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Welkom 

Voor u ligt de schoolgids van Brede Openbare Basisschool De Zevensprong. De Zevensprong 

valt onder het bestuur van de Almeerse Scholen Groep (ASG). Dit bestuur bestaat uit 

ongeveer 42 scholen, zowel in het primair als voortgezet onderwijs. 

De Zevensprong is de openbare basisschool in Danswijk. De Zevensprong is ook een dans 

met zeven bewegingen oplopend in moeilijkheid. Voor ons heeft het de betekenis van 

kinderen die binnen de basisschool zeven sprongen vooruit maken in hun ontwikkeling, 

voordat zij de school weer verlaten. 

School is niet de enige plek waar kinderen leren hoe de wereld in elkaar zit. Door school, 

gezin en buurt samen te brengen, bouwt openbare brede basisschool De Zevensprong aan 

een leefwereld waarin kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontwikkelen, samen 

met gezinsleden en buurtbewoners. We bieden gestructureerd en goed georganiseerd 

onderwijs in combinatie met opvang, zorg, ICT, kunst, cultuur, sport en spel. Alles wat een 

kind nodig heeft om vanuit het klein, in een vertrouwde en boeiende omgeving, te bouwen 

aan een grote toekomst. 

In deze schoolgids kunt u lezen hoe wij op De Zevensprong deze gedachte vormgeven in ons 

onderwijs. De indeling van de schoolgids is gebaseerd op de zeven uitgangspunten van het 

onderwijs op de Zevensprong: 

1. Duidelijke structuur en organisatie in de klas en school 

2. Open communicatie met ouders 

3. Goede zorg vanuit school in samenwerking met andere partijen 

4. Vele extra activiteiten, zoals sport, cultuur en creativiteit 

5. Nadruk op een goede sfeer op school en op hoe we omgaan met elkaar 

6. Brede school waar onderwijs, opvang, zorg, kunst, cultuur, sport en ontspanning 

samenkomen 

7. De Zevensprong brengt school, gezin en buurt samen 

Daarnaast vindt u hier veel praktische informatie. Mocht u na het lezen van deze gids nog 

vragen hebben neem dan even contact met ons op. Bent u een nieuwe ouder en wilt u uw 

kind bij ons inschrijven, kijk dan even op blz. 26 voor de inschrijfprocedure. 

Met vriendelijke groet,  

Sander Hawinkels                    

(directeur) 
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1. Duidelijke structuur en organisatie in de klas en school 
 

 

 

 

 

 

 

De Zevensprong staat voor goed en gestructureerd onderwijs. Om dit te kunnen vormgeven 

maken wij gebruik van allerlei methodieken. Niet alleen methodes voor de vakken die we 

geven maar ook vaste formats voor de manier van instructie geven en het 

klassenmanagement. In dit hoofdstuk lichten wij deze toe. Daarnaast treft u per groep een 

overzicht aan van wat er in dat jaar gebeurt. 

1.1 Opbouw school  

Onze school heeft ongeveer 185 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Wij streven ernaar de 

leerlingen vanaf groep 3 te plaatsen in homogene groepen, dit betekent dat leerlingen uit 

hetzelfde leerjaar bij elkaar in de klas zitten. Alleen wanneer dit wat betreft leerlingaantal 

niet uitkomt, wordt er een combinatieklas gevormd. De groepen 1/2 zijn wel heterogene 

groepen; hierbij kunnen de kinderen van en met elkaar leren en is het voor nieuwe 

leerlingen makkelijker aan te passen aan de manier van werken in de groep. Er is tenslotte al 

een heel aantal kinderen dat precies weet hoe alle werkt. 

1.2 DIM 

De dagelijkse instructie wordt gegeven volgens het Activerende Directe Instructie Model 

(ADIM). Belangrijke punten hierbij zijn o.a. dat het doel van de les met de kinderen wordt 

besproken, dat niet iedereen dezelfde instructie krijgt en dat er na iedere les met de 

kinderen wordt geëvalueerd of het doel is behaald. Wanneer de kinderen met de verwerking 

van de les bezig zijn kan de leerkracht met een klein groepje aan de instructietafel werken 

om extra ondersteuning of uitdaging te bieden. 

1.3 GIP 

GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen. Dit 

ondersteunt het ADIM met behulp van bijvoorbeeld hulpkaartjes/blokjes voor de kinderen. 

Wanneer een leerling de leerkracht nodig heeft draait de leerling zijn/haar kaartje op rood 

en zal de leerkracht op een bepaald moment langskomen. Hiermee voorkom je dat kinderen 

uren met hun vinger in de lucht zitten te wachten. Ook hangt er een stoplicht op het bord. 

Bij rood mag je de leerkracht niet storen, bij groen wel. Dit om de extra begeleiding aan 

kleine groepjes mogelijk te maken. 
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1.4 Dag-/weektaak 

De kinderen werken al vanaf de kleuters met een weektaak. Bij de kleuters staat daar nog 

niet zoveel op, maar dit wordt telkens uitgebreid en in groep 8 staat alles wat de kinderen 

moeten doen op de weektaak. Dit zijn naast taken op vastgestelde momenten ook lessen die 

de leerlingen zelfstandig gedurende de week moeten maken. Het doel hiervan is het leren 

plannen, zodat de stap naar het voortgezet onderwijs soepeler verloopt. 

1.5 HGW 

Handelingsgericht Werken is een systematische manier van werken waarbij het 

onderwijsaanbod afgestemd wordt op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder 

kind. Er wordt gekeken naar wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen 

bereiken. De centrale vraag is: Wat vraagt het kind aan ons? Welke benadering, aanpak, 

ondersteuning, instructie, etc. heeft een kind nodig? Kind kenmerken worden vervolgens 

vertaald naar onderwijsbehoeften.  

1.6 Methoden 

Wij gebruiken moderne methodes die aansluiten bij ons onderwijs. In onderstaand overzicht 

ziet u welke: 

Vakgebied Methode 1/2 3 4 5 6 7 8 

Taal Piramide X       

Speel/leermateriaal Onderbouwd X       

Taal/lezen Veilig Leren Lezen  X      

Taal/Spelling Taal actief   X X X X X 

Technisch Lezen Lekker Lezen   X X X X X 

Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip XL   X X X X X 

Studievaardigheden Blits    X X X X 

Schrijven Pennenstreken X X X X X X X 

Rekenen Wereld in Getallen X X X X X X X 

Geschiedenis Brandaan    X X X X 

Aardrijkskunde Meander    X X X X 

Biologie Naut    X X X X 

Soc. Emotionele ontwikkeling Leefstijl X X X X X X X 

Engels Groove Me      X X 

Verkeer Let’s go  X X X X X X 

1.7 Groepen 

1.7.1 Kleuterbouw 

Groep 1/2  is de enige altijd heterogene groep binnen onze school. Wij kijken naar de 

kinderen en proberen deze zo min mogelijk in het hokje van groep 1 of groep 2 te plaatsen, 

maar ons juist te richten op wat het kind nodig heeft. De kinderen leren o.a. door samen te 

spelen in de verschillende hoeken, zoals de leeshoek, taal/schrijfhoek, bouw- en 

constructiehoek,  de poppenhoek, de zand- en waterhoek, de teken- en schilderhoek, de 

knutselhoek, de computerhoek, de rekenhoek, woordenschathoek, de spelletjes- en 

puzzelhoek. Dit gebeurt aan de hand van een thema. De thema’s die aan bod komen, komen 
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voornamelijk uit de methode Piramide. Daarbij zijn met behulp van de methoden 

Onderbouwd en Piramide alle doelen van het speel/leer materiaal vastgelegd. 

1.7.2 Groep 3 

Groep 3 is het jaar waarin de kinderen formeel leren lezen. Daarvoor gebruiken wij de 

Methode Veilig Leren Lezen. Een groot gedeelte van de dag wordt aan deze vaardigheid 

besteed. Ook gaan de kinderen voor het eerst echt schrijven en rekenen in een schrift. Een 

grote overgang voor de kleuters die in groep 3 komen. Om deze reden wordt er ook vaak 

voor een praktische verwerking gekozen, zodat kinderen al doende de benodigde 

vaardigheden kunnen leren. 

1.7.3 Groep 4 

De basis die in groep 3 is gelegd wordt verder uitgewerkt. De kinderen gaan voor het eerst 

werken met onze taalmethode, Taalactief. Dit jaar wordt er ook gestart met de methode 

voor begrijpend lezen, Nieuwsbegrip. Dit is een digitale methode voor Begrijpend Lezen 

gebaseerd op de actualiteit. Ook kunnen de kinderen via internet, thuis met opdrachten 

hiervan aan de slag. 

1.7.4 Groep 5 

In groep 5 wordt met een aantal nieuwe dingen gestart. Zo wordt er voor Wereld Oriëntatie 

gebruik gemaakt van de methodes Naut, Brandaan en Meander.  

1.7.5 Groep 6 

In groep 6 worden alle (nieuwe) dingen die in groep 5 aan bod zijn gekomen verder 

uitgebreid en verdiept. De methode Blits  gebruiken we vanaf dat jaar om de leerlingen te 

trainen in studievaardigheden. Aan het einde van het schooljaar krijgen de kinderen een 

eerste voorlopig advies Voortgezet Onderwijs. Dit advies is niet bindend. 

1.7.6 Groep 7 

We gaan nu al echt voorbereiden op de overgang naar het 

Voortgezet Onderwijs. Net als in groep 6 krijgen de kinderen eind 

groep 7 ook weer een voorlopig advies over het niveau voor het 

Voortgezet Onderwijs. Ook dit advies is nog niet bindend. Aan het 

eind van het jaar hebben de kinderen de ‘Nacht naar acht’ en 

blijven ze een nacht op school slapen.  

1.7.7 Groep 8 

Dit jaar krijgen de kinderen hun definitieve advies voor het 

Voortgezet Onderwijs. De CITO eindtoets die in april wordt 

afgenomen is doorgaans een bevestiging van dit advies. Aan het begin van het jaar gaan de 

kinderen op kamp en aan einde van het schooljaar maken de kinderen een afscheidsmusical. 

Een mooie afsluiting van 8 jaar basisonderwijs. 
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2. Open communicatie met ouders 

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er bij 

ons op school gebeurt. U brengt tenslotte dagelijks uw kostbaarste 

bezit voor zo’n vijf uur naar ons toe. Daarom proberen wij u altijd 

zo snel mogelijk te informeren. 

2.1 Zeventopper 

De Zeventopper verschijnt regelmatig en bestaat uit de actuele 

kalender, belangrijke mededelingen en verslagen en foto’s van de 

afgelopen periode. Regelmatig leveren de kinderen ook stukjes 

aan. Ook geven wij soms tips over leuke uitstapjes of verwijzingen 

naar interessante websites. De Zeventopper verschijnt digitaal en 

wordt naar de ouders verzonden en is op de website terug te 

lezen. De precieze momenten van uitkomen staan in de 

jaarkalender. 

2.2 DigiDUIF 

Alle informatie die naar u als ouder toegaat versturen wij digitaal via DigiDUIF. Dit scheelt 

veel papier en verdwenen of vergeten brieven. U meldt zich eenmalig aan en vervolgens 

ontvangt u alle post op het door u verstrekte email adres. Ook het inschrijven als hulpouder 

of het inschrijven voor 10 minuten gesprekken gaat via DigiDUIF. 

2.3 Informatieavond 

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij een algemene ouderavond. Deze avond 

bestaat uit twee delen. Een algemeen gedeelte met onder andere de verantwoording van de 

Ouderraad en de Medezeggenschapsraad en een groepsinhoudelijk gedeelte. Dit schooljaar 

wordt deze gehouden op 13 september. 

2.4 Rapporten 

De kinderen ontvangen twee keer per jaar een rapport. Bij de jongste kleuters is het rapport 

vooral beschrijvend. Wanneer uw kind korter dan 3 maanden bij ons op school zit wordt er 

nog geen rapport gemaakt.  Bij de oudste kleuters en bij de groepen 3 t/m 8 werken we met 

een beoordelingssysteem:  

 

G Goed 
RV Ruim Voldoende 
V Voldoende 
M Matig 
O Onvoldoende 
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Tevens worden de resultaten die zijn behaald op de jaarlijkse Cito toetsen genoteerd en in 

tabelvorm in het rapport gedaan. Hierdoor kunt u goed zien wat uw kind op deze toetsen 

heeft gedaan. Het laatste rapport van groep 8 bestaat uit cijfers i.p.v. bovenstaande 

normering. Dit alvast ter voorbereiding op het cijferrapport op het voortgezet onderwijs. 

Overigens beginnen we al met cijfers geven voor enkele vakken in groep 5. 

2.5 De 10-minutengesprekken 

N.a.v. het rapport volgt een 10-minutengesprek waarin de leerkracht het rapport toelicht en 

u vragen kunt stellen. Daarnaast hebben we aan het begin van het schooljaar het om-en-om 

gesprek. In dit gesprek vragen wij u iets over uw kind te vertellen. Zo leert de nieuwe 

leerkracht zowel u als uw kind meteen beter kennen. In november zijn er 10-

minutengesprekken over de vorderingen van uw kind, zonder begeleidend rapport. De 

ouders van nieuwe leerlingen in de kleutergroep krijgen na ongeveer 6 weken een intake 

gesprek met de leerkracht.  

2.6 Website en infoschermen 

Op onze website kunt u terecht voor de kalender, actuele nieuwsberichten, de Zeventopper, 

achtergronden bij ons onderwijs en veel praktische informatie. Op de infoschermen bij de 

hoofdingang en in de Ouderkamer kunt u iedere dag de meest actuele informatie lezen, 

zoals jarigen en geplande activiteiten. 
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3. Goede zorg vanuit school in samenwerking met andere partijen 
 

 

 

 

 

 

 

Op De Zevensprong is een Intern Begeleider werkzaam. Zij coördineert alles op het gebied 

van de zorg. Zij begeleidt leerkrachten bij hulpvragen en sluit ook regelmatig aan bij 

oudergesprekken. Wij vinden het heel belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij het 

onderwijs van uw kind; zeker ook wanneer er een zorgvraag is m.b.t. uw kind. Wij werken 

daarom met behulp van het HGW, Handelings Gericht Werken. Belangrijke onderdelen 

hierin zijn ook de gesprekken die wij zowel met de ouders als het kind zelf hebben. 

3.1  Zorgplan 

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind op verschillende wijzen, voornamelijk door 

observaties van de leerkracht in de klas. De leerresultaten worden bijgehouden door toetsen 

uit de methodes en door toetsen van het leerlingvolgsysteem. De toetsen die wij op school 

hiervoor gebruiken zijn ontwikkeld door CITO. De vakgebieden die worden getoetst zijn taal 

en rekenen voor kleuters, technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, woordenschat en 

spelling. Vanaf het moment dat uw kind bij ons op school komt, maakt het jaarlijks een 

aantal toetsen van het leerlingvolgsysteem. Met behulp van deze gegevens kan de 

ontwikkeling van uw kind goed worden gevolgd. Twee maal per jaar staan de toetsgegevens 

vermeld in het rapport.  

 

Interne zorg omvat alle maatregelen die de school neemt ten aanzien van kinderen die op 

wat voor  manier dan ook opvallen. Bijvoorbeeld m.b.t. het leerniveau, werkhouding, 

concentratie, zelfstandigheid en/of gedrag. Wanneer er aanleiding toe is, krijgt uw kind eerst 

extra aandacht of extra instructie op een bepaald gebied in de groep. Wanneer er te weinig 

vooruitgang wordt gezien, wordt uw kind tijdens de leerlingbespreking met de Intern 

Begeleider besproken. De intern begeleider is een teamlid met veel kennis van zaken over de 

zorgbreedte. Zij kan de leerkracht helpen met het opstellen/bijstellen van zowel 

groepsplannen als individuele handelingsplannen. De intern begeleidster heeft 1 keer per 

week zorgoverleg met de directie over het proces en de voortgang van de leerlingenzorg op 

De Zevensprong. 
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De intern begeleidster heeft structureel overleg met Passend Onderwijs 

Almere, G.G.D. en S.M.W. (School Maatschappelijk Werk).  

 

Het zorgtraject: 

Hierbij volgt de school delen van de zorgstructuur van het Vijf-

stromenmodel. Het Vijf-stromenmodel is als volgt in te delen: 

V1 Leerlingen die incidenteel opvallen en waarvan de specifieke aanpak 

beschreven staat in het betreffende groepsplan. 

V2 Zorgleerlingen die structureel opvallen bij bepaalde vakgebieden of 

op sociaal- emotioneel gebied en extra ondersteuning nodig hebben. 

Naast een analyse van het probleem van  de leerling staat de hulpvraag 

van de leerkracht centraal. Voor deze leerlingen wordt het ‘HGW 

formulier’ door zowel, de leerkracht, als de ouders en het kind ingevuld. 

V3 Dit zijn de leerlingen waarbij uit de resultaten van toetsen en 

evaluatie van groepsplannen is gebleken dat de eerdere aanpak niet 

voldoende effect heeft gehad. Er is eventueel meer informatie  of onderzoek nodig bij deze 

leerlingen. Het kan ook leerlingen betreffen die boven het klassengemiddelde scoren en 

extra uitdaging nodig hebben. Er wordt dan samen met de ouders en het kind bekeken 

welke werkwijze en manier van leren het beste bij hem/haar past.  

V4 Zorgen die de leerkracht heeft met betrekking tot de groep als geheel. Drie keer per jaar 

vindt er een groepsbespreking plaats met de leerkracht en de intern begeleider. 

V5 Zorgoverleg op schoolniveau tussen directie, IB-ers en externen (Zorg Advies Team van 

de Passend Onderwijs Almere (POA) of Schoolmaatschappelijk werk). 

 

Dossiervorming: 

Bij de start op school maakt de administratie een dossiermap van het kind en stopt deze in 

de dossierkast. Daarnaast wordt er een digitaal dossier bijgehouden. Hierin zit o.a. de 

volgende informatie: 

 

o verslagen van oudergesprekken, overleg met de intern begeleider en externe 

instanties; 

o eventueel het HGW formulier 

o eventueel handelingsplannen 

o toetsgegevens 

 

Ouders hebben recht op inzicht in het dossier van hun kind. Men kan daartoe een verzoek 

indienen bij de directie. Binnen twee weken volgt dan een afspraak voor inzage. 

  

3.2 Passend Onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2014 is een school verantwoordelijk ervoor te zorgen dat er voor elk kind 

dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek is. Dat kan zijn op de school waar u 

uw kind hebt aangemeld, maar ook op een andere school, die beter kan inspelen op de 
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ondersteuning die uw kind nodig heeft, of in het speciaal onderwijs. Als wij uw kind niet zelf 

kunnen plaatsen, wordt na overleg met u een passende plek op een andere school geboden.  

Het streven is om binnen de wijk een breed aanbod te krijgen van alle mogelijke zorg. Dit 

betekent niet dat wanneer er bepaalde zorg is voor een kind dat hij/zij dan direct naar een 

andere school moet. Het streven is om kinderen, zo lang dat in het belang is van het kind, op 

de huidige school te laten blijven maar wel gebruik te maken van de expertise die in de wijk 

aanwezig is.  

3.2.1  Protocollen 

Voor een aantal onderwerpen hebben wij standaard protocollen 

opgesteld. Deze protocollen kunt u opvragen bij de directie of 

intern begeleiders. 

3.2.2 Dyslexie protocol 

Als blijkt dat een leerling op lees en/of op spellinggebied ondanks 

de extra hulp die binnen en buiten de klas geboden wordt, 

stagneert, dan wordt in overleg met de  ouders, leerkracht en IB-er 

de DST (Dyslexie Screening Test) afgenomen om te bekijken of deze 

leerling wellicht in het risicogebied van dyslexie valt. Vervolgens 

worden met de leerlingbegeleider van Passend Onderwijs Almere 

de vervolgstappen afgesproken (officieel dyslexie onderzoek of 

logopedie starten). 

3.2.3 Pestprotocol  

In het Anti-pestprotocol van de Zevensprong staan regels en 

afspraken om het pesten te egen te gaan. De handelingen en 

stappen welke door de verschillende betrokkenen moeten worden 

gezet, worden hierin beschreven. 

3.2.4 Ongewenste omgangsvormen 

Om ouders, leerlingen en personeelsleden de gelegenheid te geven op een laagdrempelige 

manier melding te maken van ongewenste omgangsvormen worden er binnen de school  dit 

schooljaar twee nieuwe contactpersonen opgeleid. Dit zijn meester Niels de Leeuw en juf 

Francoise Andeweg.  Er is een protocol op school aanwezig over het onderwerp ongewenste 

omgangsvormen.  Hierin is opgenomen: achtergrond informatie, informatie over de wet- en 

regelgeving m.b.t. ongewenste omgangsvormen en de routing die door de school gevolgd 

wordt bij een melding. 
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3.3  Externen 

Wij werken samen met diverse partijen om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. 

3.3.1 Logopedie 

Een logopedist houdt zich bezig met meerdere aspecten van communicatie (spreken en 

verstaan): taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor. Een goede taal- en spraakontwikkeling 

is belangrijk voor de totale ontwikkeling van uw kind. Het vroegtijdig herkennen van taal-, 

spraak- en gehoorproblemen kan leerstoornissen op latere leeftijd helpen voorkomen. 

Helaas is de schoollogopedie wegbezuinigd. School werkt wel mee aan eventuele afspraken 

met een particuliere logopediepraktijk. 

3.3.2 Esar 

ESAR is een internetprogramma om jongeren met problemen sneller en beter te helpen. 

Hulpverleners kunnen jongeren waar zij zich zorgen over maken registreren in ESAR. 

Wanneer twee of meer hulpverleners dezelfde jongere hebben geregistreerd is er een 

“match” en bespreken de hulpverleners op welke wijze zij de jongere het beste kunnen 

helpen.  

Het systeem geeft géén inzicht in dossierinformatie  over de jeugdige. De informatie die wel 

in het systeem staat – naam, geboortedatum en geslacht – is overigens alleen in te zien door 

hulpverleners van de deelnemende organisaties. De behandelende hulpverleners wisselen 

natuurlijk wel inhoudelijke informatie over het kind of de jongere uit tijdens het overleg om 

de hulp op elkaar af te stemmen. Door het gebruik van ESAR kunnen jeugdigen met 

meerdere problemen dus sneller én beter geholpen worden. Wanneer er een registratie in 

Esar plaats vindt, wordt dit altijd aan ouders gemeld. Alleen directie en/of IB-er doen 

melding in Esar.  

3.3.3 Passend Onderwijs Almere 

Passend Onderwijs Almere is een samenwerkingsverband van 

alle basisscholen in Almere. Het doel is iedere leerling díe 

zorg en begeleiding te bieden die nodig is. Dit geldt voor alle 

leerlingen. De begeleiding is erop gericht de leerlingen zich 

zo soepel mogelijk en zonder onderbrekingen te helpen 

ontwikkelen. De scholen (IB-ers) werken nauw samen met 

Passend Onderwijs Almere om tot adequate begeleiding te 

komen. Er vindt overleg plaats met o.a.: een adviseur 

leerlingzorg, een ambulant begeleider en een collegiaal 

consultant van het Speciaal Basis Onderwijs. Voor meer 

informatie kunt u terecht op de website: 

www.passendonderwijs-almere.nl. 

3.4.4  GGD 

Ieder schooljaar  krijgen alle kinderen die in groep 2 en in groep 7 zitten een Preventief  

Gezondheids Onderzoek (PGO) aangeboden. Tijdens dit onderzoek zal worden gekeken naar 

http://www.passendonderwijs-almere.nl/
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de lichamelijke en sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Alle leerlingen ontvangen 

een uitnodiging via de school. De onderzoeken worden verricht door de 

jeugdverpleegkundige en vinden, zo mogelijk, plaats op school.  Indien er aanleiding toe is 

wordt er, in overleg met u, extra onderzoek door de jeugdarts verricht. Deze onderzoeken 

vinden meestal plaats op de vestiging van de G.G.D.. Buiten de PGO’s is er voor de school de 

mogelijkheid te overleggen met, of advies te vragen aan, de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige indien er zorgen zijn over een leerling. Dit zal uiteraard gebeuren met 

uw medeweten en toestemming. Dit geldt voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. 

3.4 Voortgezet Onderwijs 

3.4.1 Ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs 

In de groepen 6 en  7 vindt in het voorjaar de Entree-toets plaats. De Entree-toets geeft een 

goed beeld of er op individueel of groepsniveau nog extra aandacht aan bepaalde 

onderwerpen moet worden besteed. Jaarlijks wordt in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. 

Zo ontstaat er een duidelijk beeld van het leerresultaat van de school en de individuele 

eindresultaten van onze leerlingen. Wij hanteren deze toets niet om een advies voor het 

vervolgonderwijs van uw kind te geven, maar om het resultaat van ons onderwijs te meten 

en het zo nodig bij te stellen. Aan de hand van de resultaten van de overige Cito-toetsen, het 

beeld van de leerkrachten op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied en de 

werkhouding door de jaren heen, geven wij advies voor het vervolgonderwijs. Daarnaast 

gaat er een digitaal dossier mee met de leerlingen met daarin alle LVS cito resultaten, een 

omschrijving van de leerling en eventuele specifieke aandachtspunten. Ook is er een gesprek 

met de leerkrachten van de ontvangende school. Zo kan de school rekening houden met de 

individuele verschillen van de kinderen. 

 

3.4.2 Uitstroom naar Voortgezet Onderwijs 

 

Uitstroom leerlingen groep 8 2012/2013 2013/2014 2014-2015 2015/2016 

Totaal aantal leerlingen 57 45 42 31 

     

Pro 10 5 1  0 

VMBO-BBL (LWOO-aantal tussen haakjes) 8 6 6 (5) 5 (4) 

VMBO-KBL (LWOO-aantal tussen haakjes) 8 14 6 (4) 10 (0r) 

VMBO-TL 11 11 8 5 

HAVO 17 9 12 6 

VWO 3 5 9 5 
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4 Vele extra activiteiten, zoals ICT, sport, cultuur en creativiteit 
 

 

 

 

 

 

 

Naast de basisvakken taal/lezen, rekenen en WO vinden wij het belangrijk dat kinderen zich 

ook op een andere manier kunnen ontwikkelen en voorbereid worden op hun toekomst. 

Vandaar dat wij ook veel aandacht besteden aan onderstaande activiteiten. 

4.1  ICT 

Vanaf schooljaar 2015/2016 werken we met “Snappet”. De groepen 6, 7 en 8 werken vaak 

op een tablet om de geleerde stof te verwerken / oefenen. De overige groepen gebruiken de 

pc’s die in de klassen staan opgesteld om extra te oefenen met bijvoorbeeld automatiseren 

van tafels, letters, e.d..  

In groep 1/2 wordt op de computer geoefend met kritisch luisteren en vanaf groep 3 hebben 

de kinderen een inlog voor hun eigen digitale leeromgeving. Van daaruit kunnen 

werkstukken gemaakt worden of kan er worden geoefend op de beschikbare software voor 

bijvoorbeeld woordenschat.  

Beide kleutergroepen beschikken over twee i-pads om daar tijdens het werken mee te 

oefenen als onderdeel van de keuzeopdrachten. 

4.2  Cultuur 

We volgens als school het programma van KIDD (Kunst is dichterbij dan je denkt). Jaarlijks 

neemt iedere groep deel aan een voorstelling, workshop, excursie en/of masterclass. Iedere 

groep verzorgt één keer per jaar een voorstelling voor de ouders van die betreffende groep 

(Maandsluiting). 

4.3  Crea 

De creatieve vakken zoals handvaardigheid, tekenen, muziek, drama en techniek bieden wij 

in de groepen 3, 4 en 5 structureel in circuitvorm aan. Vanaf groep 5 vinden dit soort 

activiteiten veelal per groep plaats. 

4.4  Sport 

Naast de gebruikelijke gymlessen doen wij ook mee aan in de stad georganiseerde 

toernooien zoals voetbal, handbal, etc. Per jaar bekijken wij aan welke activiteiten de 



 
17 

kinderen mee kunnen doen. Deelname hieraan is mede afhankelijk van de beschikbaarheid 

van ouders om de teams te begeleiden. 

4.5  Schoolreis/activiteit 

Alle kinderen van groep 1 t/m 6 gaan één keer per jaar (in het voorjaar) op schoolreisje. 

Groep 7 heeft aan het eind van het schooljaar ‘De nacht naar acht’ en blijft een nacht op 

school slapen. Op deze avond worden allerlei activiteiten gedaan. De kosten voor deze 

uitjes/activiteiten worden geïnd via de ouderraad. Meer daarover leest u op blz. 23. 

4.6  Kamp 

In groep 8 gaan de kinderen drie dagen op kamp. Ook deze kosten worden geïnd door de 

ouderraad, zie blz. 23. 
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5 Nadruk op een goede sfeer op school en op hoe we omgaan met elkaar 
 

 

 

 

 

 

 

Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Dit is een voorwaarde om tot leren te 

komen. Deze veiligheid vinden wij erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Er zijn 

schoolafspraken nodig om tot een veilige schoolcultuur te komen. Deze schoolafspraken 

vertalen zich in normen en waarden. 

5.1  Leefstijl 

De methode ‘Leefstijl’, een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, speelt hierin een 

belangrijke rol. Wekelijks wordt een les gegeven uit deze methode. De thema’s die jaarlijks 

aan bod komen zijn: 

- De groep zijn wij (over de sfeer in de groep) 
- Praten en luisteren (over communicatie)  
- Ken je dat gevoel (over gevoelens) 
- Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen) 
- Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit) 
- Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden) 

 
Belangrijke onderdelen van de Leefstijl lessen zijn o.a.: 

- positief denken over jezelf en anderen; 
- elkaar respecteren; 
- pestproblemen oplossen; 
- jezelf durven te zijn; 
- je veilig voelen; 

 

5.2  Klachtenregeling 

Heeft u een klacht over de manier waarop onderwijs wordt gegeven of bent u niet tevreden 

over andere zaken? Dat kan gebeuren. Heel vervelend, maar vaak biedt een één-op-één-

gesprek met de betrokken medewerker (meestal de leerkracht) uitkomst. Als dit niet zo is, 

adviseren wij u om met de directie van de school een afspraak te maken voor een gesprek. 

Meestal wordt de betrokken medewerker gevraagd aan dit overleg deel te nemen.  
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Is het probleem niet verholpen na deze gesprekken? Dan kunt u een officiële klacht indienen 

bij het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep. In het protocol 

‘Klachtenregeling’ staat exact omschreven wat de taken van het bestuur en de 

klachtencommissie zijn, wat de werkwijze is, hoe u de klacht kunt indienen en hoe de klacht 

afgehandeld wordt.  

De belangrijkste zaken voor u op een rij 

Indienen klacht 

U kunt uw klacht schriftelijk binnen een jaar na het incident indienen bij het College van 

Bestuur van de Almeerse Scholen Groep. Het bestuur doet dan onderzoek en luistert naar 

het verhaal van beide partijen.  Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan bepaalt u 

of de klacht moet worden doorgestuurd 

naar de klachtencommissie.  

Taken klachtencommissie 

De commissie onderzoekt klachten en 

luistert naar de verhalen van de 

betrokken partijen. Vervolgens adviseert 

de commissie het College van Bestuur 

over het feit of de klacht terecht is en in 

aanmerking komt voor behandeling. En 

over welke maatregelen genomen kunnen 

worden. 

Klachten over ongewenste intimiteiten en andere vormen van fysiek en/of psychisch geweld  

Elke school heeft een contactpersoon die u kunt aanspreken als u een klacht heeft over 

ongewenste intimiteiten en/of geweld. Als het nodig is, verwijst deze persoon u door naar 

een externe vertrouwenspersoon die u deskundig verder helpt. Ook met het indienen  van 

een schriftelijke klacht bij het College van Bestuur .  

Afwikkeling klacht 

In principe hoort u  zo spoedig mogelijk  van het College van Bestuur of de klacht terecht is 

en welke maatregelen er worden genomen.   
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6 School waar onderwijs, opvang, zorg, kunst, cultuur, sport en ontspanning 

samenkomen 

Wij onderscheiden ons van andere scholen doordat wij een Brede School zijn. Dit betekent 

dat wij samenwerken met peuterspeelzaal Jan Huigen,  Buiten Schoolse Opvang Small Steps  

Danslaan en voor de naschoolse activiteiten met De Schoor. De school is namelijk niet de 

enige plek waar kinderen leren hoe de wereld in elkaar zit. Door school, gezin en buurt 

samen te brengen, bouwen wij aan een leefwereld waarin kinderen in de volle breedte 

kunnen leren en ontwikkelen, samen met gezinsleden en buurtbewoners. 

6.1  De Schoor 

Voor de naschoolse activiteiten werken wij samen met De Schoor. Een activiteitenbegeleider 

van De Schoor wordt bij ons op school ingezet om dit te organiseren.  Na iedere vakantie 

komt er een nieuwe activiteitenladder uit. Kinderen kunnen zich dan inschrijven voor een 

keur aan activiteiten. Sommige activiteiten zijn wekelijks, anderen eenmalig, sommigen zijn 

gratis, voor anderen wordt een kleine vergoeding gevraagd. Zomaar wat voorbeelden zijn: 

kickboksen, cupcakes versieren, streetdance, meidenclub, filmmiddag, bingo, graffiti maken. 

Op maandag is De Droomspeelbus aanwezig in de gymzaal. Voor € 0,50 kan er dan onder 

begeleiding worden deelgenomen aan allerlei sporten.  

Openingstijden Schatkist: 

Maandag:       12.30 – 13.00 uur 

Dinsdag:          12.30 – 13.00 uur en 15.15 - 17.30 uur (na de herfstvakantie tot 17.00 uur) 

Woensdag:      12.00 – 14.00 uur 

Donderdag:     12.30 – 13.00 uur en 15.15 - 17.30 uur (na de herfstvakantie tot 17.00 uur) 

Vrijdag:           12.30 – 13.00 uur  

Alle kinderen kunnen dan gratis gebruik maken van diverse spelmaterialen. Bij slecht weer is 

De Schatkist dicht. 

Dagarrangementen 

Er worden ook dagarrangementen aangeboden op onze school. Dit wordt verzorgd door 

twee professionele pedagogisch medewerkers van De Schoor. De dagarrangementen zijn 

bestemd voor leerlingen van 4 tot 12 jaar van brede school De Zevensprong. In een veilige 

en prettige omgeving worden er sociale activiteiten op het gebied van sport, spel en 

creativiteit georganiseerd.  Via een dagarrangement wordt  uw kind(eren) na schooltijd een 

zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden. Uw kind(eren) word(en)  na schooltijd  opgehaald 

en kan deelnemen aan verschillende buitenschoolse activiteiten/de Schatkist onder 

begeleiding van de medewerkers van de dagarrangementen. De dagarrangementen zijn te 

vinden in brede school De Zevensprong. 
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Dagen en tijden: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur 

Vakanties 

Tijdens de schoolvakanties bieden wij aangepaste dagarrangementen aan: wij zijn dan vijf 

dagen per week geopend. Wij informeren u hier tijdig over. Alle activiteiten vinden in/ 

rondom De Zevensprong plaats.  

6.2 Peuterspeelzaal Jan Huigen 

De Peuterspeelzaal Jan Huigen maakt ook deel uit van onze Brede School. Doordat zij in ons 

gebouw gevestigd zijn is het voor de kinderen heel natuurlijk om na hun peutertijd door te 

stromen naar De Zevensprong. De kinderen kennen de school al enigszins doordat zij soms 

deelnemen aan een activiteit van de school of omdat er kinderen uit de bovenbouw komen 

voorlezen bij de peuterspeelzaal. 

6.3  Voor- en naschoolse opvang Small Steps 

Small Steps is een professionele dienstverlener in de opvang van kinderen vanaf 2 maanden 

tot 13 jaar en partner in onze Brede school. De belangrijkste ambitie van Small Steps is 

zorgen dat kinderen én hun ouders met plezier naar de opvang komen. Elke dag opnieuw. 

De kinderen die naar Small Steps gaan kunnen ook gewoon deelnemen aan de naschoolse 

activiteiten.  Small Steps is gevestigd op de Bunuellaan 3, 1325 PP te Almere.  
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7 De Zevensprong brengt school, gezin en buurt samen 
 

 

 

 

 

 

7.1 Ouderraad 

De ouderraad helpt de school bij het voorbereiden van activiteiten zoals het 

Sinterklaasfeest, kerstdiner en sportdag. Ook zijn zij tijdens de activiteit zelf aanwezig. Om 

dit alles te kunnen doen vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00 voor het oudste 

kind op school en € 25,00 voor de andere kinderen uit hetzelfde gezin. Aan het begin van het 

schooljaar ontvangt u hierover een brief met alle informatie. Ook kunt u precies zien waar de 

bedragen aan uitgegeven worden. Het is altijd mogelijk om een betalingsregeling te treffen. 

Deze kunt u aanvragen bij Sander Hawinkels, de directeur. 

7.2 Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten en praat mee over het beleid 

van de school. De MR heeft het recht om advies uit te brengen aan de schoolleiding. Het 

belangrijkste is dat de MR een bijdrage levert aan het verbeteren van het onderwijs op onze 

school. Meer informatie kunt u krijgen bij de voorzitter van de medezeggenschapsraad. 

Elke school moet een medezeggenschapsraad hebben. Via deze raad kunt u als ouder, 

leerling of medewerker invloed uitoefenen op het beleid van de school. U kunt bijvoorbeeld 

meebeslissen over het schoolplan of over formatieplannen. De medezeggenschapraad heeft 

de volgende rechten: 

o Informatierecht: Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle 

informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren. 

o Adviesrecht: Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen 

aan de medezeggenschapsraad. 

o Instemmingsrecht: Met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de 

medezeggenschapsraad instemmen. Bijvoorbeeld bij de vaststelling of wijziging van 

de formatie van de school. 

Vanuit het bestuur van de Almeerse Scholen Groep is er ook een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad. Hierin is elke medezeggenschapsraad van de betrokken scholen 

vertegenwoordigd.  

Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen 

(WMS).  
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7.3  Leerlingenraad 

Uit iedere klas van de groepen 5 t/m 8 wordt 

een vertegenwoordiger gekozen voor de 

leerlingenraad. In deze raad worden 

verschillende dingen besproken. De kinderen 

komen zelf met onderwerpen zoals 

bijvoorbeeld een tekort aan boeken of gebrek 

aan spelmateriaal op het schoolplein. 

Schoolzaken worden besproken en daarover wordt ook de mening van de leerlingenraad 

gevraagd, denk hierbij aan schoolreisjes, nieuwe methodes, activiteiten zoals paasfeest etc.  

7.4  Ouderbetrokkenheid 

Onder ouderbetrokkenheid verstaan wij niet hoe vaak u uw kind zelf naar school brengt of 

hoe vaak u kunt helpen bij activiteiten op school. Wat wij er wel mee bedoelen is dat het 

voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk is dat ouders de ontwikkeling op school volgen 

en daar thuis ondersteuning aan geven. Wij vinden het daarom belangrijk dat u als ouder 

regelmatig contact heeft met school over de ontwikkeling van uw kind. 

 School en thuis zijn geen gescheiden werelden, maar vullen elkaar aan. De 

verantwoordelijkheid voor de leerprestaties en de sociale ontwikkeling van kinderen, ligt 

zowel bij de school als bij de ouders. Informeel leren (leren in het dagelijks leven) is heel 

belangrijk in de ontwikkeling van het kind. Wanneer wij met elkaar een goede balans vinden 

tussen het formele leren (op school) en het informele leren kunnen wij de talenten van de 

kinderen het beste tot hun recht laten komen! 

Sinds februari 2014 hebben we een prachtige ouderkamer. Deze wordt gebruikt voor allerlei 

activiteiten en bijeenkomsten voor en door ouders. Op woensdagochtend gaan we met 

elkaar werken aan de verteltassen voor de school. U kunt echter ook altijd even een kopje 

koffie pakken en andere ouders ontmoeten als er geen activiteit bezig is. 

7.5  DOP 

DOP, Danswijk Ontmoetings Plek, is gevestigd in onze voormalige dependance aan de 

overkant van onze school. De DOP is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 

school, gemeente, buurt en de woningbouwverenigingen. Hier kunnen buurtbewoners 

elkaar voor allerlei activiteiten ontmoeten. Zo worden er koffieochtenden georganiseerd en 

is er een tiener- en jongereninloop. Op dinsdagmiddag is er bijvoorbeeld altijd 

inloopspreekuur van de wijkagent en het maatschappelijk werk. 

7.6  Kerngroep Danswijk 

Als school nemen wij deel aan de Kerngroep Danswijk. Hierin zijn meerdere partijen 

vertegenwoordigd zoals een woningbouwvereniging, de gemeente, De Schoor en het 

bewonersplatform. Met elkaar proberen wij de sociale samenhang binnen de wijk te 

versterken.  
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8 Praktische informatie 

 

8.1  Schooltijden 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur 
Woensdag:       08.30-12.00 uur 
De deuren gaan 10 minuten voor aanvang van de lessen open, dus om 08.20 uur en 13.05 

uur. 

8.2  Vakantie en vrije dagen 

Jaarlijks plannen wij onze vakanties en studiedagen. U kunt deze nalezen op onze website. 

Voor de meest actuele informatie is het belangrijk om onze nieuwsbrief, De Zeventopper, te 

lezen of de website goed in de gaten te houden. 

8.3  Eten/drinken/trakteren 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een gezond tussendoortje eten op school. Denk 

hierbij aan een boterham, fruit, ontbijtkoek, etc. Wanneer uw kind jarig is kan hij/zij 

trakteren. Dit is een extraatje dus deel niet teveel uit en ook hiervoor geldt: Het liefst gezond 

en één traktatie is voldoende!  Als uw kind een allergie heeft dan kunt u een bakje of 

trommeltje aan de leerkracht geven waar u zelf een goedgekeurde traktatie in stopt. Bij een 

verjaardag mag daar dan uit gekozen worden en op die manier is er dan ook voor hem/haar 

iets lekkers. Kijk voor ideeën op www.gezondtrakteren.nl. 

8.4  Overblijven 

Op de Zevensprong organiseren wij de overblijf met behulp van Kinderstralen. U kunt uw 

kind inschrijven via het formulier in de Ouderkamer en zij regelen verder de aan- en 

afmelding en de betalingen met u. Er zijn iedere dag voldoende vrijwilligers aanwezig om uw 

kind op te vangen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.kinderstralen.nl. 

8.5  Ziekmelden 

Wanneer uw kind niet naar school kan komen, wordt u verzocht om dit via DigiDuif te 

melden aan de leerkracht. Op die manier weten wij waar onze leerlingen zijn. 
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8.6  Verlofaanvraag 

In bepaalde gevallen kunt u van de schoolleiding toestemming krijgen om uw kind niet naar 

school te laten gaan. Bijvoorbeeld bij ziekte, religieuze feestdagen, verhuizing, bruiloft en 

gewichtige omstandigheden zoals overlijden van een familielid of een begrafenis. 

Ook als u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid heeft om tijdens 

schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor 

vrijstelling. In dat geval kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per 

jaar extra vrij krijgen. Dit is echter wettelijk niet toegestaan in de eerste twee schoolweken 

na de zomervakantie. 

Alle regels omtrent het aanvragen van 

verlof kunt u nalezen in de brochure Extra 

en Bijzonder Verlof. Deze vindt u op onze 

website onder het kopje “Praktische 

informatie”. Ook kunt u daar het 

aanvraagformulier downloaden. Wanneer 

u  verlof aanvraagt, dient u dit ruim van 

tevoren (minimaal 8 weken) te doen. U 

kunt het formulier inleveren bij de 

administratie en hoort in principe binnen 

twee weken of het verlof wordt 

toegekend. 

8.7  Bij afwezigheid leerkracht 

Indien een leerkracht door ziekte of buitengewoon verlof afwezig is, zal deze leerkracht 

intern of extern vervangen worden. Dit lukt echter niet altijd. Het kan dan voorkomen dat 

een klas verdeeld wordt. In een uiterste geval kan u gevraagd worden uw kind een dag thuis 

op te vangen. 

8.8  Scholing leerkrachten 

Ieder schooljaar is er een aantal studiedagen ingeroosterd. Het team heeft die dag scholing 

of bespreekt met elkaar onderwijskundige zaken die tijdens de normale teamvergaderingen 

niet aan de orde kunnen komen. De kinderen hebben op deze studiedagen vrij. In de 

jaarplanning geven we aan het begin van het schooljaar aan wanneer die studiedagen zijn. 

Daarnaast zijn er ook een aantal studiemiddagen gepland.   

8.9  Dieren in school 

In verband met allergieën en longziekten zijn dieren in de school niet toegestaan. 

Uitzonderingen kunnen gemaakt worden als een kind een spreekbeurt of een presentatie 

over een dier houdt en er geen kinderen met aandoeningen in de klas zitten. In overleg met 

de leerkracht kan dan afgesproken worden op welk tijdstip het dier gebracht en weer 

gehaald wordt. 
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8.10 Kledingvoorschriften 

Dit kan een moeilijk onderwerp zijn, omdat niet voor iedereen duidelijk is wat kan en wat 

niet kan op de basisschool. Om het een en ander iets duidelijker neer te zetten hebben wij 

de volgende afspraken met elkaar gemaakt. Wij zitten en lopen niet met ontbloot bovenlijf 

door de school en in de klas. Gebruik van hoofdbedekking zoals petten, hoeden, gezicht 

bedekkende en aanstootgevende kleding is niet toegestaan. Bij twijfel ligt de uiteindelijke 

beoordeling op schoolniveau bij de directie van de school.  

8.11 Aanmelden leerling 

Als u uw kind wilt aanmelden als leerling op De Zevensprong kunt u daarvoor een afspraak 

maken. Wij nodigen u uit voor een gesprek en rondleiding door de school. Vervolgens wordt 

het aanmeldingsformulier ingevuld. 

8.12 Overstap vanaf een andere school binnen Almere 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen midden in het schooljaar regelmatig wisselen van school. 

Helaas komt dit de leerprestaties niet ten goede. Daarom hebben alle schoolbesturen van 

Almere besloten tussentijds wisselen zo veel mogelijk te beperken. We zetten de regels 

graag voor u op een rij.  

Tussentijds wisselen van school gedurende het schooljaar is alleen mogelijk als: 

- u verhuist; 

- uw kind speciaal onderwijs moet gaan volgen; 

- er sprake is van een onoplosbaar conflict;  

- de school de zorg niet meer kan leveren.  

Naar een nieuwe school aan het einde van het jaar 

Heeft u een andere reden om van school te wisselen? Dat kan aan het einde van een 

schooljaar. Hoe? U vraagt een gesprek aan met de directie. Daarna schrijft u uw kind uit met 

het officiële uitschrijfformulier. Dan kunt u uw zoon of dochter inschrijven bij de nieuwe 

school. Uw kind maakt het schooljaar af en start het nieuwe schooljaar op zijn of haar 

nieuwe school.  

Om ervoor te zorgen dat de overgang voor uw kind soepel verloopt, hebben de 

schooldirecties overleg met elkaar over de ontwikkeling van uw kind en de gang van zaken 

rondom de schoolwisseling.  

Meer weten? 

Heeft u vragen over het tussentijds wisselen van school? De directeur informeert u graag 

over de stadsbrede afspraken die gemaakt zijn tussen de schoolbesturen. 

Het officiële uitschrijfformulier kunt u bij de directie ophalen. 
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8.13 Schorsing en verwijdering 

Als uw kind zich niet gedraagt volgens de geldende 

regels van onze school, kunnen we een aantal 

maatregelen treffen. Denk hierbij aan strafwerk, een 

time-out of nablijven. Ook kunnen we besluiten om 

uw kind voor een korte periode te schorsen. Helaas 

komt het wel eens voor dat een leerling dusdanig 

ontoelaatbaar gedrag vertoont dat schorsing of 

verwijdering noodzakelijk is. Het betreft gedrag 

waardoor de rust en veiligheid en/of het 

onderwijskundig proces in de school niet meer 

gegarandeerd kunnen worden.    In de Wet op het 

Primair Onderwijs zijn hierover regels opgenomen. 

Deze zetten wij -kort samengevat- op een rij.  

Waarom schorsen we? 

Op onze school hebben we regels waar iedereen zich 

aan moet houden. We vinden het  belangrijk om uw 

kind en zijn of haar klasgenoten een veilige en 

gezellige leeromgeving te bieden. Als een leerling onze 

regels niet respecteert en naleeft, kunnen we het kind 

schorsen. Met een schorsing willen we een dringend signaal afgeven richting de leerling: dit 

gedrag is ontoelaatbaar!   

Zo werkt een schorsing 

Uw kind kan voor één dag tot maximaal één week geschorst worden. Als uw kind voor een 

halve dag naar huis wordt gestuurd, valt dit niet onder de noemer ‘schorsing’. Dit noemen 

we een ‘time-out’.  

Als de schorsing uw kind betreft, krijgt u van ons een brief waarin de reden van schorsing 

staat en de schorsing wordt gemeld bij de Almeerse Scholengroep. 

Als de schorsing langer dan één dag duurt, laten wij ook de Rijksoverheidsinspectie 

schriftelijk weten waarom wij uw kind geschorst hebben. 

Hoe kunt u bezwaar maken? 

Als u het met een schorsing niet eens bent, kunt u bij ons bestuur een bezwaarschrift 

indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u de argumenten waarom u vindt dat de schorsing 

niet terecht is.  
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Zo werkt een verwijdering 

Als we besluiten dat uw kind van school moet, zijn wij verplicht om voor hem of haar een 

vervangende school te vinden.  

Als u het niet eens bent met ons besluit, kunt u hiervoor terecht bij de Geschillencommissie 

Passend Onderwijs. Dit is een onafhankelijke commissie waarbij iedere school is 

aangesloten. Op uw verzoek adviseert de commissie het schoolbestuur binnen 10 weken 

over de beslissing van verwijdering. Het bestuur hoeft het advies niet op te volgen.  

Als u bij het schoolbestuur bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit tot verwijdering  dan 

moet zij het advies van de Geschillencommissie Passend Onderwijs afwachten.  

Het bestuur laat u en de commissie weten wat wij met het advies doen en waarom. 

Meer informatie over dit onderwerp? www.onderwijsgeschillen.nl     

De Geschillencommissie Passend Onderwijs valt onder de Stichting Onderwijsgeschillen.  

Geschillencommissie Passend Onderwijs.  

Per 1 augustus 2014 is een landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs ingesteld 

(www.onderwijsgeschillen.nl.). Deze commissie oordeelt op verzoek van de ouders/ 

verzorgers onder meer over een geschil tussen de ouders/verzorgers en de school over de 

verwijdering van een leerling.  Het verzoek moet binnen 6 weken na de bekendmaking van 

de beslissing tot verwijdering bij de commissie zijn ingediend. Vervolgens brengt de 

commissie binnen 10 weken een oordeel uit over de beslissing tot verwijdering. Het betreft 

een niet bindend advies waartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.  

Naast het indienen van een bezwaarschrift tegen een beslissing tot verwijdering, kunnen 

ouders/verzorgers ook de geschillencommissie inschakelen. Het inschakelen van de 

commissie kan echter ook in plaats van het indienen van een bezwaarschrift komen. De 

keuze is aan de ouders/verzorgers. Wanneer de ouders/verzorgers tegen het besluit tot 

verwijdering  de geschillencommissie hebben ingeschakeld en een bezwaarschrift bij het 

schoolbestuur hebben ingediend, wordt het  oordeel van de geschillencommissie door het 

schoolbestuur bij de beslissing op het bezwaarschrift betrokken. 

Onderwijsconsulenten.  

Bij problemen rondom de schorsing en 

verwijdering van leerlingen kunnen  de 

ouders/verzorgers het Landelijke Bureau 

Onderwijsconsulenten;  voor bemiddeling en 

advisering inschakelen. 

(www.onderwijconsulenten.nl; tel.nr. 070-

3122887). Bij het verwijderen  van leerlingen 
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kunnen deze consulenten als tussenstap worden ingeschakeld voordat de 

Geschillencommissie Passend Onderwijs wordt ingeschakeld. Aan de bemiddeling en 

advisering van deze onderwijsconsulenten zijn geen kosten verbonden.  

8.14 Gescheiden ouders 

Niet elke scheiding verloopt soepel. Soms wordt de school betrokken in het conflict. Het is 

beter dit in het belang van de school en het kind te voorkomen. 

Als u zich wendt tot de rechter en daar een kwestie voorlegt, volgen wij de uitspraak van de 

rechter. 

Hoe handelt de school als beide ouders na de scheiding het ouderlijk gezag hebben, en het 

kind bij één van de ouders woont? Uitgangspunt hierbij is dat beide ouders recht hebben op 

informatie over de vorderingen en ontwikkelingen van het kind. Om grenzen helder te 

hebben, hanteert de school de volgende regels en afspraken. Zo is voor iedereen duidelijk 

wat de afspraken zijn. 

Bent u gescheiden? Hieronder kort samengevat de regels en afspraken 

Beide ouders kunnen informatie opvragen over de vorderingen en ontwikkelingen van het 

kind. De school verstrekt deze informatie, tenzij de gevraagde informatie niet in het belang 

van de leerling is.  

De school communiceert met de ouder bij wie het kind woont en met wie contact is over 

kleine alledaagse schoolzaken. 

Het is de taak van de ouder bij wie het kind woont om de ex-partner te informeren en samen 

tot een besluit te komen. De school gaat er dan ook van uit dat hetgeen de ouder bij wie het 

kind woont doorgeeft, een gezamenlijk besluit is.   

Soms is er echter sprake van belangrijke schoolzaken. Bijvoorbeeld de schoolkeuze voor het 

voortgezet onderwijs. Of de ouderlijke instemming voor een onderzoek naar leer- en/of 

gedragsproblemen van het kind. In dergelijke gevallen zal de school aan beide ouders 

toestemming vragen. Het is dan niet voldoende dat uitsluitend de ouder bij wie het kind 

woont toestemming geeft.   

Als de informatiebehoefte van beide ouders blijft komen, maken wij dit bespreekbaar. 

Samen met u bedenken we een gestructureerde manier waarop we informatie verstrekken.  

8.15 Verzekering en aansprakelijkheid 

De  Almeerse  Scholen Groep, het bestuur van deze school, heeft voor de hele organisatie  

een verzekeringspakket afgesloten bij verzekeringsmaatschappij AON. Onderdeel van dit 

pakket zijn een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 

Wie zijn er verzekerd? 

Iedereen die betrokken is bij schoolactiviteiten: leerlingen, personeel en vrijwilligers. 
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Wat is er wel en niet verzekerd op basis van de ongevallenverzekering? 

Betrokkene heeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit 

leidt. 

Als de verzekering van de betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld door eigen risico, 

worden de geneeskundige en tandheelkundige 

kosten vergoed. 

Materiële schade, bijvoorbeeld aan de bril, 

fiets en telefoon valt niet onder de dekking. 

Aansprakelijkheidsverzekering 

Personeelsleden, vrijwilligers en bestuursleden, 

actief voor de school, zijn gedekt  tegen 

schadeclaims door onrechtmatig handelen. 

Maar let op!  

De school/het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens de 

schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.  

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een verwijtbare fout. 

Personeelsleden, vrijwilligers of bestuursleden moeten dus te kort zijn geschoten in wat er 

van hen verwacht wordt. Een mooi voorbeeld van een niet verwijtbare fout: tijdens de 

gymles wordt een bal geschopt. Deze komt op de bril van uw zoon of dochter terecht en de 

bril is kapot. In zo’n geval valt de schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. 

De school is niet aansprakelijk voor schade van onrechtmatig gedrag van leerlingen.  

Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk 

voor hun  handelen. Als uw kind tijdens de schooluren of schoolactiviteiten door 

onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is hij of zij daar zelf verantwoordelijk voor. Het 

is dus belangrijk dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Op 

vergelijking site  www.Independer.nl kunt u kijken welke aansprakelijkheidsverzekering het 

beste bij uw gezin past. 

Eigendommen van leerlingen verzekeren. Het kan! 

Wilt u er zeker van zijn dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan door schade aan 

de eigendommen van uw kind? Dan kunt u zich hiervoor verzekeren met een 

leerlingenverzekering. Op deze manier is schade die optreedt in de periode van huis naar 

school, onder schooltijd en van school naar huis verzekerd.  Meer informatie vindt u op: 

www.leerlingenverzekeringen.nl  www.aononderwijs.nl/leerling  

http://www.leerlingenverzekeringen.nl/
http://www.aononderwijs.nl/leerling
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8.16 Medisch handelen en medicijngebruik 

Wat nou als uw kind medicijnen gebruikt, een aandoening heeft of ziek wordt op school? 

Waar is de school dan verantwoordelijk voor en hoe moet het onderwijspersoneel 

handelen?  

Omdat we hier te maken hebben met de Wet BIG (Wet op de Beroepen Individuele 

Gezondheidszorg) én omdat het om de gezondheid van uw kind gaat, hebben wij een 

protocol opgesteld. In het protocol ‘Medisch handelen en medicijngebruik op school’ staat 

alles over de volgende drie situaties: 

Uw kind wordt ziek op school: hoe te handelen?  

Wij zijn voorzichtig met het geven van paracetamol. Als uw kind ziek wordt of pijn heeft, 

bellen we u voor overleg. Bent u niet bereikbaar? Dan krijgt uw kind geen pijnstilling. Bij 

twijfel raadplegen wij een arts. Bij de inschrijving van uw kind heeft u een verklaring 

getekend, waarmee u  ons toestemming geeft voor de manier waarop wij handelen. In de 

verklaring staan ook eventuele bijzonderheden over de gezondheid van uw kind.  

U vraagt de school voorgeschreven medicatie toe te dienen aan uw kind. 

Moet uw kind tijdens schooltijd medicijnen innemen? Dan kunt u een medewerker van de 

school vragen of hij/zij dat wil doen. Als de persoon in kwestie zich bekwaam genoeg voelt 

om deze verantwoordelijkheid te nemen, vult u ‘Verklaring 2 Medicatiegebruik’ in. Hierin 

staat exact beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe gehandeld wordt.  

U vraagt de school een medische handeling te verrichten.  

Bij hoge uitzondering voeren wij medische handelingen uit. Denk hierbij aan het toedienen 

van injecties of het geven van sondevoeding. Als de onderwijsmedewerker dit wil doen, 

moet hij/zij eerst bekwaam worden verklaard door een arts of deskundige.  Ook moeten de 

verklaring ‘medisch handelen’ en de ‘bekwaamheidsverklaring’ worden ingevuld en 

getekend door de juiste partijen. 

Waar vind ik het protocol en de verklaringen?  

Bovenstaande informatie is een samenvatting van het protocol. Wilt u het protocol of de 

bijlagen in zijn geheel nog eens rustig doornemen? Dan kunt u deze opvragen bij de 

schoolleiding.  
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9 Adressen 
 

OBS De Zevensprong 
Danslaan 74 
1326 PL Almere 
Tel: 036-5353742 
info@zevenprong.asg-almere.nl 
www.zevensprong.asg-almere.nl 
 
Almeerse Scholen Groep (ASG) 
Bestuur Openbaar Onderwijs 
Bezoekadres: Randstad 20-31, 1314 BC  Almere 
Postadres: Postbus 60276, 1320 AH  Almere 
Telefoon 036 540 63 63 
www.asg-almere.nl 
Clusterdirecteur: Mevr. Arnika Derkink 
 
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (A.M.K.) 
0900-1231230 
 
Inspecteur voor het basisonderwijs 
Inspectie van het Onderwijs  
Postbus 2730  
3500 GS Utrecht  
Telefoon algemeen: 088-669 60 00  
Fax: 088-669 60 50 
www.onderwijsinspectie.nl 
 
Klachtencommissie Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Telefoon: 030-280 95 90 
Fax: 030-280 9591 
www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Landelijke Vereniging voor Openbaar Onderwijs. 
Bezoekadres: 
Louis Armstrongweg 120 
 1311 RL ALMERE  
Postadres: Postbus 60182  
1320 AE ALMERE  
Tel.: 036 533 15 00    
Fax: 036 534 04 64  
E-mail: voo@voo.nl 
www.voo.nl 

 

Leerplichtambtenaar gemeente Almere 
Stadhuisplein 1 
1315 HR Almere 
Telefoon 14036 
 
Jeugdgezondheidszorg, G.G.D. Flevoland 
Boomgaardweg 4 
1326 AC Almere 
telefoon 0880 029920 
Jeugdarts: Jennifer Rosenthal 
Verpleegkundige: Ingrid op den Velde 
www.ggd-flevoland.nl 
 
Passend Onderwijs Almere 
Postbus 10183 
1301 AD Almere 
Louis Armstrongweg 120 
1311 RL Almere 
www.passendonderwijsalmere.nl 
Peuterspeelzaal Jan Huigen 
Danslaan 72 
1326 PL Almere 
telefoon 036 – 5231129 

www.peuterspeelzaal-janhuigen.nl  
 
Naschoolse opvang Small Steps 
Bunuellaan 3 
1325 PP Almere 
telefoon 036 – 5231058 
 
Welzijnswerk “De Schoor” 
o.a. Buurtwerk/Peuterspeelzalen 
Postbus 10241 
1301 AE Almere 
Tel: 036-5331500 
www.deschoor.nl 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Besproken en goedgekeurd  
door de MR van de Zevensprong  
op ………… 
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