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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is 
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u 
praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt 
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. 

Scholen verschillen steeds meer; in manieren van werken, sfeer en resultaten. Deze gids geeft aan waar 
openbare jenaplanschool De Lispeltuut voor staat. De gids is geschreven om u informatie te geven en 
om u te helpen bij uw keuze voor een school voor uw kind.  

In de jaren ’80 van de vorige eeuw hadden ouders in Hedel de behoefte een nieuwe school op te richten. 
Uitgangspunt was een niet-klassikale school waar kinderen op een goede manier met elkaar leren 
omgaan. Ouders moesten in deze school een belangrijke plaats krijgen. Het streven was een 
schoolgemeenschap van kinderen, ouders en teamleden. De nieuwe school is in 1985 opgericht en 
kreeg als naam ‘de Lispeltuut’. Deze naam komt uit het boek Pluk van de Petteflet. De Lispeltuut is een 
schelp die Pluk de weg wijst als hij verdwaald is met zijn kraanwagen.  

De Lispeltuut is een jenaplanschool en onderschrijft nadrukkelijk de twintig basisprincipes. De school is 
aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging. Wij dragen de jenaplangedachte actief uit. De 
Lispeltuut valt onder het bestuur van Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meijerij 
(STROOMM). Onder dit bestuur vallen 15 scholen binnen de gemeenten Boxtel, Haren, Maasdriel, Sint-
Michielsgestel, Vught en Zaltbommel. 

Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een 
toelichting.  Als in de gids over ouders wordt gesproken, wordt bedoeld ouders en/of verzorgers. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). We wensen u veel leesplezier. 

Team Jenaplanschool De Lispeltuut

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Basisschool De Lispeltuut 
Jenaplanschool
Kasteellaan 2 A
5321GL Hedel

 0735993807
 http://www.delispeltuut.nl
 directie@delispeltuut.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Interim directeur Margje Bielars directie@delispeltuut.nl

Margje Bielars is als interim directeur aan De Lispeltuut verbonden t/m december 2019. Het streven is 
om na deze periode van interim directie weer een vaste directeur voor langere tijd aan de Lispeltuut te 
verbinden.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

152

2018-2019

Schoolbestuur

Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij
Aantal scholen: 15
Aantal leerlingen: 3.003


Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Samen

EffectiefThematisch

Respect Kindgericht

Missie en visie

De Lispeltuut: samen voor STERK onderwijs!   Onze kernwaarden geven aan waar we in geloven. Ze zijn 
de basis voor hoe we - kinderen, ouders en schoolteam - leven, leren en werken met elkaar.   Onze 
kernwaarden zijn: Samen – Thematisch – Effectief - Respect - Kindgericht 

Samen ‘Samen’ is het kernwoord op De Lispeltuut. Samen praten, samen werken, samen spelen en 
samen vieren zijn de pijlers van ons onderwijs. Kenmerkend voor onze school zijn de betrokkenheid en 
de openheid: alles is bespreekbaar en iedereen is welkom. We hebben oog voor elkaar en voelen ons 
samen verantwoorde- lijk voor een fijne schooltijd voor ieder kind. 

Thematisch Op De Lispeltuut geven we thematisch onderwijs, met aandacht voor creativiteit en 
presenteren. Kinderen mogen ontdekkend en onderzoekend leren. Wereldoriëntatie geven we in 
projecten die aansluiten bij de actualiteit, zowel binnen als buiten de school. Waar mogelijk betrekken 
we de directe omgeving bij ons onderwijs, zoals lokale partners. Zo maken we steeds de verbinding met 
de wereld waarbinnen kinderen opgroeien. 

Effectief We willen dat de basis van ons onderwijs op orde is. Daarbij gaan we uit van leerdoelen en van 
wat de inspectie van ons vraagt, zodat we de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen. We blijven 
verbeteren waar nodig en voeren hierover een eerlijk gesprek. Met ouders bespreken we de brede 
ontwikkeling van hun kind(eren); niet alleen qua kennis en vaardig- heden, maar zeker ook op sociaal-
emotioneel gebied. 

Respect In stamgroepen leren kinderen van en met kinderen van andere niveaus en leeftijden. Door 
samen te vieren en te delen leren zij respect te hebben voor een ander en voor zichzelf. Onze school 
heeft een veilig leerkli- maat waarbinnen ruimte is om verantwoordelijkheid te (leren) nemen en 
nieuwsgierig te zijn. We motiveren iedereen het beste uit zichzelf te halen en daar trots op te zijn. Als 
ouders en schoolteam leven we dit voor. 

Kindgericht We geloven dat kinderen het bes- te leren als zij zich prettig voelen en zelfvertrouwen 
hebben. We hebben oog voor ieder kind, zijn persoonlijkheid, unieke talenten en wat het nodig heeft 
om te kunnen groeien en ontwikkelen. Zo bieden we onderwijs op maat en halen we uit ieder kind wat 
erin zit. Kinderen leren we te reflecteren op zichzelf, zodat zij zich bewust worden van wat wel en niet 
bij hen past. 

Prioriteiten
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De prioriteiten voor de schoolontwikkeling worden beschreven in het schoolplan. Het schoolplan geeft 
een handvat voor de schoolontwikkeling voor een periode van 4 jaar. Vanuit het schoolplan wordt er 
voor elk jaar een jaarplan geschreven. In een jaarplan wordt beschreven welke stappen genomen 
worden per schooljaar, om de school verder te ontwikkelen. De prioriteiten voor de schoolontwikkeling 
zijn gekoppeld aan onze kernwaarden:

Samen- Thematisch- Effectief- Respectvol- Kindgericht

Vanuit de kernwaarde 'Samen' zijn de volgende prioriteiten voor de komende 4 schooljaren 
vastgesteld:

Samenwerking met kinderen-Kinderraad inzetten als klankbord in de school - Doorgaande lijn 
peuterspeelzalen en kinderopvang    

Samenwerking met ouders- De rol van de ouders bij activiteiten en onderwijscurriculum - 
Bandbreedte beschrijven in samenwerking (wederzijdse verwachtingen ouders en school)    

Professionele Leer Gemeenschap (PLG)- Vak verantwoordelijkheid verdelen in het team - Kennis 
delen vanuit vak verantwoordelijkheid - Didactiek en organisatie afstemmen in bouw en in de school- 
Parallel overleggen

Visie op Jenaplanonderwijs-Verslaglegging/rapporten - Thematisch werken waarbij de thema’s 
leidend en verbindend zijn voor activiteiten en inhoud- Inzet kringen en spel

Vanuit de kernwaarde 'Thematisch' zijn de volgende prioriteiten voor de komende 4 schooljaren 
vastgesteld:

Samenwerking met senioren/bejaardentehuis en lokale middenstand 

Ateliers/ creatieve circuits 

Inzet ICT Visie op ICT in de school- Kennisverbreding ICT in de school

PR voor de Lispeltuut 

Vanuit de kernwaarde 'Effectief' zijn de volgende prioriteiten voor de komende 4 schooljaren 
vastgesteld:

Opbrengstgericht werken- Toetsen analyseren op groeps- en schoolniveau - Visie op eindtoets groep 8 
- Groep 3 aansluiten qua onderwijstijd bij groep 4-8    

Breinleren-Kennis van wetenschap rondom breinwerking en leren bij kinderen - Koppeling tussen 
breinleren en Jenaplan onderwijs

Zorgstructuur-Didactisch handelen - Pedagogisch handelen

Taal- leesontwikkeling-Dyslexie - Taal in blokjes

Doorgaande lijn groep 2-3-Spel - Werk - Herfstleerlingen     

Vanuit de kernwaarde 'Respectvol' zijn de volgende prioriteiten voor de komende 4 schooljaren 
vastgesteld:

Plusaanbod
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Maandvieringen

Groepsvorming en groepsgedrag

Vanuit de kernwaarde 'Kindgericht' zijn de volgende prioriteiten voor de komende 4 schooljaren 
vastgesteld:

Overdracht- warme overdracht intern- warme overdracht extern

Voortgang kind- Verslaglegging- driehoekgesprekken

Kwaliteitsmonitor ter monitoring en borging van de onderwijskundige processen

Identiteit

De Lispeltuut is een jenaplanschool. De jenaplangedachte is ontwikkeld door Peter Petersen in het 
begin van de twintigste eeuw in Duitsland. Er zijn 20 basisprincipes geformuleerd die de 
uitgangspunten vormen voor het onderwijs. Hieronder worden zij genoemd.  

Over de mens

1. Elk mens is uniek: zoals jij is er maar een. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een 
onvervangbare waarde.  

2. Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk 
gekenmerkt door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale 
rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu, 
religie, levensbeschouwing of handicap geen verschil uitmaken.  

3. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig: met andere 
mensen, met de zintuiglijke waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur, met de niet zintuiglijke 
ervaarbare werkelijkheid.  

4. Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en 
aangesproken.  

5. Elk mens wordt als een cultuurdrager en cultuurvernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo 
benaderd en aangesproken.  Over de samenleving 

6. Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders onvervangbare  waarde respecteert.  

7. Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders 
ontwikkeling in identiteit.  

8. Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met 
verschillen en veranderingen wordt omgegaan.  

9. Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en wereldruimte 
beheert.  

10. Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in 
verantwoordelijkheid voor toekom- stige generaties gebruikt.  
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Over de school 

11. De school is een relatief autonome, coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt door de 
maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook invloed op.  

12. In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over de mens en de 
samenleving tot pedagogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken.  

13. In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de kinderen als 
aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen beschouwd worden voor de 
hier geschetste ontwikkeling van persoon en samenleving.  

14. In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met behulp van 
pedagogische middelen.  

15. In de school wordt het onderwijs vormgegeven door een ritmische afwisseling van de 
basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering.  

16. In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats, naar leeftijd en 
ontwikkelingsniveau, teneinde het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren.

17. In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid 
leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van de kinderen 
een belangrijke rol.  

18. In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in, met als basis ervaren, ontdekken en 
onderzoeken.  

19. In de school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de 
eigen ontwikkelings- geschiedenis van dat kind en in overleg met hem of haar.  

20. In de school worden veranderingen en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit 
proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken. 

7



In een jenaplanschool wordt geprobeerd kinderen op een rechtvaardige en vreedzame manier met 
verschillen en tegenstellingen te leren omgaan. Respect voor anderen en eerbied voor het leven zijn 
belangrijke waarden in een jenaplanschool. Dit is het belangrijkste motief om stamgroepen te vormen. 

Een stamgroep is een natuurlijke manier van groeperen. Het lijkt op een gezin of speelgroep op straat, 
waarbij ook oudere kinderen met jongere kinderen spelen. De kinderen in een stamgroep hebben een 
leeftijdsverschil van twee tot drie jaar. De kinderen verschillen binnen de groep in belangstelling, 
aanleg en vorderingen. Hierdoor kunnen ze elkaar positief beïnvloeden. Ze kunnen beter samenwerken 
en elkaar helpen. Binnen een stamgroep kun je niet verwachten dat kinderen dezelfde vorderingen 
maken. Daardoor bestaat er minder wedijver en accepteren ze elkaars verschillen makkelijker. Elk jaar 
vindt er binnen de stamgroep doorstroming plaats. 

Een kind blijft in principe twee jaar bij dezelfde leerkracht. Dit geeft de mogelijkheid kinderen beter te 
leren kennen en begeleiden. Omdat elk jaar maar de helft van de groep nieuw is, kan de 
groepsleerkracht de nieuwe kinderen beter begeleiden. De nieuwe kinderen worden ook makkelijk 
door de oudere kinderen opgevangen. Zo worden in korte tijd de bestaande regels en afspraken 
duidelijk. De oudere kinderen leren zo ook verantwoordelijkheid dragen. 

Wij werken op de Lispeltuut met open stamgroepen. Dit houdt in dat de kinderen het grootste deel van 
de dag bij de eigen leerkracht in de groep blijven en daar de instructie krijgen van de verschillende 
vakgebieden. Door het werken is het organisatorisch makkelijker te realiseren dat kinderen eventueel 
op  een ander niveau de instructie voor een vakgebied volgen. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Iedereen kan ziek worden en zo ook een leerkracht. Als een leerkracht ziek is, meldt hij of zij dit zo snel 
mogelijk aan de directie. Die gaat op zoek naar vervanging, dit wordt geregeld via een vervangingspool. 
 Wij doen ons uiterste best om vervanging te regelen. De eerste dag wordt uw kind altijd opgevangen. 
Dit wordt dan gedaan door een ambulant teamlid of het kan betekenen dat de kinderen van de 
betreffende leerkracht verdeeld worden over de andere groepen.  Als team kiezen wij er niet voor om 
groepen langer dan twee dagen te verdelen of om de interne begeleider, remedial teacher of de 
directie langdurig voor de klas te zetten. Dit brengt de kwaliteit en de continuiteit van het onderwijs  in 
gevaar. Dit kan als gevolg hebben dat kinderen naar huis gestuurd worden. U krijgt altijd de dag vooraf 
hierover bericht. Bij verlof van een leerkracht wordt er altijd vooraf vervanging geregeld. Door het 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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ernstige tekort aan leerkrachten zullen we de komende tijd vaker te maken krijgen met onbezette 
klassen. Dat is niet goed voor de onderwijskwaliteit en onderwijscontinuiteit.  

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vanuit de overheid is het volgende aangegeven:

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs 
krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur 
onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen 
inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur. Er is 
regelgeving in voorbereiding waardoor scholen meer ruimte krijgen om eigen invulling te geven aan de 
verplichte onderwijstijd.

Op De Lispeltuut maakt groep 1-2  24,5 uur (3 dagen van 5,5 uur en 2 dagen van 4 uur) per week. Op 
jaarbasis 973 uur. In groep 3-4 maken de kinderen 26 uur (4 dagen van 5,5 uur en 1 dag van 4 uur) per 
week. Op jaarbasis 2064 uur. Daarmee maken de kinderen in de onderbouw (groep 1-2-3-4) minimaal 

Herfstvakantie ma 14-okt-19 tm vr 18-okt-19 

Kerstvakantie ma 23-dec-19 tm vr 3-jan-20 

Voorjaarsvakantie ma 24-feb-20   vr 28-feb-20 

2e Paasdag ma 13-apr-20       

Bevrijdingsdag  di 5-mei-20       

Meivakantie PO ma 20-apr-20 tm vr 1-mei-20 

Hemelvaart do 21-mei-20 tm vr 22-mei-20 

2e Pinksterdag ma 1-jun-20       

Zomervakantie ma 13-jul-20 tm vr  21-aug-20 

Studiedagen en schoolspecifieke vrije dagen zijn terug te vinden in de jaarkalender 2019-2020
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3950 uren.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Wij gaan flexibel om met de onderwijstijd. Wanneer uit toetsresultaten blijkt dat sommige kinderen 
meer tijd nodig hebben voor taal of rekenen dan kan de leertijd worden aangepast. In dat geval worden 
de afspraken opgenomen in het groepsplan van de betreffende groep en besproken met de betrokken 
ouders. In de ochtend wordt de tijd vooral besteed aan de basisvakken taal, lezen en rekenen en in de 
middag aan wereldoriëntatie en expressieactiviteiten. De kinderen hebben twee keer per week 45 tot 
50 minuten gymles.                                           

Kinderen moeten minimaal 940 uur per jaar, verplicht naar school komen. Omdat wij werken met een 
continurooster maken de kinderen elke week 26 uur. Op jaarbasis zo'n 1350 uur. Dat betekent dat, na 
aftrek van vakanties en vrije dagen volgens het BOVO rooster, nog ongeveer 70 uren inzetbaar zijn voor 
extra vrije dagen voor de leerlingen/ studiedagen voor het team. Deze uren bevatten ook de verplichte 
reservering van 5,5 uur voor calamiteiten. 

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
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• Technieklokaal
• Speellokaal
• Gymlokaal

We hebben een extra lokaal ingericht als speelleerlokaal voor de groepen 1-2-3-4. Zij kunnen in dat 
lokaal al spelend en handelend, oefenen met lesstof die zij in de klas aangeboden hebben gekregen. 
Bijvoorbeeld een winkeltje waar de kinderen zelf prijskaartjes voor maken en vervolgens oefenen met 
geldrekenen.

Een ander extra lokaal is ingericht als ontdeklab waar de kinderen van de groepen 5-6-7-8 met hun 
handen kunnen werken aan diverse technieken. 

Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt’.

Peuterspeelzaal Humpie Dumpie is een knusse, gezellige locatie aan de Kasteellaan waar de leidsters 
Mariëlle Wolfert en Elwira Hooijmans, werken. Wij werken nauw samen met Humpie Dumpie en ook al 
zijn ze niet fysiek in het pand van de Lispeltuut gevestigd, de kinderen en de leidsters komen 
regelmatig samen spelen en samen werken.

Openingstijden Maandagochtend t/m vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur.   Tarief per 01-01-2019 
1 ochtend per week € 29,75 per dagdeel  Er wordt 40 weken per jaar geïncasseerd. In de vakanties wordt 
er geen ouderbijdrage berekend. Incasso vindt plaats in de eerste week van de volgende maand. 

Humpie Dumpie Kasteellaan 2 5321 GL  Hedel 06-16689341

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en het zorgplan beschrijven wij hoe het onderwijs didactisch 
en pedagogisch op de Lispeltuut is geregeld en waar wij naar streven in de toekomst. De 
uitgangspunten van een goede zorgstructuur worden omschreven, daarnaast staat de uitvoering 
beschreven. De Lispeltuut heeft in de organisatie en uitvoering van zorg te maken met de richtlijnen die 
het ministerie van Onderwijs heeft uitgegeven en die worden gecoördineerd via STROOMM en 
samenwerkingsverband De Meijerij (Bommelerwaard). 

De zorgstructuur omvat alle voorzieningen bij elkaar die eraan bijdragen dat de zorgleerlingen optimaal 
profiteren van het zorgaanbod binnen de school. Hier hoort ook de procedure bij om de zorgleerlingen 
te signaleren, te diagnosticeren en te behandelen. De interne begeleider is verantwoordelijk voor het 
opzetten en in stand houden van het begeleidingssysteem van de school. De interne begeleider 
monitort het overkoepelende zorgproces aan leerlingen. Zij legt hierover verantwoording af aan de 
directeur. De directeur is voor dit proces uiteindelijk eindverantwoordelijk. De leerkracht is 
verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg die leerlingen nodig hebben binnen de eigen groep. 

Als aan de basisvoorwaarden is voldaan geeft de route van ondersteuning aan welke stappen er gezet 
dienen te worden. Binnen de leerlingzorg worden de volgende zorgniveaus gehanteerd: 

1.    Zorgniveau 1: de leerling ontwikkelt zich optimaal binnen het onderwijs dat geboden wordt. Er is 
sprake van een juiste afstemming op het leerproces. 

2.    Zorgniveau 2: de leerling ontwikkelt zich optimaal binnen het onderwijs dat geboden wordt met 
extra ondersteuning bij het leerproces. De ondersteuning wordt binnen de bouwgeboden. 

3.    Zorgniveau 3: de leerling ontwikkelt zich optimaal binnen het onderwijs dat geboden wordt, maar 
heeft extra ondersteuning nodig bij het leerproces. De ondersteuning wordt binnen de school geboden 
of voor een korte periode van specifieke begeleiding door experts buiten de school. 

4.    Zorgniveau 4: de leerling ontwikkelt zich optimaal binnen het onderwijs dat geboden wordt, maar 
heeft extra ondersteuning nodig bij het leerproces. De ondersteuning wordt zowel binnen de school als 
buiten de school geboden. 

5.    Zorgniveau 5: de leerling ontwikkelt zich optimaal binnen aangepast onderwijs dat geboden wordt. 
De leerling heeft extra ondersteuning nodig bij het leerproces dat zowel binnen als buiten de school 
geboden wordt.

12



Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 5
alle leerkrachten hebben 
specialisaties 

-

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Fides: Samen bouwen aan Zelfvertrouwen. 

Waarom Fides: Het aanleren van Sociale Vaardigheden en werken aan Sociaal-Emotionele 
ontwikkeling van kinderen is iets wat je niet precies in een methode kunt vangen én ook niet een vaste 
plek kuntgeven in het lesrooster. Sociale Vaardigheden/Sociaal Emotionele Ontwikkeling is iets wat 
alle dagen én ieder moment een rol speelt. Fides is dan ook niet een methode maar een werkwijze die 
op elk moment van de dag ingezet kan worden.We spreken met z’n allen dezelfde (Fides-)taal: 
leerlingen, leerkrachten én ouders.Bovenstaande is voor ons de reden geweest om te kiezen voor Fides.

'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-
werkwijze wil via praktische en zichtbare symbolen inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat er 
om dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. De werkwijze is ontwikkeld door Henk en 
Ingrid de Visser. 

Jenaplanschool De Lispeltuut en Fides: 

Het team heeft in een teamcursus geleerd over en gewerkt met Fides, onder leiding van Henk de Visser. 
Het team werd zo vertrouwd gemaakt met de werkwijze en symbolen van Fides.Onze school ontving in 
het jaar 2019 het Fides-certificaat. Om de twee jaar wordt gecontroleerd of de school zich nog steeds 
houdt aan de gemaakte afspraken. Om er voor te zorgen dat Fides actueel blijft op de school zijn er een 
aantal afspraken gemaakt: 

· Bij de intakegesprekken met de ouders van nieuwe leerlingen zal er informatie rond Fides verstrekt 
worden (korte uitleg +verklaring symbolen). 

· In iedere Klassenmap zit een A4 met daaropuitleg over de werkwijze van Fides + Verklaring van de 
Symbolen. Iedere nieuwe collega zal het boek ‘Ik maak me Sterk’ lezen en het boekje ‘Klasseboek, 
tipsvoor een (h)echte klas’. 

·Dit document zal opgenomen worden in de Schoolgids én zal een plek krijgen opde website van onze 
school. 

· Bij de Informatieavonden, aan het begin van ieder schooljaar, zal Fides ook ter sprake gebracht 
worden. 

·In de onderbouw komen alle symbolen ‘voorbij’. In de middenbouw komt alles echt aan bod en in de 
bovenbouw wordt er vooral , middels de symbolen,  gewerkt aan inzicht en bewustwording.
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· De symbolen zijn aanwezig en zichtbaar in iedere klas en in de school hebben de symbolen een goed 
zichtbare plek.  

·Fides is een onderdeel van de Klassenoverdracht en zal ook ter sprake komen bij de groepsbespreking 
(bij de laatste groepsbespreking van het jaar). 

·Fides wordt elk jaar geëvalueerd (aan het eind van het schooljaar). 

· Het Kernteam bewaakt de borging van Fides. 

· Elke leerkracht heeft een exemplaar van het zgn. ouderboekje in de klas. Dit boekje kan door ouders 
worden geleend om meer te weten te komen over Fides en om er ook thuis mee aan de slag te gaan. 

Fides symbolen 

Ballon. Deballon zetten we in om kinderen te leren wat zelfvertrouwen is en het belangvan een goede 
houding en uitstraling. Terminologie die wordt gehanteerd is: Eénballon = je voelt je oké. Je durft je 
zelfvertrouwen te laten zien. Nul ballonnen = te weinig lucht, onzekerheid. Tien ballon = te veel lucht, je 
laat stoer of opvallend gedrag zien. Ook onzekerheid dus, net als 0 ballonnen.

Domino.De domino beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee inzicht in groepsprocessen. Met 
voldoende moed en zelfvertrouwen lukt het steeds beter om je niet mee te laten voeren maar om uit de 
rij te stappen. De dominostenen maken heel inzichtelijk dat het bepalen van jouw positie, bijv. bij 
vervelend gedrag in een groepje, het verschil kan maken

Sleutelbos.We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Om de deur te openen heb je 
een passende sleutel nodig. Als je een bos vol sleutels hebt en je weet niet welke de goede is, dan zit er 
niets anders op dan te proberen, net zo lang tot je de goede hebt. Je begint met de ‘grote sleutel’, ik 
geloof in mezelf! Daarna probeer je de andere sleutels. 

100%. In de natuur is er niets voor niets. Ik ook niet, want ik ben deel van dienatuur…dus ben ik goed 
zoals ik ben… gewoon… omdat ik er ben!Oke-ojee gedachte. Ons gedrag wordt erg bepaald door wat 
we denken. Maar wat denken we en waaróm denken we zo? Denken we wel gezond? Met de ‘ojee’ en 
‘oké’ gedachte proberen we duidelijk te maken hoe je een positievere omgang kunt verkrijgen met 
jezelf en de ander. Ook hanteerbaar bij zaken waarje tegen opziet. Wat is nodig om het van Ojee naar 
Oké te krijgen? 

Rugzak.De rugzak zet je in om kinderen duidelijk te maken dat je eigen gedrag en dat van anderen 
ergens vandaan komt. Je leert ermee naar jezelf te kijken en naar de ander. Anders gezegd: je leert wat 
je bij jezelf kunt zoeken, wat jouw aandeel is, en wat je bij de ander kunt laten, waar jij geen direct 
aandeel inhebt. Je leert je rugzak leeg te maken! 

Matroesjka.Van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we veel leren. Maar is het nodig om 
me alles aan te trekken wat me overkomt? Wij denken van niet. Welke dingen moeten me diep van 
binnen raken, wil ik er iets mee doen, wil ik er iets van leren? Welke dingen moeten me juist niet diep 
van binnen raken wil ik er iets mee kunnen? 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquetetool van Vensters.
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Tevens werken wij met het programma ZIEN!

Met ZIEN! voor het primair onderwijs zetten leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van 
kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch op de kaart.  Observaties en het invullen van de 
vragenlijsten geven het inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-
emotioneel functioneren. Het helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen. Indien 
nodig kunnen leerkracht en leerling aan de slag met de concrete handelingssuggesties die het systeem 
biedt. ZIEN! meet onder andere de betrokkenheid en welbevinden van het kind en daarmee kan 
bekeken worden of het kind in staat is om te profiteren van het onderwijsaanbod. Betrokkenheid en 
welbevinden zijn twee kwaliteitsdimensies die op alle leeftijden te observeren zijn op individueel en 
groepsniveau. Ze hebben een waardevolle signaalfunctie voor motivatie, zelfvertrouwen, innerlijke 
gemoedstoestand en cognitief functioneren.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is dhr. Leo Weyman. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken 
via leo.weyman@delispeltuut.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Alberdine Verdeuzeldonk. U kunt de 
vertrouwenspersoon bereiken via alberdine.verdeuzeldonk@delispeltuut.nl.
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Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Twee keer per jaar krijgen de kinderen een 
verslag. Dit verslag wordt besproken tijdens de oudergesprekken. Twee keer per jaar zijn er 
oudergesprekken voor alle ouders. Daarnaast zijn er nog twee keer per jaar oudergesprekken op 
uitnodiging van de leerkracht. Deze gesprekken zijn bedoeld voor de kinderen welke in een intensief 
zorgtraject zitten, of waarbij er tussen de leerkracht en ouders afspraken zijn gemaakt om wat vaker in 
gesprek te gaan over de vorderingen van het kind. U krijgt voor deze gesprekken een uitnodiging van 
de leerkracht van uw kind. Tijdens het gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. Zowel op 
sociaal-emotioneel gebied als op leerprestaties. Voor de gesprekken wordt ruim de tijd genomen, 
omdat wij het uitgangspunt hebben dat d.m.v. het gesprek we veel informatie kunnen uitwisselen. De 
kinderen in de midden- en bovenbouw zijn bij het gesprek aanwezig, we spreken dan van een ouder-
kind gesprek. Wij vinden dat een kind in de bovenbouw samen met ouders en de leerkracht over zijn of 
haar schoolontwikkeling kan praten. Indien er tussendoor zaken besproken moeten worden kan u als 

De Lispeltuut streeft ernaar een gemeenschap te zijn van kinderen, ouders en groepsleerkrachten. Dit 
is op verschillende manieren merk- baar. Via de ouderraad en de medezeggenschapsraad kunnen 
ouders invloed uitoefenen op het beleid van school. Daarnaast zijn er de vieringen en tal van 
activiteiten waar ouders bij betrokken zijn. 

Voor en na schooltijd staan de deuren altijd open voor alle ouders. De school stelt het op prijs dat de 
ouders regelmatig de school bezoeken. Wij willen de ouders van onze school zo goed mogelijk 
informeren. Wij doen dit op de volgende manieren: 

- Deze schoolgids waarin een beeld van De Lispeltuut wordt gegeven. 

- De kalender met alle belangrijke data en gegevens over het betreffende schooljaar. 

- De Lispel, hierin wordt iedere maand nieuws en informatie over activiteiten in opgenomen.

 - De prikborden bij de hoofdingang en de kleuteringang. 

-  De informatieavonden 

-  Ouderavonden en oudergesprekken. 

-  De website

’s Morgens zijn de deuren om 08.20 uur open en kunnen kinderen en ouders naar binnen. De 
leerkrachten zijn dan in de groep aanwezig. Het is de bedoeling dat de kinderen meteen naar binnen 
komen omdat er geen pleinwacht is. Om 08.30 uur beginnen de lessen. De school is een plek waar 
gewerkt wordt en waar na 08.30 uur een rustige sfeer moet zijn. Iedere volwassene die na deze tijd 
binnen komt moet daar rekening mee houden. 

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Klachtenregeling

Scholen zijn verplicht, in het kader van de kwaliteitswet, een klachten- regeling te hebben voor alle 
mogelijke klachten die op een school voor kunnen komen: seksuele intimidatie, machtsmisbruik, 
pesten, kwaliteit van het onderwijs, hygiëne, enzovoort. Hiervoor is één model klachtenregeling 
gekomen. Deze modelregeling gaat er vanuit dat ’lichtere’ klachten zoveel mogelijk binnen de school 
opgelost worden via directie of bevoegd gezag. Voor klachten op het gebied van seksuele intimidatie 
en de overige klachten zijn aparte procedures opgesteld. 

Hoe te handelen in het geval van klachten: Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Wij willen 
graag van die fouten leren. Uitgangspunt is uiteraard dat klachten rechtstreeks besproken worden met 
de juiste persoon, de stamgroepleider van de leerling bijvoorbeeld. Wanneer ouders met problemen 
(over hun kind of de stamgroepleider) komen bij een ander teamlid en/of de directie, wordt eerst 
gevraagd of er al met de desbetreffende stam- groepleider over is gesproken. Wanneer dit niet is 
gebeurd dan wordt gevraagd dit alsnog te doen. Wanneer dit wel is gebeurd dan zijn we graag bereid 
het probleem aan te horen om vervolgens aan te sturen op een rechtstreeks contact met de 
betrokkene. Eventueel wordt aan de directie gevraagd bij dit gesprek aanwezig te zijn. 

Bij problemen die vermoedelijk te maken hebben met seksuele intimidatie op school kunt u contact 
opnemen met onze school- contactpersoon: Alberdine Verdeuzeldonk. Bij klachten van ernstige 
omvang kunt u ook rechtstreeks de externe vertrouwenspersonen van de GGD inschakelen. Zowel de 
schoolcontactpersonen als de externe vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht. De 
schoolcontactpersonen zijn makkelijk aanspreekbaar, zowel voor de leerlingen als hun ouders. Wat 
doet de schoolcontactpersoon? 

- Luisteren naar de klacht. 

- Samen mogelijke oplossingen zoeken. 

- Informatie geven over de klachtenprocedure. 

- Overleggen met de externe vertrouwenspersonen (vertrouwensartsen). 

- Eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersonen (vertrouwensartsen). 

- Contact houden met de leerling. Daarnaast heeft de schoolcontactpersoon een belangrijke taak op 
het gebied van de preventie van seksuele intimidatie. De externe vertrouwenspersonen zijn deskundige 
jeugdartsen van de GGD. 

Voor alle andere klachten is een interne vertrouwenspersoon. Bij ons op school is dat de directeur. De 
taken van de interne vertrouwenspersonen zijn de volgende: 

- Eerste opvang klachten. 

- Doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. 

- Zelf signaleren van mogelijke intimidatie. 

ouder of de leerkracht het initiatief nemen voor een extra gesprek. Dit gesprek wordt in samenspraak 
gepland. Doordat leerkrachten een drukke agenda hebben kan het een aantal dagen duren voordat het 
gesprek plaats vindt.

17



Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met de beleidsmatige aspecten van de school. Dit kunnen 
uiteenlopende zaken zijn zoals onderwijsontwikkeling, huisvesting, beleidsnotities en bovenschools 
management. Bij een aantal zaken heeft de raad adviesrecht, bij een aantal zaken instemmingsrecht. 
Op deze wijze kunnen ouders wezenlijk invloed hebben op de ontwikkeling van De Lispeltuut. De 
vergaderingen zijn openbaar. De agenda en de notulen worden via SchouderCom gedeeld. De raad 
bestaat uit drie teamleden en drie ouderleden. Bij de vergaderingen is de directeur aanwezig voor 
advies en toelichting. De ouderleden worden voor drie jaar gekozen d.m.v. verkiezingen. Elke ouder 
kan zich verkiesbaar stellen. De MR is namens het personeel en de ouders gesprekspartner van het 
bestuur. Direct overleg vindt plaats via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de vijftien 
scholen. De MR is via de mail bereikbaar op mr@delispeltuut.nl. 

Oudervereniging (OV) 

Ouders die hun kind op onze school aanmelden worden automatisch lid van de oudervereniging. Het 
bestuur bestaat uit zeven ouders, die op de jaarvergadering gekozen worden door de ouders voor in 
principe een periode van 2 tot maximaal 4 jaar. Het doel van de oudervereniging is het vergroten van de 
betrokkenheid van de ouders bij de school, o.a. door de samenwerking tussen de school en de ouders te 
stimuleren en te ondersteunen. Dit geeft invulling aan de binnen het Jenaplan zo belangrijke driehoek 
ouders, team en kinderen. Het bestuur van de OV vergadert een aantal keer per jaar. Deze data staan 
vermeld in de kalender en op de website. Dit wordt aangekondigd tijdens de weekopening, maar ook 
vermeld op het prikbord bij de ingang. Bij deze vergaderingen zijn in principe ook een teamlid en een lid 
van de MR-oudergeleding aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar en dus voor alle leden 
toegankelijk. De notulen kunnen opgevraagd worden bij de secretaris. Het bestuur van de 
oudervereniging organiseert samen met het team en ouders een aantal activiteiten voor de leerlingen 
als aanvulling op het ‘reguliere’ onderwijs zoals, Sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen, het 
schoolverlatercadeautje en de einddag. Tevens is er elke jaar een winstgevende activiteit voor extra 
uitgaven zoals het schoolplein en schoolmaterialen. De activiteiten van de OV worden gefinancierd 
vanuit de vrijwillige ouderbijdrage die elk jaar wordt vastgesteld. Een klein deel van de ouderbijdrage 
wordt overgedragen aan school. Dit bedrag dient als bijdrage in het organiseren van projecten. Het 
richtbedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage is € 25,- per kind. Voor de betaling van de ouderbijdrage 
ontvangt u na de jaar- vergadering een nota. Heeft u kinderen die pas in de loop van het jaar instromen, 
zou u dan zo vriendelijk willen zijn de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk, nadat uw kind naar school is 
gegaan, over te maken. Voor kinderen die na 1 januari instromen vragen wij een ‘halve’ bijdrage. Het 
bestuur van de OV dankt u bij voorbaat voor uw bijdrage. Het rekeningnummer van de OV is: NL 41 
RABO 03.26.01.69.96, t.n.v OV de Lispeltuut. De leden van de OV staan vermeld op de website. De OV 
is bereikbaar via ov@delispeltuut.nl. 

- Mede vormgeven aan preventiebeleid. 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• alle activiteiten bij school zoals carnaval, feestdag Dollies fuif, leerkrachtendag, sportdag e.d.

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Schoolkamp

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.

4.3 Schoolverzekering

Voor al onze leerlingen, teamleden, meehelpende ouders en vrijwilligers is een collectieve scholieren 
ongevallenverzekering afgesloten. De dekking is uitsluitend van kracht tijdens de schooluren en 
evenementen in schoolverband. Ook tandheelkundige behandelingen zijn meeverzekerd. Goederen en 
kleding zijn niet verzekerd.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziekmelden van het kind kan via SchouderCom, onze schoolapp of telefonisch ziekmelden. Ziekmelden 
voor 8:30 uur.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Wat betreft verlof stelt leerplicht heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Een 
uitzondering is er voor kleuters die nog geen vijf jaar zijn: zij zijn nog niet leerplichtig (maar overleg wel 
altijd even met de leerkracht). Juridisch gezien mag een school voor gewichtige omstandigheden tot 
maximaal tien aaneengesloten dagen, een keer per schooljaar, extra vrij geven. Bij gewichtige 
omstandigheden gaat het om zaken die buiten de wil van de ouders liggen. Vakantie kan aldus nooit 
onder ‘gewichtige omstandigheden’ worden begrepen. Een uitzondering is gemaakt voor ouders die 
vanwege de specifieke aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties op gezinsvakantie kunnen. 
Alleen als voldaan wordt aan alledrie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek 
extra vakantie toestaan: 

-         Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. 
Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de   horeca.

-         Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.

-         Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt. 

In bepaalde, bijzondere gevallen kan de school ook extra vrij geven. Extra vrij vanwege bijzonder 
omstandigheden:

-         Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal twee 
dagen.

-         Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar)van ouders en/of grootouders: één dag.

-         25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.

-         Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwantentot en met de derde graad van het kind: duur 
in overleg met directeur.

-         Overlijden van bloed- of aanverwanten tot enmet de vierde graad van het kind: duur in overleg 
met de directeur.

-         Verhuizing van gezin: één dag.

De schooldirecteur beslist of een verzoek wordt ingewilligd of niet. Er is geen mogelijkheid hier tegen 
beroep aan te tekenen. Als er geen verlof verleend is en het kind is die dag niet opschool dan zal 
leerplicht overgaan tot proces verbaal. Daarover kunt u wel inberoep bij leerplicht. 

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Het werken met de 1-zorgroute gaat uit van een totale schoolontwikkeling. Op groepsniveau wordt er 
gewerkt aan groepsplannen, op schoolniveau wordt er gewerkt aan het vergroten van de opbrengsten 
en qua zorgstructuur wordt er aan eenduidigheid, afstemming en transparantie gewerkt.

Door de intern begeleider worden trendanalyses gemaakt wat betreft de tussen- en eindopbrengsten 
van CITO. Hier worden ook de bijbehorende conclusies getrokken. Er worden trendanalyses op school- 
groeps- en kindniveau opgesteld en 2 keer per jaar besproken met het team. 

Tijdens groepsbesprekingen worden de opbrengsten en de organisatie in de groep besproken met de 
intern begeleider. Tijdens leerlingbesprekingen worden individuele leerlingen en de begeleiding van de 
leerlingen besproken door IB'er en leerkracht. Na de besprekingen worden zaken vertaald in acties en 
interventies middels groepsplannen.

Het groepsplan wordt in januari en juni geëvalueerd. Dan wordt het plan afgerond en een nieuw plan 
geschreven. In oktober en april wordt het plan tussentijds geëvalueerd. De tussentijdse evaluatie 
gebeurt a.d.h.v. observaties, methodegegevens en gesprekken met ouders/kind/intern begeleider.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de 
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Schoolscore

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

In het  laatste jaar van de basisschool staan de ouders en de kinderen voor de keuze van 
vervolgonderwijs. Hieronder wordt de procedure beschreven.  

Voorlopig schooladvies 

Bij de oudergesprekken eind groep 7, wordt een voorlopig advies gegeven aan de kinderen. Dit om een 
indicatie te geven in welke richting de school denkt. U kunt als ouder dan ook gericht naar scholen voor 
het voortgezet onderwijs gaan kijken. 

Verplichte eindtoets 

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is het voor alle kinderen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs 
verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets PO 
beschikbaar. Scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets PO die door de minister is 
toegelaten. Wij kiezen er als school voor gebruik te maken van ROUTE 8. Deze wordt jaarlijks tussen 15 
april en 15 mei afgenomen. Vier weken na afname van de toets ontvangen wij voor ieder kind een 
leerlingrapport op papier wat aan de ouders overhandigd wordt.  

Het schooladvies 

Met de invoering van de verplichten eindtoets PO is het schooladvies leidend geworden bij plaatsing 
van kinderen in het voortgezet onderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen de toelating voor 
VO hierdoor niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Wij geven voor 1 maart, dus 
voordat de uitslag op de centrale eindtoets bekend is, een schooladvies voor voortgezet onderwijs. Dit 
komt tot stand in overleg met de leerkracht(en) van het kind, de intern begeleider en de directeur. We 
kijken naar het kind in totaal. Naast kennis wordt ook gekeken naar gedrag, doorzettingsvermogen, 
concentratie en leerhouding. Dit advies wordt doorgesproken met de ouders en de kinderen. 

Heroverweging schooladvies 

Met de invoering van de verplichte eindtoets zijn er ook afspraken gemaakt m.b.t. het heroverwegen 
van het schooladvies aangezien de uitslag van de eindtoets PO pas later bekend is dan het moment van 
aanmelding op het voortgezet onderwijs.  Als een kind de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, 
moet de basis- school het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze 
heroverweging, in overleg met de ouders/verzorgers.  De heroverweging kan leiden tot een wijziging in 
het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de 
eindtoets PO. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag 
de basisschool het schooladvies niet aanpassen.  

Definitieve keuze

Als u het schooladvies heeft, kunt u als ouder uw kind aanmelden op het voortgezet onderwijs. 
Hiervoor zijn speciale dagen. Het voortgezet onderwijs legt de verschillende adviezen en de wens van 
de ouders naast elkaar. Vaak wordt nog extra informatie gevraagd aan de basisschool. Begin mei hoort 
u of uw kind is toegelaten op de school van uw keuze. 
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 5,6%

vmbo-k 5,6%

vmbo-(g)t 27,8%

vmbo-(g)t / havo 11,1%

havo 16,7%

havo / vwo 5,6%

vwo 27,8%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Kindgericht

RespectSamen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Hoe gaat het kind met anderen om, hoe is de sociale en emotionele ontwikkeling, voelt een kind zich 
prettig op school. Dit zijn belangrijke zaken die een leerkracht kan zien. Dit wordt bijgehouden in de 
groepsmap van de leerkracht. Bij jonge kinderen in de onderbouw is er een uitgebreid 
observatiesysteem omdat kinderen zich in korte tijd ontwikkelen en dit niet altijd toetsbaar is. We 
kijken ook naar welbevinden en betrokkenheid. Naast kijken naar de sociaal emotionele ontwikkeling 
wordt ook bekeken hoe kinderen met werk omgaan.

Wij helpen een kind te ontwikkelen tot een persoon met een eigen identiteit. Behalve veiligheid zijn 
welbevinden, rust, warmte en vertrouwen belangrijke elementen. Een kind krijgt zo vertrouwen zodat 
hij of zij kan omgaan met emoties, nieuwsgierig kan zijn en uitdagingen aangaat. 
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In de groepen 3 t-m 8 wordt gewerkt met sociaal observatiesysteem ZIEN! Met ZIEN! voor het primair 
onderwijs kunnen we het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 3 t/m groep 8 
systematisch volgen ZIEN! kan preventief gebruikt worden maar ook als bronnenboek om de sociale 
vaardigheden toe oefenen. ZIEN! kan ook curatief gebruikt worden. Na observaties van de leerkracht 
worden er observatielijsten ingevuld die inzicht geven in de eventuele ondersteuningsvragen op het 
gebied van het sociaal-emotioneel functioneren. Deze informatie helpt de leerkracht om het gedrag 
van het kind beter te begrijpen. Indien nodig kunnen leerkracht en leerling aan de slag met de concrete 
handelingssuggesties die ZIEN! biedt. 

ZIEN! hanteert zeven dimensies. Twee graadmeters die een signaalfunctie hebben: Welbevinden en 
Betrokkenheid, en vijf vaardigheidsdimensies die relevante informatie geven over de 
ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied. 

In de groepen 1/2 volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met behulp van Looqin. 
Met Looqin volgen we de brede ontwikkeling van de kinderen.

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Sinds het inspectiebezoek in mei 2018, is de kwaliteitszorg op De Lispeltuut enorm aangescherpt en 
versterkt. Onze school beschikt nu over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning 
beoordelen en verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. 
De meerjarenplanning wordt vertaald naar kwaliteitsmonitoren per schooljaar. Daarnaast hebben we 
onze kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de 
schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. 

De instrumenten die we inzetten voor kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid leiden vrijwel altijd 
tot aandachtspunten. Samen met het team –en in het perspectief van onze streefbeelden en actuele 
ontwikkelingen- stellen we op basis daarvan verbeterpunten vast. Daarbij gaat het altijd om keuzes; we 
gaan uit van het principe: niet het vele is goed, maar het goede is veel. De gekozen verbeterpunten 
worden daarna verwerkt in het jaarplan en uitgewerkt in een kwaliteitsmonitor waar leerkrachten 
kartrekkers zijn van gedeeltes uit de kwaliteitsmonitor. De directie monitort, met de MR en het 
bestuur,de voortgang. Medio en aan het einde van het jaar evalueren we de 
jaarplannen/kwaliteitsmonitor. 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

1. Wij beschikken over een meerjarenplanning 

2. Wij hebben structurele evaluatie 2 keer per schooljaar van het jaarplan/de kwaliteitsmonitor en het 
schoolplan. 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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3. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren middels 
tevredenheidsonderzoek

4. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, 
jaarplan/kwaliteitsmonitor en jaarverslag) 

5. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn 

6. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen) 

7. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders)

Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds 
verbeteren van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze 
professionalisering is onze visie die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) 
handelen. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

1. We beschikken over een heldere visie die vertaald is in concrete gedragsindicatoren 

2. Onze visie en de ambities vormen het uitgangspunt voor onze professionalisering 

3. De schoolleiding is sterk gericht op de ontwikkeling van het team 

4. De schoolleiding heeft zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de leraren (en het team 
als geheel) 

5. De schoolleiding beschikt over een professionaliseringsplan (jaarlijkse update)

6. Schoolafspraken worden vastgelegd in kwaliteitskaarten welke samen het handboek voor De 
Lispeltuut vormen

Op onze school betrekken we ook externen bij de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit.  
Planmatig organiseren we een ouderpanel, wordt collegiale consultatie georganiseerd en wordt een 
kinderraad in de komende periode structureel als klankbord bevraagd.Ieder jaar stellen we een 
jaarplan/kwaliteitsmonitor op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af 
met een jaarverslag waarin we verantwoording afleggen aan onze stakeholders voor wat betreft de 
realisatie van onze ontwikkeldoelen en de behaalde resultaten. 
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6 Schooltijden en opvang

Wat houdt het continurooster in: 

- Om 08.30 uur starten de lessen, om 14.30 uur is de lesdag afgelopen.  

- In de ochtend is er een kwartier pauze. Rond het middaguur hebben de kinderen 30 minuten pauze 
waarin er met de kinderen gegeten wordt en naar buiten wordt gegaan. 

- De leerkrachten zijn gedurende de hele dag verantwoordelijk voor de kinderen. De volledige dag is 
lestijd. Een kind kan niet naar huis.

- De leerkracht eet met de eigen groep kinderen. 

- Leerlingen nemen zelf de lunch, inclusief drinken, mee naar school. 

- De onderbouw voegt aan de pauze meteen de buitenspeeltijd toe die voor onderbouwkinderen geldt. 
Hierdoor is er voor de onderbouwkinderen, voor het gevoel, een langere pauze.

- De kleuterbouwgroep heeft per groep één uur ondersteuning van een overblijfkracht. Zo zijn er extra 
handen in de klas. 

- Startende kleuters die niet een hele dag volhouden hebben altijd de mogelijkheid om na 12.00 uur 
naar huis te gaan. 

- Op woensdag start de school om 08.30 uur en is om 12.30 uur uit.

- Leerkrachten zijn onder lestijden niet bereikbaar. Op de administratie wordt de telefoon opgenomen. 

- De overblijfkrachten worden betaald uit middelen van school. Het continurooster is kosteloos.  

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).
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Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. U kunt zelf uw keuze maken tussen de diverse 
aanbieders in de regio.  De Lispeltuut werkt nauw samen met de BSO van Kiddo Care, Humpie Dumpie 
en de Vrijbuiter, allen gevestigd in Hedel.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:30 12:30 - 14:30  - 

Maandag: Kinderen eten gezamenlijk op school in de pauze
Woensdag: woensdagmiddag alle kinderen vrij
Vrijdag: vrijdagmiddag groep 1-2 om 12:30 vrij

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek groep 3 t/m 8 maandag en dinsdag

De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de gymzaal naast de school en kunnen daar op 
maandagochtend en dinsdagochtend gebruik van maken.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 14 oktober 2019 18 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 03 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 28 februari 2020

Meivakantie 20 april 2020 01 mei 2020

Zomervakantie 13 juli 2020 21 augustus 2020
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