geen
mogelijkheid tot overblijven. Op vrijdag is er de mogelijkheid voor de kinderen van groep 5 t/m 8.
Wij hebben vaste overblijfkrachten.
U kunt het eten en drinken ’s morgens in de koelkast zetten. Wanneer alle kinderen het eten en
drinken op hebben, mogen de kinderen gaan spelen. We hebben verschillende materialen waarmee
de kinderen samen kunnen spelen en ontdekken. Bij mooi weer kunnen de kinderen buiten van hun
eten genieten.
Overblijven met Edith
Aanmelden en registratie in het overblijfsysteem.
Voor alle kinderen van O.J.S. het Scala is het mogelijk om tussen de middag op school over te blijven.
Hiervoor kunt u uw kind aanmelden via www.overblijvenmetedith.nl in het overblijfsysteem.
Ook als u nog niet direct gebruik maakt van de overblijf mogelijkheid is het verstandig een account
aan te maken. Mocht uw kind dan onverwacht toch van de overblijf gebruik willen maken,dan kunt u
dit snel en eenvoudig alsnog aangeven via de (mobiele) website.
Overblijfdagen op vaste dagen
U kunt in het overblijfsysteem voor een volledig schooljaar aangeven op welke dagen uw kind
gebruik maakt van de overblijf. U kunt zich ook opgeven via de schoolapp.
Aan-en afmelden op de overblijfdag zelf
U kunt op de dag zelf tot 10:00 uur uw kind aan-of afmelden voor de overblijf via de schoolapp.
Tijdens het overblijfuur houdt de overblijfkracht bij welke kinderen aanwezig zijn. Als een kind niet
aanwezig is maar wel staat aangemeld, zullen wij contact met u opnemen via het telefoonnummer of
noodnummer dat u in het overblijfsysteem heeft aangegeven.
Mocht uw kind ziek zijn of om een andere reden geen gebruik maken van de overblijf, en u heeft uw
kind wel aangemeld, dan is het belangrijk dat u uw kind hiervoor afmeldt. Dit kan op de betreffende
overblijfdag zelf in het overblijfsysteem tot 10:00 uur.
Op het moment dat u uw kind niet tijdig heeft afgemeld worden de kosten voor het overblijven wel
in rekening gebracht.
Tarief en verrekening via machtiging automatische incasso
Het tarief van het overblijven bedraagt 1,75 per overblijfmoment. De overblijfdagen worden per kind
met u afgerekend. Hiervoor dient u per kind een machtiging af te geven voor een automatische
incasso. Iedere maand ontvangt u op de eerste maandag de factuur van de overblijfkosten van uw
kind(eren). Na minimaal 14 dagen, op de 25e van de maand wordt het factuurbedrag van het door u
opgegeven rekeningnummer afgeschreven.
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Administratie en vragen
De administratie van de overblijf wordt uitgevoerd door Cora van Unen.
Heeft u een vraag dan kunt u deze altijd stellen via de mail: cvunen@hetscalakampen.nl o.v.v. vraag
overblijf.
Meer informatie over het gebruik van het online registratiesysteem kunt u vinden in de handleiding
die is opgenomen in het systeem op de website (www.overblijvenmetedith.nl), deze ziet u bovenin
het scherm naast uw naam zodra u zich voor de eerste keer heeft aangemeld.
* Om van de overblijf gebruik te kunnen maken is het belangrijk dat u een account aanmaakt in het
systeem en uw kind(eren) aanmeldt in het systeem. het is daarbij ook van belang dat , i.v.m de
verrekening van de overblijfkosten, u per kind een machtiging afdrukt en deze ondertekend inlevert
op school.
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Ouderbetrokkenheid
U bent altijd welkom op het Scala om over uw kind(eren) te komen praten. Wij verzoeken u wel om
een afspraak te maken met de leerkracht en of IB-er.
Goed en modern onderwijs kan niet zonder participatie van ouders in de school. Ouders leveren een
belangrijke bijdrage in het functioneren van de school in al zijn facetten. Het team van het Scala
hecht daarom ook veel waarde aan een goed contact met de ouders zodat zij elkaar kunnen
informeren en stimuleren. Ouders kunnen op veel manieren een bijdrage leveren aan het
functioneren van de school. Dat kan door meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen. Dit
realiseren wij o.a. door middel van de klankbordgroep. Dit is een bijeenkomst waarbij ouders onder
het genot van een kopje koffie en thee met elkaar kunnen meedenken over de inrichting van ons
onderwijs.
Meeleven
We verwachten van ouders een actieve interesse voor het
reilen en zeilen van de school en voor de beleving van het
kind. Er wordt aandacht besteedt aan uitwisseling van
informatie en regelmatige contacten tussen ouders en
leerkrachten. U ontvangt regelmatig een mail van de
leerkracht met informatie over de doelen waar we de
komende tijd aan werken of andere belangrijke
onderwerpen.
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt per groep een informatieavond georganiseerd. Op deze
avond wordt uitleg gegeven over de werkwijze in de groep en bouw en kunnen ouders met elkaar
kennismaken en de te gebruiken materialen en methodes bekijken. Vanwege de Corona
maatregelen(schooljaar 2020-2021) zal de ouderavond digitaal plaatsvinden. Alle ouders ontvangen
hiervoor een link met de uitnodiging.
Ouderraad
Op O.J.S. het Scala hebben we een ouderraad (OR) die zich inzet voor allerlei activiteiten op school.
De ouderraad richt zich vooral op het ondersteunen van de school op allerlei zaken. Zij tracht ouders
te motiveren om zich voor de school in te zetten en ondersteunende werkzaamheden te verrichten.
Op onze informatieavond worden de leden van de OR aan u voorgesteld. Wanneer u besluit uw kind
aan te melden bij ons op school, verwachten wij dat u aan minimaal 2 activiteiten deelneemt per
schooljaar. U kunt dan denken aan deel te nemen in een van onze commissies: bijvoorbeeld een
tuin-, klus-, kunst- of kookcommissie. Kortom, u kunt altijd een van uw talenten inzetten.
Ouderbijdrage
Wij willen als school natuurlijk ook extra activiteiten doen voor en met de kinderen.
Als Jenaplanschool vinden wij vieringen een essentieel onderdeel van ons onderwijs. U kunt dan
denken aan vieringen zoals Sinterklaas en Kerst, maar dat kan ook een bezoek aan een voorstelling
zijn. Om dit mogelijk te maken verzoeken wij u een vrijwillige bijdrage te betalen. Het bedrag per
schooljaar is: €20,00. Voor kinderen die vanaf januari op het Scala instromen vragen wij een bedrag
van €10,50.
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Medezeggenschapsraad
Aan elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Via dit inspraakorgaan kan een
school invloed uitoefenen op eventuele besluiten van het bevoegd gezag. In de MR hebben
vertegenwoordigers van ouders en personeel zitting. De oudergeleding wordt via een verkiezing
aangesteld. De MR stelt kandidaten voor, nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden bij de
verkiezingscommissie. De teamleden worden vanuit het team gekozen. De taken en de
bevoegdheden van de MR staan beschreven in het “reglement Medezeggenschapsraad”.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies uit te brengen aan het bevoegd
gezag of om al dan niet instemming te verlenen aan beslissingen van het bevoegd gezag.

Hoofdluis
Na elke schoolvakantie worden alle kinderen nagekeken op hoofdluis door hoofdluis ouders.
Hoofdluis heeft niets te maken met hygiëne, het is alleen erg vervelend als je dat hebt. Hoofdluis is
heel besmettelijk en verspreidt zich gemakkelijk onder kinderen. De hoofdluis loopt van de ene jas
naar de andere over en besmet zo weer een volgend kind. Op het Scala heeft ieder kind een
luizenzak of bak, alle spullen van de kinderen kunnen hier in. Wanneer er hoofdluis bij uw kind is
geconstateerd dan bellen we u direct. U moet uw kind dan ophalen en thuis behandelen met speciale
shampoo. We volgen deze procedure om verdere verspreiding te voorkomen. De leerling mag na
behandeling terug komen.
Schoolreis
Aan het eind van het schooljaar gaan de kinderen op schoolreis.
De bestemming en organisatie wordt door de leerkracht en
natuurlijk ook vanuit de kinderen vastgesteld. Hierin streven wij
ernaar om deze dag ook iets educatiefs aan te bieden, zodat de
kinderen op een spelende, ontdekkende en onderzoekende
schoolreis gaan. De kosten voor het schoolreisje staan los van
de ouderbijdrage. Deze moeten dus apart worden bekostigd.
De school zal u hierover informeren. Groep 7/ 8 gaat op kamp.
Indien u de schoolreisbijdrage niet kunt betalen, is er een
speciale regeling. Verdere informatie is te krijgen bij de
locatiedirecteur.
Excursies
Indien mogelijk worden er activiteiten, passend bij het onderwijs, buiten de school georganiseerd.
Meestal zullen projecten hier aanleiding voor zijn.
Te denken valt aan:
● Een excursie naar een museum.
● Een excursie naar de bibliotheek in het kader van de Kinderboekenweek.
● Een excursie naar het bos in het kader van het herfstproject.
● Omgeving verkennende wandelingen, cultuur leren kennen e.d.
● Groepsvormende activiteiten.
● School voor voortgezet onderwijs.
● Kinderboerderij.
U wordt bijtijds op de hoogte gebracht. Wij vinden het fijn als u af en toe wilt helpen om te rijden en
te begeleiden.
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Vervoer
Er worden diverse activiteiten georganiseerd tijdens het schooljaar. Vaak vragen wij ouders of ze mee
willen rijden en begeleiden. Ook gaan we geregeld met de fiets. Het is daarom belangrijk dat uw kind
een goede fiets heeft.
Verzekering
Het Scala is collectief verzekerd tegen ongevallen en W.A. voor alle activiteiten in schoolverband. Dit
geldt voor excursies, sportdagen en tevens tijdens de (kortste) weg van en naar het Scala.
Assisterende ouders zijn ook meeverzekerd. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van diefstal, verduistering, vermissing en/of verwisseling van goederen.
Het Scala kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar toebrengen. Voor
schade aan school eigendommen door de kinderen kunnen de ouders aansprakelijk worden gesteld.
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Inschrijven nieuwe leerling
Voordat ouders hun kind kunnen inschrijven vindt een aanmeldingsgesprek plaats. Tijdens dat
gesprek krijgen de ouders, eventueel met kinderen, een rondleiding door de school. Komt een kind
van een andere school, dan wordt eerst contact opgenomen met de betrokken school.
Verder wordt zorgvuldig bekeken aan de hand van de gegevens die aanwezig zijn of plaatsing een
verstandige keuze is.
Daarna volgen de volgende acties:
● Er wordt een aanmeldingsformulier en intakeformulier ingevuld door de ouders. Het
intakeformulier wordt na zes weken geëvalueerd met de ouders.
● Het aanmeldingsformulier wordt bekeken op volledigheid.
● De leerling die 4 jaar wordt, ontvangt van de leerkracht een uitnodiging om kennis te maken.
Uw kind mag 3x een dagdeel komen wennen.
● Wij gaan ervan uit dat een kind zindelijk is wanneer het naar school gaat.
● De school stelt de betrokkenheid van de ouders, als hun kind eenmaal op school is
ingeschreven, zeer op prijs. Talenten van ouders zetten wij graag in. Denkt u aan het
participeren in bijvoorbeeld de klus-, tuin-, sport-, kook- en kunstcommissie.
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Klachtenregeling
Goede communicatie en uw mening vinden wij belangrijk. Als u vragen en/of opmerkingen heeft
horen we die graag. We proberen rekening te houden met wensen en ideeën van kinderen en
ouders/verzorgers.
Als u het idee heeft dat er iets mis gaat, willen we dat u dat meldt. Waar doet u dat?
● Uw vragen/opmerkingen/klachten kunt u in eerste instantie voorleggen aan de leerkracht
van uw kind.
● U kunt bij de directie van het Scala terecht.
● Als bovengenoemde personen naar uw mening geen oplossing bieden, kunt u zich wenden
tot de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon begeleidt de ouder bij het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag
(Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs) of de Landelijke Klachtencommissie voor het
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, waarbij de Gemeente Kampen is aangesloten.
In geval van ongewenste intimiteiten kunt u zich wenden tot de contactpersonen van de school. Deze
kunnen u in contact brengen met de vertrouwenspersoon. Uiteraard kan dat ook rechtstreeks.
De jeugdarts bij de GGD behandelt klachten over agressie, geweld en discriminatie. U kunt de arts
rechtstreeks bereiken (het adres en telefoonnummer kunt u vinden onder de namen en adressen).
Voor seksuele intimidatie, seksueel misbruik of ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u terecht bij
de vertrouwensinspecteur via het advies en meldpunt vertrouwenszaken.
Ontruimingsoefening
Twee keer per schooljaar wordt er voor de gehele school een ontruimingsoefening gehouden. De
oefening is erop gericht de leerlingen vertrouwd te maken met vluchtroutes en verzamelplaats.
Schorsing
Het schorsen en/of verwijderen van leerlingen komt in het onderwijs af en toe voor. Gelukkig slagen
we erin om problemen met leerlingen niet te laten escaleren. In goed overleg met leerling,
leerkracht, directie en ouders worden veruit de meeste problemen vroegtijdig aangepakt en komt
men in gezamenlijkheid tot een passende oplossing.
Af en toe kan het echter gebeuren dat een oplossing in gezamenlijk overleg niet tot de
mogelijkheden behoort. In die situatie kan worden overgegaan tot schorsing of zelfs verwijdering van
een leerling. Juist vanwege het feit dat dit soort situaties sporadisch voorkomen is het volgen van de
juiste procedure van groot belang voor alle betrokkenen.
Aanleiding voor schorsing
Schorsing is aan de orde wanneer de directie bij ernstig wangedrag van een leerling en/of ouders
onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Onder wangedrag
verstaan we gedrag dat het gevoel van veiligheid aantast bij de medeleerlingen en/of leerkrachten.

Schoolgids 2020-2021

50

Procedure
Voor het verwijderen van een leerling moet een procedure gevolgd worden waarbij leerling en
ouders, de leerplichtambtenaar, de directie en de inspectie betrokken zijn. De beschrijving van deze
procedure is op school aanwezig en kunt u via de directie in uw bezit krijgen.
Persoonlijke gegevens
In het belang van een goede opvang en begeleiding van uw kind is het gewenst dat het Scala op de
hoogte is van medische bijzonderheden en/of gezinsomstandigheden. Geeft u wijzigingen ook door
aan school?
De persoonlijke gegevens van uw kind zijn opgenomen in een geautomatiseerd bestand. U heeft het
recht om de gegevens van uw kind in te zien en eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
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Privacyverklaring
Op O.J.S. het Scala gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Deze is vastgelegd in
het protocol ‘Privacy leerlingen, leerkrachten en ouders van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen.
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de
organisatie die daarvoor nodig is. In de privacyverklaring op de site van de stichting
(www.ookkampen.nl) kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor het verwerken
van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op
onze school).
Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school en stichting gegevens
over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als die nodig zijn voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Parnassys. De
vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Deze
programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
Omdat O.J.S. het Scala onderdeel uitmaakt van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen, worden daar
ook persoonsgegevens meegedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte
set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt.
Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons
krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor
geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer
relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen
of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur.
In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf
toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de
school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten
om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u
toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per
keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s
kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of bij de locatiedirecteur.
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Namen en adressen
Onze school:

Ouderraad:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

Medezeggenschapsraad:
Leerkrachten:

Oudergeleding:

O.J.S. Het Scala
Troelstrasingel 3
8262 SX Kampen
(038) – 331 6308
info@hetscalakampen.nl
www.hetscalakampen.nl

Chantal de Groot
Gerdien van der Zanden
Cora van Unen
José Meuleman
Ingeborg Nijenhuis-Hage
Erik Bruins
Nicole Oosterhoff
Ciska van der Meulen
Mianda Riezebos

Kajsa van Vliet
Jerney Stroeve
Mirjam Grotendorst
Elisabeth Meulman
Jos van der Weerd
Linda Klinker

Overblijf(coördinator):

Cora van Unen

Schoolbestuur:

Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Kampen
Noordweg 87
8262 BP Kampen
(038) – 333 2243
administratie@ookkamoen.nl

Jeugdgezondheidszorg:

Regio IJssel-Vecht
Postbus 1453
8001 GA Zwolle
(038) – 428 1500
www.rgv.nl/ggd

Samenwerkingsverband Kampen
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Schoolverpleegkundige:
Vertrouwenspersoon:
Inspectie:

Vertrouwensinspecteur
voor het onderwijs:

www.smwkampen.nl
Heleen Havinga en José de Smidt
M Grotendorst mgrotendorst@hetscalakampen.nl
Inspectie van het onderwijs
Kantoor Zwolle
Postbus 10048
8000 GA Zwolle
(038) – 425 7820

Advies en meldpunt vertrouwenszaken
(0900) – 111 3 111

Stichting Prokino:

Vloeddijk 79
8261 GE Kampen
(038) – 333 87 92
www.prokino.nl

School Maatschappelijk Werk:

Marinda vd Leest
Wederiklaan 56
8266 DD Kampen
(038) - 3370030

Centrum Jeugd en Gezin:

CJG
Wederiklaan 56
8266 DD Kampen
(038) - 3370030
www.cjgkampen.nl
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