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Voorwoord

Beste	ouders,	verzorgers	en	andere	belangstellenden,

Een	basisschoolkind	brengt	een	groot	deel	van	zijn	of	haar	tijd	door	op	school.	Een	plek	waar	
kinderen	samen	leren,	spelen	en	zich	voorbereiden	op	de	toekomst.	Het	is	dan	ook	goed	om	te	
weten	wat	er	op	school	gebeurt.	

Het	Koraal	is	een	basisschool	waar	onderwijs	en	het	christelijk	geloof	onlosmakelijk	met	elkaar	zijn	
verweven.	Ouders	kiezen	bewust	onze	school	voor	hun	kinderen.	Ze	willen	graag	dat	hun	kinderen	
goed	christelijk	onderwijs	ontvangen,	aansluitend	bij	de	opvoeding	die	ze	hun	kinderen	thuis	geven.

In	alles	wat	we	kinderen	aanbieden,	leren	ze	met	andere	ogen	naar	zichzelf,	naar	de	ander	en	de	
wereld	kijken.	Elk	kind	is	uniek	én	een	onderdeel	van	een	groter	geheel.	Elke	leerling	is	een	geliefd	en	
waardevol	kind	van	God	dat	mag	ontdekken	wie	hij	of	zij	is,	met	alles	wat	hij	of	zij	wel	en	(nog)	niet	
kan,	wie	de	ander	is	en	hoe	wonderlijk	de	wereld	is	geschapen.	We	geven	kinderen	zelfvertrouwen,	
zodat	ze	hun	leefwereld	steeds	groter	kunnen	maken.	En	we	leren	ieder	kind	dat	hij	of	zij	van	genade	
mag	leven	door	Jezus	en	veilig	is	bij	God,	onze	Heer.

Deze	schoolgids	is	geschreven	om	u	een	zo	goed	mogelijk	inzicht	te	geven	in	onze	school	en	is	
bedoeld	voor	de	ouders	van	onze	(toekomstige)	kinderen.	De	gids	geeft	aan	waar	de	school	voor	
staat	en	wat	onze	drijfveren	zijn.	U	kunt	er	informatie	in	vinden	over	het	onderwijs,	de	leerlingenzorg,	
praktische	informatie,	schooltijden	en	vakanties,	de	kwaliteit	en	de	resultaten.	Als	u	meer	wilt	weten	
over	wie	wij	zijn	en	hoe	wij	werken,	dan	bent	u	van	harte	welkom	om	op	onze	school	te	komen	kijken	
en	nader	kennis	te	maken.	

Mocht	u	zaken	missen	of	hebt	u	suggesties	voor	verbetering	van	deze	gids,	aarzel	dan	niet	om	
contact	op	te	nemen.	We	hopen	dat	het	schooljaar	2020/2021	een	fijn	jaar	wordt	voor	ons	allen,	in	
het	bijzonder	voor	de	kinderen.	Daar	willen	we	de	Here	God	elke	dag	om	bidden	en	Hem	vragen	om	
zijn	zegen.	

Met	vriendelijke	groet	namen	het	team	van	het	Koraal,

Doreen	de	Bruijn.
Locatiedirecteur 

Inhoudsopgave
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Identiteit
Bij	ons	op	school	leven	we	vanuit	de	Bijbel.	Dit	komt	niet	
alleen	naar	voren	in	ons	bijbelonderwijs,	maar	in	ons	hele	
lesgeven	en	omgaan	met	de	kinderen.	Alle	kinderen	zijn	
kinderen	van	onze	Vader	in	de	hemel,	uniek	geschapen	
door	Hem.	We	beginnen	elke	dag	met	onze	Heer.	We	
bidden,	zingen	en	vertellen	een	verhaal	uit	de	Bijbel.	Ook	
in	onze	lessen	over	omgaan	met	elkaar,	pesten	en	respect	
voor	de	schepping	is	de	Bijbel	onze	grondslag	en	betrek-
ken	we	dat	we	kinderen	van	God	zijn.	Als	leerkrachten	
willen	we	met	onze	houding	en	ons	gedrag,	laten	zien	wat	
het	betekent	om	als	christen	te	leven.	We	leren	dat	we	
allemaal	fouten	mogen	maken	en	vergevingsgezind	mogen	
zijn.	Dan	gaat	nog	niet	alles	perfect.	Maar	we	weten:

“Mensen die zich laten leiden door God, houden van el-
kaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn 
goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk 
en gedragen zich goed.” Bron: Bijbel in gewone Taal

Onze visie
De	wereld	in!	Samen	erop	uit¹
Kinderen	van	het	Koraal	worden	goed	voorbereid	op	de	
wereld.	Ze	zijn	geworteld²	in	Christus	en	ervaren	de	school	
als	een	veilige	leeromgeving.	Ze	ontdekken	hoe	de	wereld	
door	God	is	geschapen.	Vanuit	dankbaarheid	en	verwon-
dering	zien	ze	de	grootsheid	en	de	verscheidenheid	van	de	
schepping.

Kinderen	krijgen	de	ruimte	om	zichzelf	te	ontwikkelen.	Ze	
hebben	respect	voor	elkaar	en	vertrouwen	in	zichzelf,	in	
elkaar	en	hun	omgeving.	Ze	leren verantwoordelijkheid 
te	nemen	en	zijn	zich	bewust	van	hun	eigen	talenten en 

ontwikkeling.	Daarbij	motiveren	ze	anderen	en	leren	met	
en	van	elkaar.	Ze	leren	om	als	kind	van	God	betekenisvol	
te	leven	om	zo	de	wereld	in	te	kunnen	gaan!

1.	Lucas	10:1
2.	Kolossenzen	2:7

Ontdekken:
• Ik	ontdek	wie	ik	ben
• Ik	ontdek	wie	jij	bent
• Ik	ontdek	hoe	wonderlijk	de	wereld	is	gemaakt.
Respect:
• Ik	heb	respect	voor	mijzelf
• Ik	heb	respect	voor	jou
• Ik	heb	respect	voor	de	schepping	van	God
Leren:
• Ik	wil	leren
• Ik	leer	met	en	van	jou
• De	wereld	leert	van	mij
Talenten:
• Ik	leer	mijn	talenten	kennen
• Ik	zet	mijn	talenten	in	voor	de	ander
• Ik	zet	mijn	talenten	in	voor	deze	wereld.
Vertrouwen:
• Ik	groei	in	zelfvertrouwen
• Ik	ben	betrouwbaar	voor	de	ander
• Ik	ben	te	vertrouwen	in	de	wereld.
Verantwoordelijkheid:
• Ik	ben	verantwoordelijk	voor	mijzelf
• Ik	ben	verantwoordelijk	voor	de	ander
• Ik	ben	verantwoordelijk	voor	de	wereld

1. Wie zijn wij
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Onze naam: het Koraal Kleurrijk door Hem
Sinds	november	2019	heeft	onze	school	een	nieuwe	
naam:	het	Koraal.
Koralen	groeien	in	alle	warme,	schone	zeeën.	Ze	vormen	
samen	een	rif	door	voort	te	bouwen	op	dat	wat	de	koralen	
die	er	voor	hen	waren	hebben	achtergelaten.	Onze	school	
heeft	zich	door	de	jaren	heen	ontwikkeld.	We	bouwen	
voort	op	dat	wat	anderen	vanuit	hun	geloof	en	toewijding	
vóór	ons	hebben	gedaan.	Onze	leerlingen	mogen	zich	op	
onze	school	in	een	veilige	omgeving	ontwikkelen,	net	zoals	
het	kleurrijke	koraal	in	een	warme	schone	zee.

Kanjerschool
Wij	bieden	onze	leerlingen	een	veilig	schoolklimaat	door	
ze	te	laten	weten	dat	ze	geliefd	en	waardevol	zijn	voor	
onze	Vader	in	de	hemel	en	daarmee	ook	voor	ons.
In	alles	wat	we	kinderen	aanbieden,	leren	ze	met	andere	
ogen	naar	zichzelf,	naar	de	ander	en	de	wereld	kijken.	Elk	
kind	is	uniek	én	een	onderdeel	van	een	groter	geheel.	Elke	
leerling	is	een	geliefd	en	waardevol	kind	van	God	dat	mag	
ontdekken	wie	hij	of	zij	is,	wie	de	ander	is	en	hoe	wonder-
lijk	de	wereld	is	geschapen.	We	geven	kinderen	zelfver-
trouwen,	zodat	ze	hun	leefwereld	steeds	groter	kunnen	
maken.

Kanjertraining
Op	onze	school	werken	we	met	de	Kanjertraining.	Bij	ons	
kunnen	kinderen	zichzelf	zijn,	zonder	gepest	of	uitgela-
chen	te	worden.	De	Kanjertraining	geeft	kinderen	hand-
vatten	voor	sociale	situaties.	Wij	gaan	voor	vertrouwen,	
veiligheid,	rust	en	wederzijds	respect.		Bij	ons	zeggen	de	
kinderen:
• Hier	ben	ik
• Het	is	goed	dat	ik	er	ben
• Ik	ben	te	vertrouwen
• Ik	help
• Ik	speel	niet	de	baas
• Ik	lach	niet	uit
• Doet	iemand	expres	naar,	dan	denk	ik:	Bekijk	het	

maar!
• Ik	gedraag	mij	als	een	kanjer,	want	ik	ben	een	kanjer

Omgangsprotocol
Op	het	Koraal	werken	we	met	de	Kanjertraining	om	het	
sociaal	emotioneel	leren	van	kinderen	te	bevorderen.	
Met	sociale	ontwikkeling	wordt	bedoeld,	dat	leerlingen	
vaardigheden	aanleren	en	een	houding	opbouwen,	waar-
mee	ze	in	staat	zijn	om	contacten	te	leggen	en	relaties	te	
kunnen	onderhouden.	Voorbeelden	hiervan	zijn	o.a.:	jezelf	
kunnen	voorstellen/presenteren,	vragen	kunnen	stellen,	ja	
en	nee	kunnen	zeggen,	je	mening	kunnen	vertellen	(maar	
niet	altijd)	en	samenwerken.	Onder	emotionele	ontwik-
keling	wordt	verstaan,	dat	kinderen	hun	eigen	gevoelens	
en	die	van	een	ander	leren	begrijpen,	leren	er	mee	om	
te	gaan	en	dit	ook	te	willen.	Dit	is	belangrijk,	omdat	een	
goede	sociaal	emotionele	ontwikkeling	bijdraagt	aan	het	
kunnen	leren	op	school.	Een	veilige	schoolomgeving	is	
daarbij	nodig.	Bij	de	Kanjertraining	gaat	het	ook	over	het	
tegengaan	van	pesten.	De	overheid	verplicht	scholen	voor	
primair	en	voortgezet	onderwijs	om	een	veiligheidsplan	

op	te	stellen.	Een	pestprotocol	kan	een	onderdeel	van	dit	
plan	zijn.	De	school	vermeldt	in	het	pestprotocol:	
• hoe	de	school	pestgedrag	signaleert;	
• welke	afspraken	er	zijn	om	pesten	te	voorkomen	en	

aan	te	pakken.

In	het	pestprotocol	staat	ook	wie	de	vertrouwenspersoon	
is.	Op	het	Koraal	kiezen	wij	ervoor	om	dit	onder	de	naam	
“omgangsprotocol”	weer	te	geven,	omdat	wij	willen	
uitgaan	van	een	positieve	insteek:	zo	doen	we	het	hier	op	
school.	2	Jaar	geleden	is	een	omgangsprotocol	opgesteld.	
Het	zijn	feitelijk	fatsoensafspraken.	
Het	omgangsprotocol	bestaat	uit	5	delen:	
1.	 Uitgangspunten	kanjertraining.	
2.	 Wat	wordt	er	verwacht	van	de	kinderen?	
3.	 Wat	wordt	er	verwacht	van	de	ouders?	
4.	 Stappenplan/	registratieformulier	omgangsprotocol	

klassenmap	
5.	 Omgangsprotocol	voor	de	leerling

Het	omgangsprotocol	zal	bij	de	start	van	ieder	school-
jaar	in	elke	groep	besproken	worden.	In	de	groepen	6-8	
wordt	tijdens	de	startweek	een	contract	opgesteld	dat	alle	
kinderen	en	de	leerkracht(en)	ondertekenen.	Ook	krijgen	
alle	gezinnen	het	omgangsprotocol	toegestuurd	via	de	
mail	en	krijgt	het	een	plek	op	de	website.	In	de	praktijk	zal	
dit	omgangsprotocol	vooral	gebruikt	worden	vanaf	groep	
4/5.	In	de	lagere	groepen	zijn	de	problematieken	door-
gaans	van	een	ander	karakter	en	kunnen	conflicten	direct	
worden	opgelost.	In	iedere	groep	zal	er	op	de	manier	
die	de	Kanjermethode	aanbiedt,	omgegaan	worden	met	
conflicten	en	pestgedrag.	Mocht	het	nodig	zijn,	dan	maken	
we	ook	gebruik	van	een	time-outprocedure.	Wanneer	het	
stappenplan	ingevuld	wordt,	maken	we	hier	een	aanteke-
ning	van	in	Parnassys.	

Ons team
De	school	is	een	christelijke	school	met	een	gereformeer-
de	grondslag.	Op	school	werken	leerkrachten	die	over-
tuigd	christen	zijn	en	lid	zijn	van	een	kerkelijke	gemeente.	
In	de	dagelijkse	schoolpraktijk	moet	de	christelijke	identi-
teit	ervaarbaar	zijn.	Leerkrachten	dragen	de	identiteit	van	
de	school	uit.	Enkele	doelstellingen:	
a.						Bijbelgetrouw	onderwijs	geven,	overeenkomstig	de	

gereformeerde	grondslag.	
b.						Elk	kind	wordt	gezien,	wat	tot	uiting	komt	in	indivi-

duele	begeleiding	en	omgaan	met	verschillen	die	er	
tussen	de	leerlingen	zijn.	

c.						Het	geven	van	eigentijds	en	vernieuwend	onderwijs,	
inspelend	op	de	veranderende	omgeving
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2. Wat doen wij op school?
Ons	onderwijsdoel	is	onze	leerlingen	een	geheel	van	ba-
siskennis	en	algemene	ontwikkeling,	sociale,	culturele-	en	
lichamelijke	vaardigheden	bij	te	brengen.	Deze	zijn	nodig	
voor	de	ontwikkeling	van	ieder	kind	op	weg	naar	volwas-
senheid.	Uiteindelijk	moet	elke	leerling	goed	in	staat	zijn	
aan	het	voorgezet	onderwijs	deel	te	nemen	en	moet	ieder	
kind	in	zijn/haar	samenlevingsverbanden	goed	kunnen	
functioneren.	Zie	ook	onze	visie	en	missie.

Methodeoverzicht
Godsdienst Levend	Water

Taal	groep	3 Veilig	Leren	Lezen

Taal	groep	4	t/m	8 Staal	(Taal,	spelling,	woorden-
schat)

Begrijpend	lezen Nieuwsbegrip	XL

Schrijven Schrijven	in	de	basisschool

Rekenen	en	Wiskunde Wereld	in	getallen	5

Engels	 Take	it	easy

Zaakvakken Da	Vinci	(Biologie,	Geschiede-
nis,	Aardrijkskunde)

Lichamelijke	opvoeding Basislessen	Bewegingsonder-
wijs

Seksuele	vorming Wonderlijk	Gemaakt

Kunstzinnige	oriënta-
tie	

Gekoppeld	aan	thema	van	Da	
Vinci	in	samenwerking	met	Scala

Sociale	redzaamheid Kanjertraining

Verkeer	 	 Op	voeten	en	fietsen

Muziek	 Eigenwijs	in	samenwerking	
met	Scala

Hoe leert uw kind  
Het	kind	ontwikkelt	zich	door	ontdekkend	te	leren.	De	
leerlingen	werken	in	een	periode	aan	een	thema,	samen	
met	klasgenoten	en	met	leerlingen	uit	andere	groepen.	De	
kinderen	verzamelen	informatie	en	delen	dit	met	elkaar.	
Zo	wordt	hun	nieuwsgierigheid	aangewakkerd	en	leren	
ze	spelenderwijs	van	en	met	elkaar.	Jonge	kinderen	leren	
door	te	spelen.	Spel	moet	een	grote	plaats	innemen	in	het	
onderwijs	aan	het	jonge	kind.	Door	spel	krijgen	kinderen	
inzicht	in	sociale	verbanden.	Ze	leren	gevoelens	uiten	en	
herkennen.	(sociaal-emotionele	ontwikkeling)	Ze	leren	
vormen	en	kleuren	herkennen	en	ervaren,	maar	ook	tel-
len,	meten,	verwoorden	van	dingen	(cognitieve	ontwikke-
ling),	klimmen,	springen,	vallen	en	weer	opstaan.	(motori-
sche	ontwikkeling)		Spel	stimuleert	al	deze	ontwikkelingen.	
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Deze	manier	van	lesgeven	zorgt	ervoor	dat	de	lessen	
minder	vakgebonden	zijn	en	er	een	bredere	context	is.	
Binnen	een	thema	komt	dan	op	een	logische	manier	taal,	
rekenen,	aardrijkskunde	en	geschiedenis	aan	de	orde.

In	de	loop	van	de	jaren	worden	de	kinderen	steeds	
zelfstandiger.	Wij	zijn	er	voorstander	van	dat	kinderen	
eigenaar	zijn	van	hun	eigen	leerproces.	Kinderen	mogen	
in	kindgesprekken	doelen	aangeven	waar	ze	de	komende	
periode	aan	willen	werken.	Hier	wordt	een	kindplan	op	
gemaakt.	

In	groep	7/8	wordt	groepsdoorbrekend	gewerkt.	Dit	houdt	
in	dat	groep	7/8	1	groep	is,	maar	dat	ze	bij	de	verschillen-
de	vakken	in	verschillende	samenstellingen	werken.	Bij	
rekenen	bijvoorbeeld	wordt	in	het	ene	lokaal	aan	niveau	7	
lesgegeven	en	in	het	andere	lokaal	aan	niveau	8.	Het	kan	
zijn	dat	er	leerlingen	van	niveau	8	meedoen	met	niveau	7	
en	andersom.	Met	het	vak	taal	wordt	de	instructie	samen	
gedaan	met	de	hele	groep	en	daarna	gaan	de	kinderen	uit-
een	in	kleine	groepjes.	Zo	is	de	samenstelling	van	de	groep	
dus	bij	elk	vak	anders.	De	leerkrachten	werken	nauw	met	
elkaar	samen	om	alles	goed	op	elkaar	af	te	stemmen.	
Er	wordt	gewerkt	met	mentorgroepen.	Omdat	er	met	3	
leerkrachten	en	1	leerkrachtondersteuner	wordt	ge-
werkt,	zijn	de	leerlingen	verdeeld	over	3	mentoren.	Deze	
mentoren	zijn	verantwoordelijk	voor	de	leerling	in	hun	
mentorgroep.	Zij	houden	korte	lijntjes	met	deze	leerlingen	
en	ouders.

Hoe volgen wij uw kind
Groep 1 en 2
In	de	groepen	1	en	2	gaat	het	volgen	van	de	ontwikkeling	
van	de	leerlingen	vooral	door	observaties.	We	gebruiken	
hiervoor	het	observatie-instrument	vanuit	de	leerlijnen	
in	Parnassys.	De	leerkrachten	houden	van	iedere	leerling	
bij	hoever	het	kind	in	zijn	of	haar	ontwikkeling	is.	Deze	ge-
gevens	worden	schriftelijk	vastgelegd	en	worden	gedeeld	
met	ouders	tijdens	spreekavonden	en	d.m.v.	het	rapport	
dat	twee	keer	per	jaar	wordt	opgemaakt.	Verder	kunnen	
ouders	ook	tussendoor	naar	de	ontwikkeling	van	hun	kind	
informeren.	Door	middel	van	het	voeren	van	kindgesprek-
ken,	willen	we	de	leerlingen	al	vroeg	betrekken	bij	het	
nadenken	over	hun	eigen	ontwikkeling:	wat	wil	ik	leren	en	
hoe?

Groep 3 tot en met 8
In	de	groepen	3	tot	en	met	8	gebruiken	we	de	methode-
toetsen.	Veelal	zitten	deze	toetsen	in	de	methode	die	ge-
bruikt	wordt	voor	een	bepaald	vakgebied.	Zo	kan	bekeken	
worden	in	hoeverre	de	leerling	zich	de	leerstof	eigen	heeft	
gemaakt	en	wat	de	onderlinge	verschillen	tussen	de	leer-
lingen	zijn.	Naar	aanleiding	van	deze	toetsen	kan	besloten	
worden	om	een	leerling	extra	oefenstof	te	laten	maken	
(verrijkingsstof)	of	de	basisstof	nog	eens	te	herhalen.	Door	
middel	van	het	voeren	van	kindgesprekken,	waarin	leer-
lingen	zelf	doelen	kunnen	stellen,	willen	we	de	leerlingen	
mede-eigenaar	maken	van	hun	ontwikkeling.

Vanaf	het	schooljaar	2020/2021	wordt	er	gewerkt	met	een	

portfolio.	Dit	portfolio	bestaat	uit	2	delen.	Deel	1	bestaat	
uit	werkstukken	van	de	leerling	waar	de	leerling	trots	op	
is.	Deel	2	bestaat	uit	de	werkstukken	passend	bij	de	the-
ma’s	van	DaVinci.	Naast	dit	portfolio	is	het	ouderportaal	
van	Parnassys	voor	de	groepen	3	tot	en	met	8	opengezet.	
Hierin	kunnen	ouders	de	toetsgegevens	van	de	leerlingen	
inzien.	2x	Per	jaar	gaat	het	portfolio	mee	naar	huis.	Daarin	
zit	dan	ook	een	uitdraai	van	de	Citogegevens.	Beide	keren	
dat	het	portfolio	meegaat,	schrijft	de	leerkracht	een	stukje	
over	de	leerling	in	het	afgelopen	jaar.	Zo	wordt	er	meer	
ruimte	gegeven	aan	alle	kwaliteiten	en	talenten	van	de	
leerlingen.

Rol en taken van de Intern Begeleider
De	interne	begeleider	maakt	deel	uit	van	de	directie	
van	de	school	en	maakt	daarmee	ook	deel	uit	van	het	
managementteam.	De	intern	begeleider	op	het	Koraal	
is	samen	met	de	schoolleider	verantwoordelijk	voor	de	
ontwikkeling	van	(bovenschools)	ondersteuningsbeleid,	de	
coördinatie	en	uitvoering	van	het	ondersteuningsbeleid	in	
de	school	en	de	begeleiding	en	coaching	van	leraren.	De	
intern	begeleider	stimuleert	de	professionalisering	van	het	
team.	Een	intern	begeleider	werkt	vanuit	de	visie	van	de	
school	en	koppelt	deze	aan	het	ondersteuningsbeleid.	Een	
intern	begeleider	stuurt	met	de	schoolleider	op	koers	van	
de	school	en	samen	monitoren	ze	de	onderwijskwaliteit	
op	schoolniveau.
De	intern	begeleider	heeft	contact:
• Met	leerkrachten	over	ondersteuningsvragen	en	

begeleiding	van	leerlingen.
• Met	externe	organisaties	over	de	begeleiding	van	

leerlingen	om	overleg	te	voeren	en	af	te	stemmen.
• Met	bovenschoolse	organisaties	en	netwerkcontacten	

van	intern	begeleiders	over	het	bovenschoolse	onder-
steuningsbeleid.

• Met	de	directie	om	te	adviseren	over	de	kaders	waar-
binnen	de	leerlingondersteuning	plaats	moet	vinden.

Naast	onze	methodetoetsen	gebruiken	we	op	school	ook	
een	aantal	methode-onafhankelijke	toetsen,	zoals	CITO,	
AVI	en	DMT.	Met	de	uitkomsten	van	deze	toetsen	kunnen	
we	ons	als	school,	groep	of	leerling	spiegelen	aan	het	lan-
delijk	gemiddelde.	De	toetsresultaten	geven	een	indicatie	
van	de	ontwikkeling	van	een	leerling.	Het	LVS	heeft	als	
voordeel	dat	die	ontwikkeling	over	meerdere	jaren	goed	in	
kaart	wordt	gebracht.	De	volgende	leergebieden	worden	
getoetst	in	het	kader	van	het	LVS:
• In	groep	2	de	toetsen	‘Cito	rekenen	voor	kleuters’	en	

Beginnende	geletterdheid	van	‘Aernoutse’.
• In	groep	3	-	8	de	sociaal-emotionele	ontwikkeling,	het	

rekenen,	het	begrijpend	lezen,	het	technisch	lezen	en	
de	spelling.

• De	leerlingen	van	groep	8	nemen	deel	aan	de	eind-
toets	van	het	Cito,	een	hulpmiddel	om	een	goede	
keus	te	maken	voor	het	Voortgezet	Onderwijs.	

De	vorderingen	van	alle	leerlingen	worden	met	vaste	
regelmaat	gemonitord.	Dit	gebeurt	o.a.	in	bouwvergade-
ringen.	De	intern	begeleider	heeft	daarnaast	groeps-	en	
leerlingbesprekingen.	In	uitzonderlijke	gevallen	zal	een	
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leerling	doubleren	of	gebruik	maken	van	de	mogelijkheid	
tot	versnellen.	Dit	alles	gebeurt	in	overleg	met	de	ou-
ders.	In	een	leerlingbespreking	kan	het	besluit	genomen	
worden	om	een	eigen	leerweg	te	volgen,	te	versnellen	of	
te	doubleren.	Het	besluit	dat	door	deze	vergadering	wordt	
genomen	is	bindend.	De	uiteindelijke	beslissing	over	de	
plaatsing	van	de	leerling	ligt	dus	bij	de	school.

Naast	de	leerresultaten	van	de	leerling,	wordt	eveneens	
de	sociaal-emotionele	ontwikkeling	gevolgd.	Dit	leggen	we	
vast	in	Kanvas,	het	leerlingvolgsysteem	dat	bij	de	Kanjer-
training	hoort.	Bijzonderheden	worden	besproken	met	de	
intern	begeleider	en/of	de	Kanjercoördinator.	

Voor	elke	leerling	is	er	in	het	digitale	leerlingvolgsysteem	
Parnassys	een	dossier	aangelegd.	Hierin	zijn,	in	ieder	ge-
val,	de	volgende	gegevens	opgenomen:
• Historisch	overzicht:	Notities	in	Parnassys.	
• Verslagen	van	gesprekken	met	ouders	
• Verslagen	van	gesprekken	met	interne	en	externe	

instanties.	
• Individuele	plannen,	en	de	evaluaties	hiervan.	
• Interne	verslagen	zoals	kindbespreking,	diagnostisch	

onderzoek,	verslag	van	een	observatie,	enz.	
• De	resultaten	van	de	LOVS	toetsen.
Naast	het	digitaal	dossier	worden	gegevens	van	kinderen	
die	niet	digitaal	kunnen	worden	aangeleverd,	in	het	papie-
ren	dossier	bewaard.	

Ouders	hebben	recht	op	inzage	in	het	dossier	van	hun	
kind.	Op	verzoek	van	ouders	moet	dit	dossier	binnen	een	
termijn	van	10	werkdagen	ter	inzage	zijn.	

Hoe informeren wij u over uw kind
Parro
Het	team	geeft	informatie	over	de	school	(directie)	en	
de	groep	(leerkrachten)	met	de	Parro	app.	Zo	blijft	u	als	
ouder	op	de	hoogte	van	zowel	de	leuke	als	de	belangrijke	
schoolzaken.	U	ontvangt	leuke	foto’s	van	de	groep	of	u	
kunt	snel	een	berichtje	naar	de	leerkracht	sturen	om	snel	
iets	te	regelen.	Met	behulp	van	de	Parro	app	kunt	u	zich	
inschrijven	voor	oudergesprekken	of	u	opgeven	om	te	hel-
pen	met	leuke	en	leerzame	uitjes.	Parro	biedt	u	en	school	
een	veilige,	gesloten	omgeving.	Uitwisselen	van	contactge-
gevens	is	niet	meer	nodig.	

Parnassys  
Parnassys	is	het	informatiecentrum	van	het	basisonder-
wijs.	Informatie	die	de	leerkrachten	invoeren,	worden	in	
een	helder	overzicht	getoond.	Een	goede	samenwerking	
tussen	leerkracht	en	ouder	en	leerling	is	belangrijk	voor	
een	optimale	ontwikkeling	van	het	kind.	School	wil	ouders	
op	de	hoogte	stellen	en	ouders	willen	zich	betrokken	
voelen.	Iedere	leerling	heeft	eigen	talenten	en	ontwikkel-
punten.	Hoe	kun	je	deze	talenten	stimuleren	en	ontwikke-
len?	Met	behulp	van	digitale	verwerking	in	Parnassys	is	dit	
overzichtelijk.

Oudergesprekken en ouder-kindgesprekken
In	haar	beleidsplan	heeft	het	Koraal	voor	“eigenaarschap”	
als	doel	gesteld,	dat	leerlingen	mede-eigenaar	worden	van	
hun	eigen	leerproces.	Hiermee	wordt	invulling	gegeven	
aan	de	waarden	talenten,	ontdekken,	leren	en	verant-
woordelijkheid.	Om	eigenaarschap	vorm	te	geven	wordt	
het	kindgesprek	en	het	kindplan	als	uitgangspunt	geno-
men,	waarbij	toegewerkt	kan	worden	naar	een	portfolio	
waarin	de	ontwikkeling	per	leerling	zichtbaar	wordt	
gemaakt.	Dit	past	in	de	handelingsgerichte	manier	van	
werken	op	het	Koraal.
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Met	deze	werkwijze	wordt	het	eigenaarschap	van	leerlin-
gen	vergroot,	omdat	ze	medezeggenschap	krijgen	over	
doelen	om	aan	te	werken	en	de	manier	waarop.	Uit	on-
derzoek	van	John	Hattie	(2013),	onderwijswetenschapper	
uit	Nieuw-Zeeland,	is	gebleken	dat	dit	een	gunstig	effect	
heeft	op	het	leren	van	leerlingen.	Het	is	niet	moeilijk	voor	
te	stellen,	dat	de	innerlijke	motivatie	voor	een	taak	groter	
is,	wanneer	er	zeggenschap	is.	

Daarnaast	wordt	de	ouderbetrokkenheid	bevorderd	om-
dat	verbinding	ontstaat	in	het	leer-	en	ontwikkelingspro-
ces	van	het	kind	thuis	en	op	school.	Het	zijn	geen	aparte	
gescheiden	werelden.	Ouders,	kinderen	en	leerkrachten	
praten	gericht	aan	de	hand	van	dezelfde	punten	over	hoe	
het	met	de	leerling	gaat	op	school	en	wat	het	kind	nog	
moet	leren:	er	ontstaat	eenheid.	Dit	wordt	gedaan	aan	de	
hand	van	doelen	waaraan	gezamenlijk	gewerkt	wordt.	Er	
wordt	immers	gekeken	wat	nodig	is	en	wie	nodig	zijn	om	
de	doelen	te	behalen.	Daarvoor	worden	zowel	de	leerling,	
als	de	school	als	de	ouders	voor	ingeschakeld.		
Na	het	kindgesprek	wordt	het	kindplan	opgesteld.	Hierin	
staat	kort	en	duidelijk	omschreven	wat	de	doelen	zijn	
waaraan	gewerkt	gaat	worden	in	de	komende	periode	en	
wat	en	wie	daarvoor	nodig	zijn.	

Het	kindplan	zorgt	voor	borging	omdat,	aan	het	eind	van	
elke	periode	er	een	evaluatiemoment	is,	waarin	gekeken	
wordt	of	in	de	afgelopen	periode	de	doelen	zijn	behaald	
en	hoe	weer	verder	wordt	gegaan.	Dit	verhoogt	de	kwali-
teit	van	onderwijs.	

Bij	de	start	van	het	schooljaar	is	er	een	informatiegesprek	
met	u	als	ouder	en	de	leerkracht.	Na	het	eerste	rapport	is	
er	een	gesprek	met	uw	kind	(groep	5-8),	u	als	ouder	en	de	
leerkracht.	In	oktober	en	juni	is	er	de	mogelijkheid	om	u	in	
te	schrijven	of	u	krijgt	een	uitnodiging.	Daarnaast	bent	u	
altijd	vrij	om	een	afspraak	te	maken	met	de	leerkracht	van	
uw	kind.	

Hoe bereiden wij uw kind voor op het voortge-
zet onderwijs.
In	groep	8	leert	uw	kind	werken	met	een	eigen	agenda.	
De	school	helpt	de	kinderen	met	het	plannen	van	het	huis-
werk.	Hierbij	wordt	rekening	gehouden	met	het	uitstroom-
niveau	van	het	kind.	Groep	8	krijgt	grotere	opdrachten	om	
zo	goed	te	kunnen	oefenen	met	het	plannen	van	huiswerk.	
De	kinderen	die	TL,	Havo	of	VWO	gaan	doen	krijgen	extra	
Engels.	Dit	om	zo	beter	in	te	voegen	op	het	voortgezet	
onderwijs.	In	groep	8	zijn	er	regelmatig	activiteiten	voor	
de	kinderen	om	alvast	kennis	te	maken	met	het	voortgezet	
onderwijs.	

Jaarlijkse activiteiten
Christelijke feestdagen
Per	cursusjaar	organiseert	de	school	diverse	gezamenlij-
ke	vieringen.	Rondom	één	van	de	christelijke	vieringen	
wordt	er	een	grote	viering	georganiseerd.	We	vinden	het	
belangrijk	dat	we	met	elkaar	(kinderen,	ouders,	leerkrach-
ten	en	belangstellenden)	onze	God	de	lof	en	eer	brengen	
die	Hem	toekomt.	Dan	laten	de	kinderen	ook	de	werkstuk-
ken	zien	die	ze	rondom	het	thema	van	de	viering	hebben	
gemaakt	en	waarin	ze	iets	van	hun	geloof	uitdragen	naar	
anderen.	Iedereen	is	van	harte	welkom	bij	de	viering!

Schoolreizen/kamp
We	gaan	elk	jaar	met	de	kinderen	op	schoolreis.	Het	ene	
jaar	ligt	de	nadruk	op	het	educatieve,	het	andere	jaar	
meer	op	het	ontspannen	vermaak.	De	leerlingen	van	
groep	8	gaan	drie	dagen	op	kamp.	We	vinden	het	fijn	om	
naast	het	schoolwerk	ook	op	een	ontspannen	manier	met	
elkaar	bezig	te	zijn.	De	schoolreizen	vinden	plaats	aan	het	
einde	van	het	cursusjaar.

Excursies
Naar	aanleiding	van	een	thema	op	school	organiseren	we	
soms	excursies.	Dat	kan	in	de	buurt	zijn,	soms	ook	verder	
weg.	Ouders	die	excursies	begeleiden,	kunnen	de	kosten	
voor	het	gebruik	van	eigen	auto	daarbij	declareren.

In	de	praktijk	ziet	dit	er	als	volgt	uit.

Planning	met	kindplan	en	rapport:

Op	het	Koraal	stellen	we	tenminste	2	keer	per	jaar	het	kindplan	op	met	de	leerling:	in	het	begin	van	het	
schooljaar	en	halverwege	het	schooljaar.	Voorafgaand	aan	het	kindplan	houdt	de	groepsleerkracht	een	
gesprek	met	de	leerling.	
Het	rapport	gaat	2	keer	per	jaar	mee	naar	huis:	halverwege	het	schooljaar	en	aan	eind	van	het	school-
jaar.	Op	de	rapporten	volgen	gesprekken	met	ouders	en	kind	(driehoeksgesprekken).

Kindplan:

In	de	middenbouw	en	bovenbouw	gaan	de	kinderen	zelf	met	het	kindplan	aan	de	slag.	Werken	aan	het	
kindplan	is	een	taak	die	wordt	opgenomen	in	de	weektaak.	De	leerlingen	vullen	het	kindplan	samen	met	
de	leerkracht	in	tijdens	een	kindgesprek.	De	leerlingen	voeren	het	gesprek;	het	is	echt	van	de	leerling.	
De	leerkracht	heeft	een	ondersteunende,	sturende	rol.	

Rapportgesprekken	met	de	leerlingen:

De	rapportgesprekken	vinden	voortaan	plaats	met	ouders	en	leerling,	aan	de	hand	van	het	kindplan	
en	het	rapport.	Er	blijft	ruimte	voor	ouders	om	op	aanvraag	de	leerkracht	alleen	te	spreken,	zonder	de	
leerling,	wanneer	dit	in	het	belang	van	de	leerling	is.
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Sinterklaas
Rond	5	december	brengt	Sinterklaas	een	bezoek	aan	onze	
school.	Sinterklaas	viert	feest	met	de	kinderen	van	groep	1	
t/m	4,	maar	ook	in	de	overige	groepen	gooit	hij	iets	in	één	
of	andere	hoek.	De	groepen	5	t/m	8	vieren	op	eigen	wijze	
het	sinterklaasfeest.

Koningsdag
We	vieren	jaarlijks	de	verjaardag	van	Koning	Willem-
Alexander	op	Koningsdag.	Wanneer	de	koningsdag	op	een	
schooldag	valt,	doen	we	daar	als	school	aan	mee.	Vallen	
de	festiviteiten	in	een	vakantie,	dan	organiseren	wij	op	de	
laatste	vrijdag	voor	Koningsdag	op	school	de	Koningsspe-
len.

Sporttoernooien:
Jaarlijks	doen	we	mee	aan	enkele	sporttoernooien.	Meest-
al	zijn	dit	de	sportdag	Hoogeveen	voor	leerlingen	van	
groep	5	t/m	8	en	een	voetbaltoernooi	voor	de	leerlingen	
van	groep	8.	Daarnaast	doen	we	ook	mee	aan	andere	
(sportieve)	activiteiten	van	het	aanbod	in	de	gemeente	
Hoogeveen.

Verkeersexamen
Met	groep	7	nemen	we	jaarlijks	deel	aan	het	verkeersexa-
men	van	Veilig	Verkeer	Nederland.	Doelstelling	is	dat	de	
leerlingen	op	een	verantwoorde	wijze	kunnen	deelnemen	
aan	het	verkeer	en	ook	het	nodige	inzicht	ontwikkelen.	In	
het	examen	wordt	dat	zowel	theoretisch	als	praktisch	ge-
toetst.	Bij	het	vereiste	aantal	punten	ontvangt	de	leerling	
een	verkeersdiploma.

Goede doelen
Op	onze	school	is	het	de	gewoonte	dat	we	eens	per	
jaar	een	actie	voeren	voor	een	goed	doel.	We	proberen	
hiermee	de	kinderen	christelijke	naastenliefde	te	leren.	
De	opbrengst	wordt	overgemaakt	naar	een	goed	doel.	
Elk	jaar	wordt	er	een	ander	project	gekozen.	Bij	de	keuze	
voor	een	project	sluiten	wij	bij	de	belevingswereld	aan	
van	de	kinderen	en	stellen	wij	leer-	en	vormingsdoelen.	
Daarnaast	doen	wij	jaarlijks	mee	aan	de	nationale	schoe-
nendoosactie.	
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3. Wat doen wij op school?
Veiligheid
De	school	houdt	toezicht	op	de	kinderen.	In	de	school	
en	op	het	plein	gelden	daarom	bepaalde	regels.	Buiten	
op	het	plein	is	het	toezicht	geregeld	door	de	leerkrach-
ten.	Voor	schooltijd	en	in	de	pauzes	zijn	de	leerkrachten	
verantwoordelijk.	In	de	middagpauze	wordt	de	pleinwacht	
verzorgd	door	de	TSO-commissie.	Kinderen	en	ouders	
kunnen	via	de	hekken	achter	de	school	’s	morgens	het	
plein	opkomen	en	’s	middags	het	plein	verlaten.	Alleen	de	
kinderen	die	met	busjes	naar	school	komen,	gaan	aan	de	
voorkant	de	school	verlaten.	Dit	is	veiliger	en	overzichtelij-
ker	voor	de	kinderen.

Tussenschoolse opvang
Bij	het	realiseren	van	ons	TSO	beleidsplan	gaan	wij	uit	van	
het	volgende:	TSO	is	geen	verlenging	van	de	schooldag,	
maar	een	vervangende	thuissituatie.	TSO	vindt	plaats	in	de	
vrije	tijd	van	de	kinderen.	Het	welbevinden	van	kinderen	
speelt	daarom	een	belangrijke	rol.	Veiligheid,	geborgen-
heid	en	ontspanning	zijn	daarbij	belangrijke	begrippen.	
TSO	op	onze	school	is	een	verantwoordelijkheid	van	alle	
ouders.	Het	mag	niet	zo	zijn	dat	ouders	om	financiële	re-
denen,	die	samenhangen	met	de	TSO,	hun	kinderen	geen	
christelijk	onderwijs	kunnen	laten	volgen.	De	taken	voor	
TSO	medewerkers	zijn	duidelijk	omschreven.	
De	TSO	medewerkers	werken	vanuit	de	principes	van	
de	Kanjertraining,	waardoor	er	een	eenheid	is	tussen	
schooltijd	en	TSO-tijd.	De	vaste	TSO-gelden	worden	een	
keer	per	jaar	geïnd	middels	een	nota	door	de	penning-
meester	van	de	schoolraad.	De	nota	mag	in	4x	betaald	

worden.	Indien	uw	kind	incidenteel	gebruik	maakt	van	
de	TSO,	dan	betaalt	u	1	euro	per	kind	per	dag.	Indien	u	
geen	gebruik	maakt	van	de	TSO,	dan	heeft	u	geen	kosten.	
Ouders	kunnen	(een	deel	van)	de	kosten	terugverdienen	
door	mee	te	werken	als	overblijfkracht.	In	de	situatie	dat	
kinderen	van	een	gezin	wel	gebruik	maken	van	de	TSO,	
maar	ouders	niet	kunnen	of	willen	meewerken	binnen	de	
TSO,	wordt	een	toeslag	van	25	euro	per	jaar	per	gezin	in	
rekening	gebracht.	De	vergoedingen	worden	vier	keer	per	
jaar	uitbetaald.

Ontruimingsplan
Op	school	is	een	ontruimingsplan	aanwezig.	Elk	jaar	vindt	
er	tweemaal	een	oefening	plaats	met	de	leerlingen.	In	elk	
lokaal	is	een	vluchtplan	aanwezig	bij	de	uitgang.	Hierin	is	
de	vluchtroute	van	die	specifieke	groep	opgenomen.	De	
leerkrachten	weten	middels	een	absentielijst	of	via	de	app	
van	ons	administratiesysteem	welke	leerlingen	afwezig	
zijn.	

Absentie
Wanneer	uw	kind	ziek	is	of	om	een	andere	reden	niet	op	
school	kan	komen,	willen	wij	dit	graag	zo	snel	mogelijk	
weten.	U	kunt	hiervoor	tussen	8.00	uur	en	8.30	uur	naar	
school	bellen	of	een	Parro-bericht	naar	de	groepsleer-
kracht	sturen.	

Verlof
In	de	volgende	omstandigheden	kan	uw	kind	toestemming	



13

krijgen	voor	verlof:	
• Het	bezoek	aan	een	arts.
• Het	bijwonen	van	het	huwelijk	van	een	familielid	in	de	

1e	of	2e	graad.			 	
• Viering	van	een	huwelijksjubileum	van	familie	in	de	1e	

of	2e	graad	(Jubilea	zijn	12,5;	25;	40;	50	en	60	jaar).	
• Ernstige	ziekte	of	overlijden	van	een	familielid	(in	de	

1e	of	2e	graad).
• Verhuizing	van	het	gezin.	
• Verlof	moet	u	minimaal	een	week	van	tevoren	aan-

vragen	bij	onze	administratie.	Dit	kan	via	de	site	of	per	
mail:	administratie.hetkoraal@florion.nl

Verzuim
Verlof	zonder	toestemming	wordt	gezien	als	ongeoorloofd	
schoolverzuim.	Dit	wordt	door	school	geregistreerd	en	wij	
zijn	verplicht	om	dit	te	melden	bij	de	leerplichtambtenaar.	

Leerplicht
Kinderen	van	vier	jaar	zijn	nog	niet	leerplichtig.	De	leer-
plicht	begint	vanaf	de	vijfde	verjaardag.	Wanneer	u	uw	
kind	van	vier	jaar	aanmeldt	bij	ons,	gaan	wij	er	wel	vanuit	
dat	u	zich	houdt	aan	de	school-	en	lestijden.
Kinderen	van	vijf	jaar	mogen	maximaal	vijf	uur	per	week	
vrij	zijn.	U	moet	dit	melden	bij	de	locatiedirecteur.	Naast	
deze	uren	kan	de	locatiedirecteur	op	verzoek	nogmaals	
vijf	uur	vrijstelling	verlenen,	bijvoorbeeld	als	blijkt	dat	een	
hele	schoolweek	te	vermoeiend	is	voor	uw	kind.
De	leerplichtwet	bepaalt	verder	dat	leerlingen	uitsluitend	
vrij	zijn	tijdens	de	vastgestelde	vakanties	en	studiedagen.

Vakantierooster
Eerste	schooldag	 									 17	augustus	2020
Herfstvakantie	 									 10	oktober	t/m	18	oktober	2020
Kerstvakantie	 									 	19	december	2020	t/m	 

3	januari	2021
Voorjaarsvakantie		 20	februari	t/m	28	februari	2021
Goede	Vrijdag	 	 2	april	2021
Tweede	Paasdag	 	 5	april	2021
Meivakantie	 	 24	april	t/m	9	mei	2021
Hemelvaart	 	 13	en	14	mei	2021
Tweede	Pinksterdag	 24	mei	2021
Laatste	vrijdagmiddag	 9	juli	2021	(middag	vrij)
Zomervakantie	 	 10	juli	t/m	22	augustus	2021

De extra vrije dagen (studiedagen) van 2020/2021 zijn:
Maandag	16	november	2020
Vrijdagmiddag	4	december	2020	na	het	Sinterklaasfeest
Woensdag	13	januari	2021
Woensdag	3	februari	2021
maandag	7	juni	2021
Vrijdagmiddag	9	juli	2021	middag	voor	de	zomervakantie.

I.v.m.	het	sinterklaasfeest	op	vrijdag	4	december	zijn	de	
groepen	1	en	2	woensdag	2	december	vrij	en	gaan	zij	
vrijdag	4	december	’s	ochtends	naar	school.

I.v.m.	de	koningsspelen	op	vrijdag	23	april	zijn	de	groepen	
1	en	2	woensdag	21	april	vrij	en	gaan	zij	vrijdag	23	april	’s	
ochtends	naar	school.

Schooltijden
Groep 1 en 2
Dag Ochtend Middag

Maandag 08.30	–	12.00	uur 12.45	–	14.45	uur

Dinsdag 08.30	–	12.00	uur 12.45	–	14.45	uur

Woensdag 08.30	–	12.30	uur

Donderdag 08.30	–	12.00	uur 12.45	–	14.45	uur

Vrijdag geen	school

Groep 3 t/m 8
Dag Ochtend Middag

Maandag 08.30	–	12.00	uur 12.45	–	14.45	uur

Dinsdag 08.30	–	12.00	uur 12.45	–	14.45	uur

Woensdag 08.30	–	12.30	uur

Donderdag 08.30	–	12.00	uur 12.45	–	14.45	uur

Vrijdag 08.30	–	12.00	uur 12.45	–	14.45	uur
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4. Schoolplannen
Thema 1: Het analyseren en interpreteren van 
toetsgegevens en observaties.
Wij	willen	het	opbrengstgericht	werken	stimuleren	
door	beter	te	leren	kijken	naar	de	leerbehoeften	van	
de	leerlingen	en/of	groep.	Wij	willen	op	zoek	gaan	naar	
mogelijke	verklaringen	van	stagnatie	van	de	ontwikkeling.	
Het	doel	is	om	resultaten	van	toetsen	gecombineerd	
met	observaties	juist	te	kunnen	interpreteren	om	zo	ons	
aanbod	en	ons	didactisch	handelen	goed	af	te	kunnen	
stemmen.	

Thema 2:  Implementeren nieuwe rekenmethode 
Wereld in getallen. 
Wij	hebben	voor	een	nieuwe	rekenmethode	gekozen,	
omdat	onze	resultaten	van	rekenen	stagneren	en	de	
oude	methode	niet	meer	aansloot	bij	onze	visie	op	goed	
rekenonderwijs.	
De	gekozen	methode	hanteert	de	nieuwe	
referentieniveaus	en	biedt	de	mogelijkheid	om	passende	
perspectieven	voor	leerlingen	met	een	eigen	leerlijn	aan	

te	bieden.	De	nieuwe	rekenmethode	biedt	adaptieve	en	
gepersonaliseerde	lesdoelen.	
Met	deze	methode	willen	wij	de	leerkrachten	en	
leerlingen	meer	inzicht	geven	in	de	leerlijnen	en	
rekendoelen,	dit	bevordert	eigenaarschap	bij	de	leerling.	
Dit	jaar	zullen	wij	deze	nieuwe	methode	implementeren.	

Thema 3: professionele cultuur
Motivatie:	Wij	hebben	3	jaar	geleden	een	duidelijke	
visie	ontwikkeld	voor	onze	school.	N.a.v.	deze	visie	zijn	
wij	sinds	het	schooljaar	2019-2020	op	de	middagen	
groepsdoorbrekend	aan	het	werk.	Voor	dit	schooljaar	
willen	wij	deze	samenwerking	uitbreiden	naar	meerdere	
vakken.	Dit	vraagt	nog	meer	een	professionele	cultuur	
binnen	de	school,	waarin	wij	lesbezoeken	bij	elkaar	
afleggen,	samen	lessen	geven,	samen	data	interpreteren	
en	waarin	wij	elkaar	feedback	geven.	Met	als	gevolg	
dat	wij	gezamenlijke	ambities	voor	de	school	kunnen	
formuleren.	
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5. Zorg
Passend onderwijs
Sinds	1	augustus	2014	is	de	Wet	Passend	Onderwijs	van	
kracht.	De	basisprincipes	van	Passend	Onderwijs	zijn:
Alle	kinderen	krijgen	zo	‘passend	mogelijk’	onderwijs,	
waarbij	wordt	gekeken	naar	de	onderwijsbehoeftes	en	
talenten	van	de	leerlingen.	
Kinderen	gaan	naar	reguliere	basisscholen	en	hebben	een	
onderwijsplek	nabij	huis,	tenzij	speciaal	basisonderwijs	of	
speciaal	onderwijs	noodzakelijk	is.	

Alle	kinderen	verdienen	een	plek	in	het	onderwijs:	streven	
is	om	te	voorkomen	dat	kinderen	thuis	komen	te	zitten.	
Ondersteuningsplicht	voor	alle	leerlingen	is	een	gezamen-
lijke	verantwoordelijkheid	van	ouders	en	school.	Ouders	
melden	hun	kind	aan	bij	de	school	van	hun	keuze	en	de	
school	heeft	de	taak	om	het	kind	een	passende	onder-
wijsplek	te	bieden	of	met	de	ouders	een	passende	plek	te	
zoeken.	

Schoolondersteuningsprofiel 
In	het	Schoolondersteuningsprofiel	(SOP	zie	www.
basisschoolhetkoraal.nl)	van	de	school	staat	beschreven	
welke	ondersteuning	de	school	aan	kinderen	met	speciale	
ondersteuningsbehoeften	kan	bieden,	maar	ook	waar	
de	grenzen	van	de	school	liggen.	Concreet	beschrijft	de	
school:	het	niveau	van	de	basiszorg,	wat	de	onderwijsin-
spectie	vindt	van	de	geboden	ondersteuning,	welke	extra	
ondersteuning	de	school	kan	bieden	en	welke	stimule-
rende	en	belemmerende	factoren	van	invloed	zijn	op	het	
vormgeven	van	de	ondersteuning.	

Het	profiel	kan	door	ouders	gebruikt	worden	bij	hun	
schoolkeuze.	Voor	de	school	is	het	profiel	het	instrument	
om	in	gesprek	te	blijven	over	het	niveau	van	de	geboden	
ondersteuning:	‘wat	voor	school	willen	we	zijn.’	Het	SOP	
van	onze	school	staat	op	de	website.	

Om	alle	leerlingen	een	passende	onderwijsplek	te	bieden,	
werken	scholen	samen	in	regionale	samenwerkingsver-
banden.	Voor	onze	school	is	dat	het	samenwerkingsver-
band	Florion.	Daarnaast	hebben	we	te	maken	met	de	
regio	PO2203	(Meppel/Hoogeveen/Steenwijk).	

Florion onderwijsondersteuning
In	Florion	onderwijsondersteuning	werkt	het	bestuur	van	
Florion	aan	de	ondersteuning	van	de	leerlingen.	
Er	vindt	afstemming	plaats	met	samenwerkingsverbanden	
en	er	wordt	beleid	ontwikkeld.	Leerlingen	kunnen	worden	
onderzocht	en	is	er	begeleiding	beschikbaar	voor	leerlin-
gen,	leerkrachten	en	scholen.	Waar	nodig,	wordt	extra	
ingezet	op	de	scholen,	bijvoorbeeld	door	middel	van	het	
toekennen	van	een	arrangement.

Commissie Arrangeren
Onze	school	heeft	een	eigen	trajectbegeleider	bij	Florion.	

Deze	trajectbegeleider	komt	vier	keer	per	jaar	op	school	
om	met	de	intern	begeleider	de	ondersteuningstrajecten	
door	te	nemen.	De	trajectbegeleider	kent	de	school	en	is	
op	de	hoogte	van	de	dossiers.	Als	een	school	overweegt	
een	arrangement	aan	te	vragen,	dan	wordt	de	trajectbe-
geleider	daarbij	betrokken.	Voor	de	aanvraag	moet	een	
ontwikkelingsperspectief	en	een	aanvraagformulier	wor-
den	ingediend,	waarin	de	ondersteuningsbehoefte	wordt	
verwoord	en	wordt	aangegeven	hoe	het	arrangement	
wordt	ingezet.	De	trajectbegeleider	schrijft	een	aanbeve-
ling.	

De	arrangementen	worden	beoordeeld	door	de	commis-
sie	Arrangeren,	deze	commissie	bestaat	uit:	een	voorzitter	
(directeur	Florion	onderwijsondersteuning),	een	orthope-
dagoog	en	een	trajectbegeleider.	In	de	vergadering	wordt	
de	aanvraag	toegelicht	door	de	trajectbegeleider	van	de	
school	en	wordt	een	beslissing	over	het	toekennen	van	
het	arrangement	genomen.

Ondersteuning binnen de school
Wij	willen	dat	elke	leerling	zich	bij	ons	op	school	kan	
ontwikkelen	op	cognitief,	sociaal-emotioneel,	fysiek/moto-
risch,	creatief	en	moreel	gebied.	Om	tegemoet	te	komen	
aan	verschillen,	bieden	we	gevarieerde	en	betekenisvolle	
werkvormen	aan.	Door	leerlingen	mede-eigenaar	te	laten	
zijn	van	hun	leerproces,	willen	wij	hun	zelfstandigheid	
stimuleren.	We	streven	naar	een	ononderbroken	school-
loopbaan	voor	iedere	leerling.

Elke	leerling	heeft	recht	op	goed	onderwijs	in	de	groep.	
We	willen	zo	goed	mogelijk	proberen	af	te	stemmen	op	de	
onderwijsbehoeftes	van	iedere	leerling.	Om	goed	onder-
wijs	te	blijven	bieden,	blijven	leerkrachten	en	onderwijs-
assistenten	zich	ontwikkelen	door	middel	van	nascholing,	
teamtraining	en	coaching.

Als	hulp	binnen	de	groep	niet	voldoende	oplevert,	kunnen	
we	gebruik	maken	van	één	van	de	volgende	mogelijkhe-
den:
• Begeleiding	en	coaching	van	de	leerkracht	door	de	

intern	begeleider.
• Hulp	bij	het	organiseren	van	ondersteuning	binnen	de	

groep	door	de	intern	begeleider.
• Extra	ondersteuning	van	een	onderwijsassistent	bij	

uitvoering	van	arrangementen.
• Advies	en	verder	onderzoek	door	Florion	Onderwijs-

ondersteuning.
• Begeleiding	van	de	leerkracht	door	Florion	Onderwijs-

ondersteuning.
• Ambulante	begeleiding	voor	leerlingen	met	een	ar-

rangement	vanuit	de	verschillende	Clusterscholen	(bv.	
De	Twijn	Zwolle)	of	Expertisecentra	(bv.	Visio).
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Handelingsgericht werken
Op	onze	school	werken	we	volgens	de	principes	van	
handelingsgericht	werken	(HGW).	HGW	maakt	onderwijs	
op	maat	en	doeltreffende	ondersteuning	concreet,	zodat	
het	team	effectief	om	kan	gaan	met	verschillen	tussen	
kinderen.	

De	uitgangspunten	van	HGW	zijn:	
1.	 De	onderwijsbehoeftes	van	het	kind	staan	centraal:	

wat	heeft	het	kind	nodig	om	onderwijsdoelen	te	
behalen?	

2.	 Het	gaat	om	afstemming	en	wisselwerking.	Het	gaat	
niet	alleen	om	het	kind,	maar	om	het	kind	en	de	in-
teractie	met	zijn	omgeving:	het	kind	in	deze	groep,	bij	
deze	leerkracht,	op	deze	school	en	van	deze	ouders.	

3.	 De	leerkracht	doet	ertoe:	de	leerkracht	realiseert	
passend	onderwijs	en	levert	daarmee	een	cruciale	bij-
drage	aan	een	positieve	ontwikkeling	van	de	kinderen.	

4.	 Positieve	aspecten	zijn	van	groot	belang:	van	zowel	
het	kind,	de	leerkracht,	de	school,	de	groep	en	de	
ouders.	Positieve	factoren	bieden	aanknopingspunten	
voor	het	stellen	van	doelen	en	voor	het	succesvol	
kunnen	uitvoeren	van	een	plan	van	aanpak.	

5.	 We	werken	constructief	samen:	samenwerking	tussen	
het	kind,	de	leerkracht,	de	ouders	en	interne	en	
externe	begeleiders	is	noodzakelijk	om	een	effectieve	
aanpak	tot	stand	te	brengen.

6.	 Ons	handelen	is	doelgericht:	het	team	formuleert	
korte-	en	lange	termijndoelen	voor	het	leren,	de	
werkhouding	en	het	sociaal-emotioneel	functioneren	
van	alle	leerlingen	en	evalueert	deze.

7.	 De	werkwijze	is	systematisch,	stapsgewijs	en	transpa-
rant:	het	is	voor	betrokkenen	duidelijk	hoe	de	school	
wil	werken	en	waarom.	

De	ouders	van	de	leerling	zien	wij	als	een	waardevolle	
partner	die	we	graag	betrekken	bij	het	onderwijs.	In	plaats	
van	te	bedenken	wat	de	leerling	niet	(meer)	kan,	wordt	er	
gekeken	naar	wat	het	kind	nodig	heeft	om	het	te	kunnen.	
Deze	oplossingsgerichte	strategie	komt	terug	in	ons	den-
ken	en	handelen.	

De ondersteuningsniveaus
Niveau 1: regulier programma
Binnen	dit	niveau	wordt	het	reguliere	onderwijs	gebo-
den.	Wanneer	de	leerling	wordt	aangemeld	op	de	school,	
volgt	er	een	gesprek	met	de	directie.	Bij	twijfel	over	de	te	
bieden	ondersteuning,	pleegt	de	directie	overleg	met	de	
intern	begeleider	en	de	leerkracht	waarbij	de	leerling	in	de	
klas	terecht	zou	komen.	Wanneer	de	leerling	aangenomen	
is,	biedt	de	leerkracht	de	reguliere	lessen	aan	in	de	klas.	

Niveau 2: Regulier programma en extra ondersteuning
Wanneer	de	leerling	uitval	laat	ziet,	biedt	de	leerkracht	
extra	instructie	aan	in	de	eigen	klas.	Dit	kan	door	de	
leerling	in	het	intensieve	niveau	in	het	groepsplan	in	te	
delen	of	door	de	leerling	extra	uitleg	te	geven	aan	de	
instructietafel.	De	leerkracht	beoordeelt	wat	een	leerling	
nodig	heeft,	of	de	leerling	geeft	dit	zelf	aan.	Ook	kunnen	
de	resultaten	op	de	methodetoetsen	aanleiding	zijn	voor	

deze	interventies.	Bij	behoefte	aan	extra	uitdaging	kan	een	
passend	verrijkingsaanbod	worden	vastgesteld.	Bij	sociaal-	
emotionele	problemen	of	tekorten	worden	interventies	
binnen	de	groep	gerealiseerd.	Met	ouders	wordt	overleg	
gepleegd	over	de	extra	ondersteuning.	

Niveau 3: Regulier programma en extra ondersteuning 
met behulp van derden binnen de school. 
Nadat	de	leerkracht	de	extra	ondersteuning	uit	niveau	2	
heeft	aangeboden	en	deze	onvoldoende	effect	had,	volgt	
er	overleg	tussen	de	leerkracht	en	de	intern	begeleider.	Er	
worden	samen	extra	interventies	vastgesteld.	Deze	wor-
den	uitgevoerd	in	de	klas	en	genoteerd	in	het	groepsplan,	
dan	wel	in	het	individuele	plan.	Bij	hoogbegaafde	kinderen	
zetten	we	het	Digitaal	Handelingsprotocol	Hoogbegaafd-
heid	in.	Onze	school	is	een	Kwadraatschool	en	heeft	een	
beleid	opgesteld	voor	het	onderwijs	aan	hoogbegaafde	
leerlingen.	Meer	informatie	hierover	kunt	u	opvragen	bij	
de	directie	of	intern	begeleider.	Wanneer	een	leerling	
voldoet	aan	de	criteria	en	de	groepsleerkracht	met	ouders	
overleg	heeft	gehad,	kan	een	aanmelding	voor	in	plaatsing	
de	Dolfijngroep	gedaan	worden.
We	werken	met	ouders	samen	om	de	onderwijsbehoeftes	
van	het	kind	optimaal	in	beeld	te	brengen,	en	bespreken	
met	hen	de	extra	hulp	die	ingezet	wordt.	We	kunnen	hulp	
buiten	de	groep	inzetten	door	een	leerkrachtondersteuner	
en	soms	door	de	intern	begeleider.	

Niveau 4: Externe hulp 
Wanneer	de	ondersteuning	uit	bovenstaande	niveaus	
ontoereikend	is	gebleken,	kan	de	school	in	overleg	met	
de	ouders	en	de	leerling	besluiten	om	externe	hulp	in	te	
schakelen.	Deze	kan	bestaan	uit	een	onderzoek	uitgevoerd	
door	externen	zoals	Florion	Onderwijsondersteuning,	
Accare	of	Viso.	Daarnaast	is	er	de	mogelijkheid	een	arran-
gement	aan	te	vragen	bij	Florion	Onderwijsondersteuning.	
De	school	moet	aantonen	wat	ze	zelf	al	heeft	gedaan	en	
wat	het	doel	is	van	het	arrangement.	Een	arrangement	kan	
bestaan	uit:	ondersteuning	voor	de	leerling	of	leerkracht,	
ondersteuning	door	een	training,	een	cursus	of	coaching,	
inzet	van	kennis	van	het	speciaal	onderwijs,	materiële	on-
dersteuning	of	ondersteuning	van	externe	partners	(jeugd-
zorg).	Deze	begeleiding	is	tijdelijk.	Als	school	moeten	we	
zelf	de	nieuwe	inzichten	toepassen	en	uitvoeren.	
In	het	kader	van	begeleiding	worden	er	af	en	toe	video-
opnames	gemaakt	in	een	groep.	Deze	opnames	worden	
dan	gemaakt	met	als	doel	de	leerkrachten	te	begeleiden	
bij	hun	onderwijskundige	taak.	De	opnames	worden	alleen	
gebruikt	voor	bespreking	met	de	leerkrachten.	Een	arran-
gementsaanvraag	kan	ook	de	inzet	van	een	onderwijs-
assistent	betreffen.	

De	leerling	kan	besproken	worden	in	het	team	van	de	
school,	waarna	besluiten	worden	genomen	over	de	vol-
gende	stap.	Kan	het	kind	zich	nog	voldoende	ontwikkelen	
bij	ons	op	school?	We	kunnen	de	leerling	een	aangepaste	
leerroute	aanbieden	met	passende	perspectieven	waarbij	
minder	doelen	hoeven	worden	gehaald	dan	bij	de	regulie-
re	leerroute.	Er	zijn	drie	mogelijkheden;	leerroute	1,2	of	3.	
Hierover	kunnen	we	advies	vragen	bij	de	orthopedagoog	
van	Florion.	
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Niveau 5: Op zoek naar een passende school. 
Als	alle	bovengenoemde	ondersteuningsniveaus	doorlo-
pen	zijn	en	niet	het	gewenste	effect	hebben	gehad,	kan	
besloten	worden	om	de	leerling	te	plaatsen	op	een	beter	
passende	school.	Dit	kan	een	reguliere	basisschool	zijn	
met	een	ander	schoolondersteuningsprofiel,	maar	ook	
het	speciaal	basisonderwijs	(SBO)	of	het	speciaal	onder-
wijs	(SO).	Dit	gebeurt	uiteraard	in	overleg	met	de	ouders	
en	de	leerling.	Er	wordt	een	dossier	ingevuld	voor	het	
kind,	en	daarmee	wordt	een	aanvraag	voor	een	passende	
school	gedaan	bij	de	Commissie	Arrangeren	van	Florion.	
Bij	goedkeuring	van	de	aanvraag	gaat	deze	door	naar	de	
Commissie	Toelaten	en	Toewijzen	voor	een	toelaatbaar-
heidsverklaring.	

Na	elk	van	de	stappen	vindt	er	een	evaluatie	plaats.	Er	
wordt	dan	gekeken	of	er	een	volgende	stap	noodzakelijk	is.

Dyslexie
Dyslexie	is	een	specifieke	leerstoornis	die	zich	kenmerkt	
door	een	hardnekkig	probleem	in	het	aanleren	van	ac-
curaat	en	vlot	lezen	en/of	spellen.	Het	is	aangeboren	en	
onafhankelijk	van	intelligentie.	Het	is	belangrijk	dyslexie	
vroeg	te	signaleren.	Na	het	signaleren	van	leesproblemen	
begint	op	school	een	traject	van	extra	leeshulp.	Als	dit	
onvoldoende	resultaat	oplevert	kan	een	onderzoek	en	
speciale	behandeling	van	dyslexie	nodig	zijn.	Als	er	sprake	
is	van	dyslexie,	dan	zal	dit	niet	verdwij¬nen	maar	er	kan	
wel	verbetering	plaatsvinden	bij	het	lezen	en	spellen.	Op	
onze	school	volgen	wij,	wat	betreft	signalering	en	reme-
diering,	de	richtlijnen	van	Het	Protocol	Leesproblemen	en	
Dyslexie.	

Dyslexieverklaring 
Als	uit	het	onderzoek	blijkt	dat	uw	kind	dyslexie	heeft	
krijgt	het	een	dyslexieverklaring.	Deze	is	levenslang	geldig.	
Daarna	heeft	uw	kind	recht	op	door	de	zorg¬verzekering	
vergoede	behandelingen.	Als	uit	het	onderzoek	blijkt	
dat	er	géén	sprake	is	van	ernstige	enkelvoudige	dyslexie	
vergoedt	de	zorgverzekering	wel	het	onderzoek	maar	geen	
verdere	behandeling.	Het	is	aan	te	raden	te	informeren	
naar	de	vergoedingsvoorwaarden	van	uw	zorgverzekeraar;	
per	verzekeraar	zijn	er	andere	polisvoorwaarden.	Ook	
heeft	niet	iedere	instelling	contracten	met	alle	instituten.	
De	ouders	(en	dus	niet	de	school)	melden	hun	kind	aan,	
zij	moeten	het	ook	regelen	met	hun	zorgverzekering.	Kin-
deren	uit	Hoogeveen	kunnen	o.a.	worden	aangemeld	bij	
“Beter!	Orthopedagogiek”	of	bij	“De	Poort”.	Daar	ontvangt	
u	informatie	over	de	vergoedingsregeling	van	uw	zorgver-
zekeraar.	Ouders	zijn	vrij	in	de	keuze	van	de	instantie	die	
het	onderzoek	en	de	behandeling	gaat	doen.

Meer- en hoogbegaafdheid
Bij	aanmelding	op	school	vullen	ouders	een	anamnesefor-
mulier	in.	De	leerkracht	signaleert	aan	de	hand	van	scores,	
prestaties	en/of	gedrag	of	er	sprake	kan	zijn	van	een	ont-
wikkelingsvoorsprong.	Ouders	kunnen	tijdens	oudercon-
tacten	duidelijk	maken	dat	hun	kind	opvallende	interesse	
heeft	of	extra	uitdaging	op	school	nodig	heeft.
Eén	keer	tijdens	hun	schoolloopbaan	wordt	voor	alle	

kinderen	gekeken	of	er	sprake	is	van	speciale	begaafd-
heid.	In	groep	4	wordt	voor	alle	leerlingen	door	ouders	en	
leerkracht	een	checklist	ingevuld.	Wij	gebruiken	de	versie	
die	online	te	vinden	is	op	www.hoogbegaafdheid-in-zicht.
nl	.	Als	het	nodig	is	dat	er	verder	onderzoek	gedaan	moet	
worden,	gaan	we	breder	onderzoek	doen	met	SIDI	of	het	
Digitaal	Handelingsprotocol.

Om	voor	meer-	en	hoogbegaafde	leerlingen	tot	een	pas-
send	onderwijsaanbod	te	komen,	zijn	er	aanpassingen	in	
de	leerstof	nodig.	Er	zijn	afspraken	gemaakt	over	het	aan-
bod	voor	de	vakken	rekenen,	spelling	en	taal.	In	de	eerste	
plaats	is	er	een	verrijkt	aanbod	binnen	de	groep.	Wanneer	
deze	aanpak	nog	onvoldoende	tegemoet	komt	aan	de	on-
derwijsbehoefte	van	de	leerling,	is	tijdelijke	plaatsing	van	
de	leerling	in	de	Dolfijngroep	een	mogelijkheid.
• Intake	en	selectie	voor	de	Dolfijngroep
• De	leerkracht	spreekt	ouders	en	leerling	over	onder-

wijsaanbod	en	welzijn	van	de	leerling.
• De	leerkracht	bespreekt	de	leerling	met	de	intern	

begeleider	en	het	team	in	een	bouwvergadering.	
• De	leerkracht	formuleert	het	doel	voor	plaatsing	in	de	

Dolfijngroep.
• Na	een	periode	van	20	weken	(januari	en	juni)	schrijft	

de	leerkracht	van	de	Dolfijngroep	een	evaluatie.	
• De	leerkracht	bespreekt	de	evaluatie	met	de	Dolfijn-

leerkracht,	met	het	kind,	de	ouders	en	in	de	Bouwver-
gadering.

• De	evaluatie	van	een	half	jaar	Dolfijngroep	wordt	bij	
het	rapport	gevoegd.

• De	Dolfijnperiode	wordt	afgesloten,	of	de	leerkracht	
formuleert	opnieuw	een	leerdoel	voor	de	Dolfijn-
groep.

• De	leerkracht	blijft	eindverantwoordelijk	voor	de	
leerling	die	de	Dolfijngroep	bezoekt.	De	leerkracht	is	
aanspreekpunt	voor	de	ouders.	
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6. Resultaten
De	meeste	kinderen	verlaten	onze	school	na	groep	8	en	gaan	dan	naar	het	Voortgezet	Onderwijs.	
In	bijgevoegde	tabel	vindt	u	de	uitstroomgegevens	van	de	afgelopen	jaren.

Advies 2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

PRO 0 0 3
VSO 0 0 0
Vmbo-bb 2 2 3
Vmbo-kb	 5 1 3
Kb/tl 2 0 0
Vmbo-tl 2 4 4
tl/Havo 2 0 0
Havo 3 8 5
Havo/VWO 4 0 0
Vwo 2 4 4

In	onderstaande	tabel	leest	u	de	zogenaamde	eindopbrengsten.	Vanwege	de	coronaperiode	ontbreken	de	
eindopbrengsten	van	het	schooljaar	2019/2020.

CITO Eindtoetsresultaat t.o.v. landelijk gemiddelde

Seizoen Score L.G resultaat
2016-2017 532,1 535,6 -2,6
2017-2018 536,4 535,6 +1,9
2018-2019 537.3 535,7 +1,6
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7. Wanneer naar school

Uw	kind	is	op	onze	school	‘het	Koraal’	van	harte	welkom	
als	hij	of	zij	4	jaar	is.

Ouders	die	zich	oriënteren	op	een	basisschool	voor	hun	
kind,	zijn	van	harte	welkom	voor	een	vrijblijvend	gesprek	
en	rondleiding	bij	ons	op	school.	Indien	u	uw	kind	wilt	
aanmelden	kan	het	aanmeldingsformulier	op	school	wor-
den	opgehaald	of	op	verzoek	toegestuurd	worden.
De	eerste	schooldag	van	de	vierjarige	kleuter	is	de	dag	
na	zijn	verjaardag.	Voor	uw	kind	vier	jaar	wordt,	mag	het	
twee	dagdelen	komen	wennen.	De	leerkracht	neemt	con-
tact	met	u	op	om	een	afspraak	te	maken.
Wanneer	u	door	verhuizing	of	andere	redenen	uw	kind	
wilt	aanmelden	is	er	uiteraard	altijd	de	gelegenheid	om	
kennis	te	maken	met	de	school	en	een	dag	mee	te	draaien	
in	de	nieuwe	klas.

Voor	meer	informatie	zie	onze	website	
www.basisschoolhetkoraal.nl

http://www.basisschoolhetkoraal.nl
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8. Rol van de ouders

Wij	vinden	het	van	groot	belang	dat	u	als	ouders	betrok-
ken	bent	bij	het	wel	en	wee	van	uw	kind	op	school.	Wij	
streven	naar	goede	contacten,	een	heldere,	transparante	
informatievoorziening	en	hoge	ouderbetrokkenheid.	Het	
is	belangrijk	dat	ouders	en	school	met	elkaar	in	gesprek	
blijven	over	hun	opvattingen	over	onderwijs	en	opvoeding	
en	wat	zij	daarin	van	elkaar	mogen	verwachten.	
Ouders	ontvangen	regelmatig	een	weekbrief.	Daarin	staan	
de	bijzonderheden	vermeld	van	de	afgelopen	week	en	
wordt	er	verteld	wat	er	de	komende	weken	voor	plannen	
zijn	op	school.

Hulp van ouders
We	stellen	het	op	prijs	als	ouders	meehelpen	om	de	orga-
nisatie	van	activiteiten	zo	soepel	mogelijk	te	laten	lopen.	
Zo	kunnen	ouders	gevraagd	worden	te	helpen	bij	het	lezen	
in	groepjes	(leesouders),	bij	schoolreisjes,	sportdagen,	
excursies	en	feestelijkheden.	Ook	vinden	we	het	fijn	als	
ouders		komen	helpen	bij	het	schoonmaken	van	de	school.

Ouderwerkgroep
De	ouderwerkgroep	ondersteunt	de	school	bij	diverse	
activiteiten,	zoals	bij	de	viering	van	de	Koningsspelen.	
Maar	ook	bij	de	afscheidsavond	van	groep	8,	de	sinter-
klaasviering	en	christelijke	vieringen.	Bovendien	biedt	de	
activiteitencommissie	hulp	bij	allerlei	praktische	zaken	
zoals	koffiezetten	bij	afsluitingen	van	projecten

Gebedsgroep
Op	onze	school	is	er	een	gebedsgroep.	De	gebedsgroep	
bestaat	uit	een	aantal	ouders	die	bij	elkaar	komen	om	te	
bidden	en	te	danken	voor	allerlei	zaken	rond	onze	school,	
de	kinderen,	de	ouders	en	het	team.	Ze	ontmoeten	elkaar	
elke	twee	weken	in	school,	de	data	staan	in	de	kalender.	
Een	ieder	die	mee	wil	bidden	en	danken	is		welkom!	Ook	
is	er	de	mogelijkheid	om	gebeds-	en/	of	dankpunten	in	te	
leveren.	Dit	kan	door	één	van	de	ouders	aan	te	spreken	
maar	ook	door	(evt.	anoniem)	een	briefje	in	de	gebeds-
brievenbus	te	doen.	Deze	brievenbus	kunt	u	vinden	in	de	
gang	bij	groep	5/6	en	is	bedoeld	voor	ouders	maar	ook	
voor	de	kinderen.		
Het	spreekt	vanzelf	dat	er	zorgvuldig	om	wordt	gegaan	
met	de	punten	die	worden	aangedragen.

Koffieochtend
Eén	keer	per	jaar	worden	de	ouders	per	groep	uitgenodigd	
voor	de	koffieochtend	met	de	leerkracht.	Het	doel	daarvan	
is		het	delen	van	zaken	betreffende	de	groep	tussen	leer-
kracht	en	ouders	en	tussen	ouders	onderling.	

Schoolraad van het Koraal
Ook	het	Koraal	heeft	een	schoolraad.	Onze	schoolraad	
bestaat	uit	een	vertegenwoordiging	van	alle	ouders	en	
leerkrachten	in	de	vorm	van	vijf	ouders	en	twee	leerkrach-
ten	als	vertegenwoordiging	van	de	school.	

De	schoolraad	heeft	geen	bestuurlijke	verantwoordelijkhe-
den,	maar	heeft	wel	een	aantal	belangrijke	taken,	zoals:
• dienst	doen	als	gesprekspartner	en	klankbord	voor	de	

directie,	het	team	en	de	MR.
• op	de	hoogte	zijn	van	wat	er	leeft	bij	de	ouders,	signa-

len	doorgeven	op	school.	
• op	een	positief	kritische	manier	meedenken	over	za-

ken	die	de	school	aangaan	en	daarbij	adviseren	naar	
de	directie	en/of	het	bestuur.

Ongeveer	7	keer	per	jaar	komt	de	schoolraad	bij	elkaar.	Sa-
men	bespreken	we	allerlei	actuele	schoolzaken,	zodat	we	
op	de	hoogte	zijn	van	wat	er	speelt	op	en	rond	de	school.	
Hierbij	kun	je	denken	aan	bijvoorbeeld	het	schoolplan,	
lestijden,	het	schoolplein,	de	schoolgids	en	de	formatie.	
In	al	deze	zaken	hebben	de	leden	van	de	schoolraad	een	
adviesfunctie.	Daarnaast	onderhoudt	de	schoolraad	de	
contacten	met	de	ouders	en	ook	lief	en	leed	van	het	per-
soneel	behoort	tot	onze	aandachtsgebieden.

Twee	ouders	en	twee	leerkrachten	van	de	schoolraad	zit-
ten	ook	in	de	MR,	de	medezeggenschapsraad.	Deze	leden	
hebben	wel	bepaalde	rechten.	Samen	met	het	schoolteam	
wordt	er	gewerkt	aan	het	beleid	op	het	gebied	van	onder-
wijs	en	identiteit.	

De	leden	van	onze	schoolraad	zijn:
Annet	de	Haan,	leerkracht
Simone	van	der	Vinne,	leerkracht
Aron	Sieders,	voorzitter	SR	en	MR-lid,	ouder
Zwanet	Veldman,	secretaresse	SR	en	MR-lid,	ouder
Ellen	Botter,	ouder
Els	van	der	Vegt,	ouder
Reina	van	der	Vinne,	ouder
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9. Florion
Florion	is	een	vereniging	voor	gereformeerd	primair	
onderwijs	en	heeft	scholen	in	Zwolle,	Dalfsen,	Meppel,	
Steenwijk,	Vollenhove,	Hoogeveen,	Rouveen,	Nieuwleu-
sen,	Hasselt,	Hattem,	Kampen,	Dronten,	Emmeloord,	Urk,	
Lelystad,	Heerde	en	’t	Harde.	In	totaal	horen	22	basisscho-
len	bij	Florion,	waaronder	één	SBO-school.	

De	naam	Florion	is	afgeleid	van	het	werkwoord	‘floreren’:	
op	zijn	best	zijn,	tot	volle	ontplooiing	komen,	zich	goed	
ontwikkelen,	groeien,	bloeien	en	gedijen.	Ons	doel	is	om	
kinderen	te	laten	floreren.	We	willen	bijdragen	aan	hun	
ontwikkeling,	zodat	ze	gedijen	en	tot	volle	ontplooiing	
komen	in	een	rijke,	veilige	en	eigentijdse	leeromgeving.

Geloofwaardig onderwijs
Onze	geloofsovertuiging	geeft	ons	onderwijs	richting	en	
waarde.	Elke	dag	werken	wij	in	lerende	organisaties	aan	
kwalitatief	hoogstaand	onderwijs.	Dat	is	bijbelgetrouw	en	
waardenvol	onderwijs,	gegeven	door	professionele	mede-
werkers	die	geloven	in	God.	Wij	kunnen	uitleggen	waar-
om	wij	de	dingen	doen	zoals	we	ze	doen	en	zijn	daarop	
aanspreekbaar.

Identiteit
Vanaf	1	januari	2019	geldt	binnen	Florion	een	nieuw	
benoemings-,	toelatings-	en	ledenbeleid.	De	toelating	
van	medewerkers,	ouders	en	leden	wordt	niet	langer	
gebaseerd	op	het	kerklidmaatschap,	maar	op	een	identi-
teitsdocument.	In	dit	identiteitsdocument	wordt	verwoord	

hoe	we	vanuit	onze	christelijke	identiteit	het	onderwijs	
op	onze	scholen	op	een	geloofwaardige	manier	willen	
vormgeven.	Medewerkers	wordt	gevraagd	om	een	mede-
werkersverklaring	te	ondertekenen.	Hiermee	verklaren	zij	
het	identiteitsdocument	te	onderschrijven	en	als	identi-
teitsdrager	op	de	scholen	de	kinderen	te	leren	hun	leven	
te	verbinden	met	God	en	hen	daarin	voor	te	gaan.	Met	
alle	ouders	(dit	geldt	voor	ouders	die	vanaf	1	januari	2019	
zich	aanmelden)	worden	identiteitsgesprekken	gevoerd.	
Zij	kunnen	kennis	nemen	van	het	identiteitsdocument.	Als	
zij	zich	kunnen	vinden	in	de	identiteit	van	de	school,	ver-
klaren	zij	door	ondertekening	van	de	ouderverklaring	dat	
ze	instemmen	met	het	christelijke	karakter	van	de	school		
en	dat	zij	de	christelijke	vorming	van	hun	kinderen	een	
gezamenlijke	taak	vinden	van	ouders	en	school.	Ouders	
kunnen	ook	lid	worden	van	de	vereniging	Florion.	Hiervoor	
is	een	aanmeldingsformulier	opgesteld	dat	tevens	dient	
als	ledenverklaring.	In	de	ledenverklaring	wordt	gevraagd	
of	de	leden	kunnen	instemmen	met	de	grondslag	en	het	
doel	van	de	vereniging,	zoals	dat	is	verwoord	in	de	statu-
ten	van	Florion.

De bestuursvorm van de vereniging
Er	is	gekozen	voor	het	Raad-van-Beheer-model	en	dit	
model	kent	een	Algemeen	(toezichthoudend)	Bestuur	en	
een	Dagelijks	Bestuur.	Het	algemeen	bestuur	legt	verant-
woording	af	aan	de	ledenraad	die	functioneert	als	ALV.	Het	
dagelijks	bestuur	legt	verantwoording	af	aan	het	algemeen	
bestuur.	Het	dagelijks	bestuur	vervult	ook	de	rol	van	alge-
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mene	directie.
Het	dagelijks	bestuur/algemene	directie	is	eindverant-
woordelijk	en	geeft	uitvoering	aan	dagelijkse	organisatie	
De	leden	(het	lid)	van	het	dagelijks	bestuur/algemene	
directie	worden	benoemd	door	het	algemeen	bestuur.

Vormgeving van de organisatie
Naast	de	bestuurlijke	niveaus	van	sturing	is	de	locatiedi-
recteur	(in	overleg	met	het	schoolteam)	een	belangrijke	
schakel	binnen	de	vereniging	(zeggenschapslijn)	en	is	er	
op	twee	niveaus	(MR	en	GMR)	advies	en	instemming	door	
medewerkers	en	ouders	aanwezig	(medezeggenschaps-
lijn).	In	de	praktijk	zullen	er	gemandateerde	bevoegdhe-
den	in	de	organisatie	worden	neergelegd	bij	de	diverse	
geledingen.	Iedere	geleding	zal	vanuit	haar	eigen	rol,	taak	
en	bevoegdheid	moeten	bijdragen	aan	de	doelstelling	van	
de	organisatie	als	geheel.	Namens	het	bestuur/bevoegd	
gezag	heeft	de	directeur-bestuurder	contact	met	de	
gemeenschappelijke	medezeggenschapsraad	(GMR)	en	de	
locatiedirecteur	met	de	MR.

Ledenraad 
De	leden	worden	binnen	onze	vereniging	vertegenwoor-
digd	door	de	ledenraad.	Vergelijk	het	met	de	gemeente-
raad	in	je	gemeente	of	met	het	parlement.	Als	lid	van	de	
ledenraad	bewaak	je	dat	de	schoolvereniging	de	belangen	
van	haar	leden	en	leerlingen	optimaal	behartigt.	Dat	doe	
je	in	nauw	overleg	met	het	bestuur.	De	algemene	verga-
dering	wordt	gevormd	door	de	ledenraad	en	de	ledenraad	
benoemt	ook	de	leden	van	het	algemeen	bestuur.
Taken	en	bevoegdheden	ledenraad
Naast	het	bespreken	van	hoe	de	schoolvereniging	invul-
ling	geeft	aan	haar	missie	en	ambitie,	structureert	de	
ledenraad	ook	de	invloed	van	leden,	de	betrokkenheid	van	
leden	en	de	maatschappelijke	betrokkenheid	van	de	ver-
eniging.	Daarnaast	heeft	de	ledenraad	een	aantal	formele	
taken	en	bevoegdheden:
• 	voorbereiden,	vaststellen	of	wijzigen	van	de	statuten	

en	het	huishoudelijk	reglement;
• 	benoemen	van	leden	van	het	algemeen	bestuur;
• 	beoordelen	van	het	functioneren	van	het	algemeen	

bestuur;
• 	vaststellen	van	de	vergoeding,	indien	van	toepassing	

van	het	algemeen	bestuur
• 	het	verlenen	van	décharge	aan	het	bestuur	voor	het	

gevoerde	beleid	en	voor	het	gehouden	toezicht;
• vaststellen	van	de	verenigingsbegroting;
• voorbereiden	besluiten	over	fusie.

Samenstelling ledenraad
Om	de	ledenraad	écht	een	vertegenwoordig	van	onze	
leden	te	laten	zijn,	borgen	we	dat	in	de	ledenraad	zoveel	
mogelijk	lokale	scholen	herkenbaar	vertegenwoordigd	
zijn.	De	ledenraad	bestaat	uit	afgevaardigden	die	door	en	
uit	de	leden	zijn	gekozen.	Elke	schoolraad	heeft	het	recht	
om	bij	oprichting	van	de	vereniging	twee	leden	voor	de	le-
denraad	aan	te	dragen.	Leden	van	het	verenigingsbestuur,	
van	een	schooldirectie	en	van	een	(gemeenschappelijke)	
medezeggenschapsraad	en/of	schoolraad	kunnen	geen	lid	
zijn	van	de	ledenraad.	De	leden	van	de	Ledenraad	spreken	

en	stemmen,	zowel	in	de	ledenraad	als	in	de	algemene	
vergadering,	zonder	last	of	ruggespraak.

Aantal leden en zittingsduur
Het	aantal	leden	van	de	ledenraad	wordt	vastgesteld	door	
de	algemene	vergadering	op	voorstel	van	het	vereni-
gingsbestuur.	De	leden	van	de	ledenraad	worden	telkens	
benoemd	voor	een	periode	van	ten	hoogste	drie	jaar.	Jaar-
lijks	treedt	een/derde	van	de	leden	af	volgens	een	door	de	
ledenraad	op	te	maken	rooster	van	aftreden.

Organigram Florion 
Voor	meer	informatie	over	Florion:	zie	onze	website	
www.florion.nl

Adresgegevens bovenschools kantoor
Postadres
Florion
Postbus	393
8000	AJ		ZWOLLE
Tel.nr.	038	-	2305001

Bezoekadres
Florion
Greijdanus,	F/H-gebouw,	H2
Campus	5
8017	CB		ZWOLLE

Overige gegevens
E-mail:	bestuurskantoor@florion.nl
Website:	www.florion.nl
Dagelijks	bestuur:	G.J.	(Gert)	Laarman	

Gegevens algemeen bestuur Florion
Voorzitter
Dhr.	K.A.	(Kor)	Dijkema
k.a.dijkema@kpnmail.nl

Secretaris
Mw.	Y.N.	(Nynke)	van	Eijsden-Douma
algemeenbestuur@florion.nl

Penningmeester
Dhr.	R.M.	(Martin)	Klijnstra

Leden
Mw.	E.V.	(Veerle)	Tijssen-ter	Horst
Mw.	J.	(Jolanda)	Verstraten-Nauta

GMR 
Voorzitter:	Gea	(G.)	Bakker-Smit

Secretaris:	Albertheke	(A.P.C.)	Brand-Meedendorp	
E:	gmr@florion.nl	

Inning ouder- en verenigingsbijdrage
Voor	de	inning	van	de	ouder-	en	verenigingsbijdrage	
ontvangt	u	in	het	voorjaar	van	2020	een	factuur.	Mocht	u	
in	verleden	een	incassomachtiging	hebben	afgegeven,	dan	
staat	op	de	betreffende	factuur	vermeld	op	welke	datum	

http://www.florion.nl
http://www.florion.nl
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de	incasso	zal	plaatsvinden.	De	hoogte	van	de	ouderbij-
drage	verschilt	per	school	en	staat	vermeld	in	de	school-
gids.	De	verenigingsbijdrage	was	voor	2019	vastgesteld	
op	€	15,--	per	gezin	en	voor	2020	moet	de	hoogte	van	de	
bijdrage	nog	worden	vastgesteld.	

Informatie ouderbijdrage 
Wij	vragen	van	u	elk	jaar	een	ouderbijdrage.	Deze	bijdrage	
is	ervoor	om	uw	kind	mee	te	laten	doen	met	verschillende	
schoolactiviteiten	zoals	het	schoolreisje,	de	sportdag,	de	
koningsspelen,	de	kerstcrea	en	verschillende	vieringen.	
Ook	wordt	het	afscheid	van	groep	8	met	het	daarbij	beho-
rende	kamp,	de	musical	en	het	afscheidscadeau	hiervan	
betaald.	De	overheid	geeft	ons	als	school	hiervoor	geen	
financiële	middelen	en	we	beschouwen	ze	wel	als	waarde-
volle	evenementen	en	ervaringen	voor	de	kinderen	in	hun	
schoolloopbaan.
De	ouderbijdrage		is	vastgesteld	met	instemming	van	
de	ouders	in	de	schoolraad	op	€50,-	per	kind.	Ieder	
schooljaar	zal	rond	maart	de	ouderbijdrage	gefactureerd	
worden.
Mocht	je	geen	financiële	middelen	hebben	om	deze	ou-
derbijdrage	te	voldoen,	neem	dan	contact	met	Doreen	de	
Bruijn	op	(via	Parro	of	via	doreen.debruijn@florion.nl).

Verzekeringen
WA-verzekering
Wij	nemen	deel	aan	een	collectieve	WA-verzekering.	

Wat is wel verzekerd? 
In	de	WA-verzekering	is	de	aansprakelijkheid	van	het	
schoolbestuur,	de	personeelsleden	en	ouderparticipanten	
verzekerd.	Ouderparticipanten	zijn	bijvoorbeeld	leesmoe-
ders,	overblijfmoeders	of	begeleiders	van	schoolreisjes.
Wanneer	door	hun	toedoen	of	nalatigheid	schade	ontstaat	
aan	zaken	of	personen,	dan	wordt	deze	schade	vergoed	
door	de	verzekeraar.	Er	moet	dan	wel	sprake	zijn	van	
schuld.

Wat is niet verzekerd?
Vaak	wordt	er	gedacht	dat	in	de	WA-verzekering	ook	de	
leerlingen	verzekerd	zijn.	Dat	is	echter	niet	het	geval.	
Wanneer	een	leerling	schade	veroorzaakt	en	daarvoor	
aansprakelijk	is,	valt	dit	in	principe	niet	onder	de	WA- 
verzekering	van	de	school	maar	onder	die	van	de	ouders.
Ook	is	niet	verzekerd	de	schade	die	ontstaat	na	een	
ongeval.	Wanneer	de	leerling	uit	een	klimrek	valt	en	een	
arm	breekt,	valt	dat	niet	onder	de	WA-verzekering	van	de	
school,	maar	onder	die	van	de	ouders.	Een	uitzondering	
hierop	vormen	situaties	van	schuld	of	verwijtbare	nalatig-
heid.	Bijvoorbeeld	wanneer	een	pleinwacht	het	ongeluk	
in	redelijkheid	had	kunnen	voorkomen,	of	wanneer	het	
speeltoestel	ondeugdelijk	is.	Het	eigen	risico	bedraagt	
€100,--.
Wanneer	leerlingen	tijdens	een	schoolreisje	worden	ver-
voerd	in	auto’s	is	het	belangrijk	om	erop	te	letten	dat	door	
de	autobezitter	een	inzittendenverzekering	is	afgesloten	
voor	het	toegestane	aantal	inzittenden	.

Scholierenongevallenverzekering/schoolreisverzekering

Er	is	een	collectieve	ongevallenverzekering	afgesloten	voor	
alle	kinderen,	personeelsleden,	vrijwilligers	en	stagiairs	
van	alle	scholen.	Deze	verzekering	dekt	het	ongevallen- 
risico	gedurende	alle	schoolactiviteiten	binnen	schoolver-
band.	Ook	het	komen	van	en	naar	school	is	meeverzekerd.	
Bij	een	ongeval	is	de	schuldvraag	niet	aan	de	orde.	Bij	
vergoeding	van	geneeskundige	en	tandheelkundige	kosten	
geldt	de	dekking	als	aanvulling	op	de	reeds		afgesloten	
ziektekostenverzekering.	Er	moet	dus	bij	een	ongeval	eerst	
een	beroep	gedaan	worden	op	de	eigen	verzekering.		
De	collectieve	ongevallenverzekering	omvat	tegelijkertijd	
een	doorlopende	schoolreisverzekering.	Deze	verzekering	
dekt	naast	geneeskundige	en	tandheelkundige	kosten	
bijvoorbeeld	ook	bagage,	buitengewone	extra	kosten	en	
schade	aan	gehuurde	verblijven.	Ook	bij	deze	verzeke-
ring	geldt	dat	naast	de	kinderen	ook	de	personeelsleden,	
stagiairs	en	ouders	die	met	een	schoolreisje	meegaan,	zijn	
meeverzekerd.

Klachtenregeling: waar gaat het om? 
Er	kan	iets	gebeuren,	waarover	je	een	klacht	wilt	indienen.	
Leerlingen,	hun	ouders,	leerkrachten,	bestuursleden	of	
vrijwilligers:	iedereen	die	bij	de	school	betrokken	is,	heeft	
de	mogelijkheid	om	een	klacht	in	te	dienen	over	iets	waar	
hij	of	zij	het	niet	mee	eens	is.	Heel	wat	problemen	kunnen	
door	de	school	zelf	worden	opgelost.	De	locatiedirecteur	
heeft	hierin	een	taak	en	zo	nodig	kan	een	vertrouwens-
persoon	worden	ingeschakeld.	Wij	vinden	het	als	school	
belangrijk	om	een	zorgvuldige	klachtenregeling	te	hebben,	
omdat	het	correct	is	dat	mensen	die	tegen	een	probleem	
aanlopen	daarmee	ergens	terecht	kunnen.	Maar	ook	
omdat	we	graag	situaties	waarover	geklaagd	wordt	uit	de	
wereld	willen	helpen	of	te	verbeteren.	Er	is	sprake	van	
twee	soorten	regelingen:
a.	Een	(wettelijk)	verplichte	klachtenregeling	met	een	
externe	klachtencommissie	en
b.	Een	interne	klachtenregeling.

Wat kun je doen?
Een	klacht	kan	van	diverse	aard	zijn,	bijvoorbeeld	van	
onderwijskundige	of	organisatorische	aard	of	betrekking	
hebben	op	ongewenste	omgangsvormen.	Als	iemand	
ergens	niet	tevreden	over	is,	dan	kan	hij	naar	degene	
gaan,	die	daarbij	direct	betrokken	is.	Bijvoorbeeld	naar	de	
leerkracht,	de	locatiedirecteur	of	de	algemeen	directeur.	
Zij	kunnen	dan	proberen	het	probleem	op	te	lossen.	Ook	
kunnen	de	interne	en	de	externe	vertrouwenspersonen	
rechtstreeks	benaderd	worden.	Hun	gegevens	staan	hier-
onder	vermeld.	De	school	is	aangesloten	bij	de	landelijke	
klachtencommissie	voor	Gereformeerd	Primair	Onderwijs.	
Ook	dit	adres	staat	hieronder	vermeld.

Meer informatie over de klachtenregeling?
De	interne	klachtenregeling	(b.)	is	in	deze	schoolgids	
opgenomen.		De	andere	(zwaardere)	klachtenregeling	(a.)	
met	toelichting	is	op	school	in	te	zien.	In	verband	met	de	
kwetsbaarheid	van	sommige	zaken	is	het	ook	mogelijk	om	
bij	de	vertrouwenspersoon	een	exemplaar	van	klachtenre-
geling	(a.)	aan	te	vragen.
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Externe vertrouwenspersonen 
Mw.	J.	(Jeanet)	Drost
06-33141356
jdrost@centraalnederland.nl

Mw.	Nicole	Wassink
06-10045584
nwassink@centraalnederland.nl

Interne	contactvertrouwenspersoon:
Mw.	S	v.d.	Vinne-	Veldink

Klachtencommissie	gereformeerd	primair	onderwijs
Klachtencommissie	voor	gereformeerd	primair	onderwijs:
Postbus	82324,	2508	EH		DEN	HAAG
T	070-3861697	(van	9.00	tot	16.30	uur)
E-mail:	Info@gcbo.nl
De	klachtenregeling	is	te	vinden	op	de	website	van	
www.florion.nl

Commissie	van	Beroep	Gereformeerd	Onderwijs
Postbus	82324
2508	EH		DEN	HAAG	
E-mail:	Info@gcbo.nl

Inspectie	van	het	onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen	over	onderwijs:	0800-8051	(gratis)

Informatie over Scope 
Dertien	scholenclusters	werken	samen	met	de	Educatieve	
Academie	van	Viaa	aan	de	professionalisering	van	be-

ginnende	leerkrachten,	voortkomend	vanuit	de	regeling	
Versterking	samenwerking	lerarenopleidingen	en	scholen	
2013-2016.	Dit	is	ook	op	onze	school	het	geval.	
De	naam	van	het	project	is	Scope	–	scholen	voor	Chris-
telijk	Primair	Onderwijs.	Concreet	betekent	het	dat	we	
binnen	Scope	samen	willen	zorgdragen	voor	scholen	en	
een	bijpassende	opleiding	waarin	een	nieuwe	generatie	
leerkrachten	kan	worden	opgeleid	en	begeleid.	
 
Bovendien	wordt	er	in	een	zestal	deelprojecten	(met	daar-
in	participatie	vanuit	de	deelnemende	scholen	en	vanuit	
Viaa)	samengewerkt	om	te	komen	tot	een	gewortelde	
verdieping	van	thema’s	(o.a.	pesten,	ouderbetrokkenheid)	
waarbij	een	link	naar	de	lerarenopleiding	blijvend	vorm	
krijgt.	
 
Meer	informatie	over	deze	thema’s,	het	project	Scope	en	
de	lerarenopleiding	vindt	u	op	de	website	
www.scopesamenopleiden.nl	en	de	site	www.viaa.nl.

AVG
Basisschool	het	Koraal	vindt	privacy	belangrijk.	Wij	gaan	
zorgvuldig	om	met	persoonsgegevens	van	leerlingen,	
ouders	en	medewerkers.	Daarbij	houden	wij	ons	aan	de	
eisen	uit	de	privacywetgeving.	Op	de	website	van	Florion	
(www.florion.nl)	kunt	u	hier	meer	informatie	over	terug-
vinden.	Zorgvuldig	omgaan	met	privacy	betekent	dat	wij:
• duidelijk	vermelden	voor	welke	doeleinden	wij	per-

soonsgegevens	verwerken;
• het	verzamelen	van	persoonsgegevens	beperken	tot	

alleen	de	persoonsgegevens	die	nodig	zijn	voor	de	
doeleinden	waarvoor	ze	worden	verwerkt;

• vooraf	vragen	om	uitdrukkelijke	toestemming	om	de	
persoonsgegevens	van	betrokkenen	te	verwerken	in	

Klachtenroute

Klacht	van	onderwijskundige	aard,	
o.a.:

Klacht	van	schoolorganisatorische	
aard,	o.a.:

Klacht	over	ongewenste	
omgangsvormen

Voorbeelden:
• methode
• 	aanpassing	programma	toet-

sing,	beoordeling

Voorbeelden:
• vakanties,	vrije	dagen
• schoolbijdrage
• inzet	toetscapaciteit
• ziektevervanging

Voorbeelden
• seksuele	intimidatie
• agressie
• geweld
• racisme
• discriminatie

gesprek	leerling/leerling gesprek	volwassene/leer-
ling

Stap	1:	gesprek	met	de	
groepsleerkracht/vakdocent

gesprek	met	groepskracht	
en	leerling.

gesprek	met	groepskracht	
en	ouder(s)

Indien	geen	overeenstemming:
gesprek	met	schoolleiding

Indien	geen	overeenstemming,	zo	nodig:
gesprek	met	de	verenigingsdirecteur

Indien	geen	overeenstemming,	zo	nodig:
Gesprek	met	de	interne	contactpersoon

Indien	geen	overeenstemming:
gesprek	met	externe	vertrouwenspersoon

Indien	geen	overeenstemming:
Klacht	indienen	bij	de	klachtcommissie

http://www.florion.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
http://www.scopesamenopleiden.nl
http://www.viaa.nl
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gevallen	dat	toestemming	vereist	is;
• kunnen	aantonen	dat	er	ook	in	andere	gevallen	een	

wettelijke	grondslag	voor	de	verwerking	is;
• de	gegevens	van	betrokkenen	niet	doorgeven	aan	

derde	partijen,	tenzij	dat	nodig	is	om	goed	onderwijs	
te	kunnen	bieden	of	dat	er	een	wettelijke	verplichting	
is;

• wanneer	wij	persoonsgegevens	van	betrokkenen	de-
len,	afspraken	maken	(verwerkersovereenkomst)	over	
het	gebruik	van	deze	gegevens;

• passende	beveiligingsmaatregelen	nemen	om	per-
soonsgegevens	te	beschermen	en	dit	ook	eisen	van	
de	partijen	die	in	onze	opdracht	persoonsgegevens	
verwerken;

• geheimhouding	vragen	van	medewerkers	die	met	per-
soonsgegevens	werken	en	ook	eisen	dat	zij	zorgvuldig	
met	de	persoonsgegevens	omgaan;

• bijhouden	in	een	dataverwerkingsregister	welke	struc-
turele	geautomatiseerde	verwerkingen	van	persoons-
gegevens	wij	doen;

• gegevens	niet	langer	bewaren	dan	noodzakelijk	is	of	
wettelijk	mag;

• een	meldpunt	hebben	voor	datalekken	en	een	
procedure	om	schade	in	voorkomende	gevallen	te	
beperken.

• een	FG	(functionaris	gegevensbescherming)	hebben	
aangesteld	welke	verantwoordelijk	is	voor	de	controle	
op	uitvoering	van	het	privacybeleid.

• de	rechten	van	betrokkenen	respecteren	om	op	
het	verzoek	van	betrokkene	inzage	te	bieden	in	de	
verzamelde	gegevens,	de	gegevens	te	corrigeren	
wanneer	deze	niet	kloppen	of	het	verwijderen	van	de	
gegevens.	Dit	alles	alleen	wanneer	dit	niet	in	strijd	is	
met	de	wet.

Contact	opnemen	naar	aanleiding	van	dit	privacystate-
ment,	of	bij	algemene	vragen	met	betrekking	tot	privacy	
kan	via	privacy@florion.nl.

FG	(Functionaris	Gegevensbescherming)
De	FG	van	de	Florion	scholengroep	is	dhr.	L.	Zegers.	Hij	is	
bereikbaar	via	l.r.zegers@goon.nl	en	in	geval	van	nood	op	
telefoonnummer	06-40751163
Het	FG-registratienummer	is	FG006011.

Datalek	melden?	Neem	zo	spoedig	mogelijk	(24/7)	contact	
op	met	leidinggevende,	schooldirecteur	of	met	de	FG	via	
l.r.zegers@goon.nl
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Locatiedirecteur (aspirant) 
Doreen	de	Bruijn-Antonides
E doreen.debruijn@florion.nl
 
Intern Begeleider
Karina	Huijser-Moorlag
E	karina.huijser@florion.nl	

Leerkrachten
Mathilde	Broenink-Afman
E	mathilde.broenink@florion.nl

Femmita	Stam-Boes
E	femmita.stam@florion.nl	
 
Corrie	Bouwhuis-de	Leeuw
E corrie.bouwhuis@florion.nl	

Annet	de	Haan-van	der	Horst
E	annet.dehaan@florion.nl	

Jannie	Steenbergen-Zeilstra
E jannie.steenbergen@florion.nl	

Neleke	Veurink-Prins
E	neleke.veurink@florion.nl	

Simone	van	der	Vinne-Veldink
E	simone.vandervinne@florion.nl

Alida	Vredeveld-ter	Veen
E	alida.vredeveld@florion.nl	

Jetty	de	Wind-Brakke
E jetty.dewind@florion.nl	
 
Leerkrachtondersteuner
Gerda	Bakker-van	Dijken
E	gerda.bakker@florion.nl

Wim	van	der	Linden
E	wim.vanderlinden@florion.nl	

Onderwijsassistenten
Karin	Ramaker	-Schutte
E	karin.ramaker@florion.nl	

Administratief medewerker
Margret	Korterink	-Harke
E administratie.hetkoraal@florion.nl	

Conciërge
Gerard	Timmerman
E	gerard.timmerman@florion.nl	

Raden en commissies
Schoolraad/Medezeggenschapsraad	

Voorzitter
Aron	Sieders

Secretaresse
Zwanet	Veldman-Kruizinga
E	Sr.hetkoraal@florion.nl	

Leden
Mevr.	Els	van	der	Vegt-Veerman
Mevr.	Reina	Van	der	Vinne	-Mosselaar
Mevr.	Ellen	Botter-Wimmenhove

Personeelsgeleding MR
Annet	de	Haan-van	der	Horst
E	annet.dehaan@florion.nl	

Simone	van	der	Vinne-Veldink
E	simone.vandervinne@florion.nl	

Aanspreekpunt TSO-Commissie
Gea	Dunsbergen-Schuurman
E	tso.hetkoraal@florion.nl	

Silvia	de	Haan-vanTil

Bovenschools kantoor Florion
Postbus	393
8000	AJ	ZWOLLE
T	038	-	2305001

Bezoekadres
Florion
Greijdanus,	F/H-gebouw,	H2
Campus	5
8017	CB	ZWOLLE
E	bestuurskantoor@florion.nl
www.florion.nl	

Dagelijks	bestuur:	G.J.	(Gert)	Laarman	en	G.J	(Gertjan)	
Bent

Externe contacten
Externe	vertrouwenspersonen
Dhr.	A.	Lier
T	06-10045043
E	alier@centraalnederland.nl

Mw.	E.	Brandsen
T 06-33141362
E	ebrandsen@centraalnederland.nl

10. Adresgegevens
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Binnen	het	team	is	Simone	van	der	Vinne-Veldink	
contactpersoon.	Eens	per	jaar	gaat	de	contactpersoon	
langs	de	klassen	om	over	deze	rol	te	komen	vertellen.

Inspectie van het onderwijs
Onze	school	valt	binnen	het	inspectiegebied	van:
Rijksinspectiekantoor	Zwolle	Bao
E	info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen	over	onderwijs:
T	0800-8051	(gratis)

Klachtmeldingen	over	seksuele	intimidatie,	seksueel	
misbruik,	ernstig	psychisch	of	fysiek	geweld:

Meldpunt	vertrouwensinspecteurs
T	0900-1113111

Gemeente	Hoogeveen
Postbus	20000
7900	PA	Hoogeveen

Landelijk	Verband	van	Gereformeerde	Schoolverenigingen
Postbus	166
8000	AD	Zwolle

Samenwerkingsverband	PO	2203
Bestuurscoördinator:	Leon	‘t	Hart
Schoolstraat	2b
7921	AV	Zuidwolde
T	0528	-	35	34	77
www.po2203.nl

Logopedist
De	logopedist	bezoekt	regelmatig	de	school.	Voor	
vragen	kunt	u	terecht	bij	de	GGD	Drenthe,	sector	
Jeugdgezondheidszorg.
E	logopedie@ggddrenthe.nl

Florion, onderwijsondersteuning
Postbus	46,	7720	AA	Dalfsen	(postadres)
Nieuwe	Uitleg	2,	7721	BN	Dalfsen	(bezoekadres	in	
basisschool	De	Uitleg)
T 038	-	4449245
E	onderwijsondersteuning.florion.nl

GGD
De	school	maakt	gebruik	van	de	afdeling	logopedie	en	
schoolartsendienst	van	de	GGD	Drenthe	in	Hoogeveen.
GGD	Drenthe
T	0592-306317

Vervoerscommissie
Stichting	Vervoerscommissie	Gees

F	De	foto’s	in	deze	schoolgids	zijn	gemaakt	door	Marieke	
Petter
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gereformeerde basisschool het koraal
Beukemastraat 44

7906 AN Hoogeveen | 
0528 - 267 382 | 

directie.hetkoraal@florion.nl
www.hetkoraal.nl

Onze school is onderdeel van Florion
www.florion.nl


