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Mogen wij ons even voorstellen....
de schoolgids van C.B.S. De Ark
‘t Caphorst 2
7688 RK Daarle
tel.nr. 0546 697405
faxnr. 0546 697176
e-mail:
info@arkpcoh.nl
homepage:
www.arkpcoh.nl

Inleiding
Voor u ligt de nieuwste uitgave van onze schoolgids.
Fijn dat u belangstelling heeft voor het onderwijs op De Ark.
Met deze schoolgids willen wij u informeren over de identiteit, het onderwijsconcept
en de organisatie van onze basisschool. Daarnaast willen wij voor u een beeld
schetsen van de manier waarop wij dit in de praktijk brengen.
Wij vinden dat de school een plaats moet zijn waar de kinderen zich veilig voelen
én waar ze met plezier naar toe gaan!
Opvoeden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders èn school.
Een goed samenspel tussen beiden is essentieel om de zorg voor ieder kind te
optimaliseren. Een weloverwogen en verantwoorde schoolkeuze is daarbij dan ook
van groot belang.
Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid uw vragen te beantwoorden.
Als u na het lezen van deze schoolgids nadere informatie wilt, dan nodigen wij u van
harte uit om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.
Naast deze schoolgids geven wij ook een schoolgidsbijlage uit.
Dit boekwerk met praktische informatie van A tot Z wordt aan alle gezinnen
uitgedeeld aan het begin van het schooljaar.
Namens het team van De Ark,
Hans Huisinga
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1. Onze school
1.1 Bijzonder onderwijs
C.B.S. De Ark is een bijzondere school. Dat wil zeggen dat de school gesticht is en in
stand gehouden wordt door een eigen stichting.
Dit is de Stichting Ieder kind telt in de Gemeente Hellendoorn.
Onze Stichting van 11 scholen en 1 school voor speciaal onderwijs, stelt zich ten doel
het doen geven van Christelijk primair onderwijs. Zij probeert dit doel te bereiken
door het oprichten en in stand houden van scholen voor Christelijk onderwijs in onze
regio. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met ouderraden, directies,
medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad.
Het Christelijk onderwijs is onderwijs waarbij ook ouders een belangrijke rol spelen.
Uw meeleven en meedenken is erg belangrijk. Dat zult u vooral kunnen doen op de
school zelf, bijvoorbeeld in een ouderwerkgroep of de MR.
1.2 De geschiedenis
In 1850 staat aan de Groeneweg een houten school voor openbaar onderwijs.
De hoofdonderwijzer is meester Wevers. In 1872 brandt de school af. Tijdens de
wederopbouw krijgen de kinderen les in een schuur bij de familie Kleinjan (Plasman)
aan de Hellendoornseweg. Er verrijst in 1873 een stenen gebouw op dezelfde plaats
aan de Groeneweg. Deze school wordt in 1924 verkocht aan Jan J. Heuver. Voor het
openbaar onderwijs komt er dan een twee-klassige school aan de
Hellendoornseweg. Ondertussen is in 1922 de School met de Bijbel, bestaande uit
twee lokalen, gebouwd aan de Dalvoordeweg. In 1934 wordt de openbare school
Hervormde school. In de loop der jaren wordt de school uitgebreid met enkele
klassen. In 1970 komt er in Daarle een derde school nl. de kleuterschool “’t Zandkuiltje” aan de toenmalige Broekweg. Er wordt gestart met één lokaal, maar al
spoedig wordt de school uitgebreid tot twee lokalen. Kort daarop beginnen er
fusiebesprekingen tussen de besturen van de beide lagere scholen. In 1975 wordt de
fusie een feit en is er in Daarle de schoolvereniging voor Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs. Nog twee jaar worden de twee “oude” scholen gebruikt. In 1977
verrijst er echter een nieuw gebouw, gekoppeld aan de kleuterschool, aan de
Broekweg (nu ‘t Caphorst 2). Alle groepen van kleuters t/m groep 8 zitten dan onder
één dak. In 1985 krijgt het geheel de wettelijke status van basisschool en wordt
voortaan de naam Christelijke Basisschool De Ark gehanteerd.
Per 1 januari 2002 is deze vereniging opgegaan in de Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwijs Hellendoorn. Vervolgens werd dit per 1 januari 2012 de Stichting
Ieder Kind Telt, voor Christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
In 2005 is de accommodatie uitgebouwd tot een Multifunctioneel gebouw, waarin
ook de bibliotheek, peuterspeelzaal en Thuiszorg ondergebracht zijn.
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1.3 Kunstwerk en logo
De school heeft een kunstwerk dat ontworpen is door Adriaan van de Koppel, zoon
van een voormalig schoolhoofd.
De decoratie hangt na de verbouwing van 2005 aan de buitenmuur van het
gebouw, aan de kant van de Zandkuilenweg. In het kunstwerk is de naam van de
school verwerkt (in aangepaste stijl), samen met spelende kinderen omgeven door
stralen van het licht. Hierachter zit de Nieuwtestamentische gedachte, dat Jezus
Christus onze Ark is en het Licht der wereld, bij Wie we veilig zijn.
Dat is ook wat De Ark wil zijn: een plaats waar kinderen zich veilig voelen.
Het logo van de school is ontleend aan dit kunstwerk.
1.4 Het gebouw en de situering ervan
Op 20 januari 2006 is onze Multi Functionele Accommodatie geopend na een
grondige verbouwing (en deels nieuwbouw).
Naast de school is hier ook plaats voor de openbare bibliotheek, peuterspeelzaal
Ukke Pukkie en Thuiszorg Noord West Twente.
De school is van binnen en van buiten enorm veranderd.
Het project is door onze Stichting in samenwerking met de gemeente Hellendoorn
opgezet. Zonder Europese steun was het prestigieuze project nooit van de grond
gekomen.
We zien steeds verdere ontwikkeling in de richting van een IKC (Integraal
KindCentrum) als een grote uitdaging voor de toekomst!
De school staat iets buiten de dorpskern in een landelijke omgeving. Rondom de
school is de begroeiing grotendeels intact gelaten. Dat betekent veel bomen en
struikgewas rondom de school. De speelplaats heeft een complete metamorfose
ondergaan. Op de speeltoestellen kunnen de kinderen volop klimmen, klauteren,
schommelen en glijden. Vanzelfsprekend is er ook een hele grote zandbak. In het
midden hiervan “vaart “ een grote boot: “een ark”.
Kortom: het is een uitdagend speelplein voor kinderen van verschillende leeftijden!!
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2. Geledingen
2.1 De Stichting “Ieder Kind Telt”
Iedere organisatie heeft een structuur. Een model waarin de
organisatie wordt weergegeven en afhankelijkheden zijn
vastgelegd.
Vanaf 1 januari 2012 kent de organisatie een stichtingsvorm. De Stichting ‘Ieder kind
telt’, voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
De Stichting wordt in het kader van de wetgeving, code goed onderwijs, goed
bestuur in het primair onderwijs, bestuurd door de voorzitter van het College van
Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag (stuurt aan en stelt vast) en
legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (keurt goed en houdt toezicht).
De statuten en reglementen van de Stichting zijn verkrijgbaar op school en te vinden
op de website van de Stichting ‘Ieder kind telt’: www.iederkindtelt.nl
College van Bestuur:
De voorzitter van het College van Bestuur is:
dhr. H. Slabbekoorn.
Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Dhr. E. Held (voorzitter)
Mevr. H.I. op den Dries (vicevoorzitter)
Mevr. A.J.M. Borger
Mevr. M. de Graven
Dhr. E.H.M. van Paassen
Bestuurscentrum:
In het bestuurscentrum van de Stichting zijn de ondersteunende en dienstverlenende
diensten gehuisvest:
Facilitair manager: de heer R. van Rhee
Personeel en organisatie: de heer H. Hofstee
Administratie en secretarieel: mevr. G. Antonides en mevr. E. Wildeboer
ICT: dhr. A. ten Brinke
In het bestuurscentrum worden vergaderingen gehouden. De ruimte is ook geschikt
voor het organiseren en houden van cursussen.
2.1.1 Passend onderwijs
Passend onderwijs betekent dat elk kind naar die vorm van onderwijs
gaat die het best bij zijn of haar talenten en onderwijsbehoeftes past.
Onze leerkrachten en ouders spelen hierin een belangrijke rol.
Het doel van ”Passend Onderwijs” is om alle kinderen een geschikte plaats te bieden
op een school. Ieder kind heeft recht op het onderwijs dat past bij wat hij of zij nodig
heeft. En liefst op de school in de directe omgeving van het kind.
De Ark maakt deel uit van een groot samenwerkingsverband t.b.v. het bieden van
Passend Onderwijs: het samenwerkingsverband “Twente Noord Primair Onderwijs”.
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Dit samenwerkingsverband van scholen voor regulier en speciaal onderwijs maakt
het mogelijk om onderwijsarrangementen te bieden aan leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. Vanuit het samenwerkingsverband zijn deskundigen op diverse
onderwijs- en ontwikkelingsterreinen, beschikbaar die onze zorgspecialisten extra
ondersteuning kunnen geven bij het begeleiden van leerlingen met bijzondere
onderwijs – en begeleidingsbehoeften. Met hulp van netwerken van teams vindt er
regelmatig overleg plaats, waardoor de kwaliteit van de zorg op de school steeds
verbeterd wordt. Van elke stap die het ondersteuningsteam in het belang van uw
kind onderneemt, zult u op de hoogte worden gesteld. Wij stellen het op prijs om met
ouders samen de besprekingen in het schoolondersteuningsteam te voeren. Binnen
de school hebben we een schoolondersteuningsteam bestaande uit een
orthopedagoog, directie, coördinator leerlingenzorg en interne begeleider/leraar
met specialisatie zorg, die allen over deskundigheid beschikken om de zorg optimaal
te laten verlopen. Zoals hierboven omschreven kunnen daar deskundigen bij worden
uitgenodigd.
De hulpverlening geschiedt voornamelijk in de groep, waarbij het accent bij
leerachterstanden ligt op het omgaan met verschillen. In ons onderwijs aanvaarden
we verschillen tussen kinderen als basiskenmerk van een groep en stemmen we het
onderwijs zoveel mogelijk af op de individuele behoeften. Dergelijk onderwijs wordt
tegenwoordig adaptief onderwijs genoemd. We proberen hierbij vooral ook
preventief te werken. Dit betekent dat de leerkrachten goed op de hoogte moeten
zijn van de mogelijkheden en behoeften van leerlingen en het onderwijs daar zo
goed mogelijk op laten aansluiten. De zorglijn in de school en de wijze van verlenen
van zorg zijn besproken en geactualiseerd in het licht van handelingsgericht werken.
In ons document: “Schoolondersteuningsprofiel” staat beschreven hoe het Passend
onderwijs op de school wordt gerealiseerd. Ook wanneer kinderen opvallen door
hun hoge prestaties, worden daar passende maatregelen voor getroffen.
De aangepaste leerstof zal hen moeten blijven prikkelen.
2.2 De directie
De directie heeft de dagelijkse leiding van de school en bepaalt, samen met het
team van leerkrachten, het gezicht van de school. Het onderwijs aan uw kind en de
belangen van u als ouders enerzijds en de taken en belangen van de leerkrachten
anderzijds, behoren tot de eindverantwoordelijkheid van de directie. De taken en
verantwoordelijkheden van de directie zijn omschreven in het schoolplan.
2.3 De ouderraad
We hebben op onze school een actieve ouderraad. Heel veel zaken zouden op
onze school niet goed kunnen gebeuren zonder de hulp van de ouderraad.
De ouderraad is vooral een praktisch werkende club. U kunt dan denken aan hulp
bij: sinterklaasfeest, Kerstvieringen, Paasontbijt, ouderavonden, schoolreizen en
schoolkamp, Koningsdag, sportdag, laatste schooldag en andere voorkomende
hand- en spandiensten.
In de schoolgidsbijlage die elk gezin ontvangt, vindt u de namen van de ouders die
in de ouderraad zitting hebben.
2.4 De medezeggenschapsraad
De wettelijke geregelde inspraak loopt via de medezeggenschapsraad (MR).
De personeelsgeleding van de MR wordt gevormd door twee leden van het
onderwijzend personeel. De oudergeleding bestaat uit twee ouders.
U kunt als ouder invloed uitoefenen op het beleid van de school:
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via de MR en de G.M.R. (= de gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad van de Vereniging, waarin De Ark ook
vertegenwoordigd is)

De ouders en leerkrachten die de school vertegenwoordigen in de MR kunt u vinden
in de schoolgidsbijlage.
De ouderraad en de medezeggenschapsraad vergaderen gezamenlijk.
Samen vormen zij een klankbordgroep waarbij voornemens vanuit het team worden
besproken.
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3. Schoolvisie
3.1 Waar staan we voor als school ?
Onze missie : Veilig op koers.
(Wat zit er na acht jaar basisschool in het koffertje van het kind)
We willen onze leerlingen zo veel mogelijk kansen geven om zich te ontwikkelen als
mens waarbij zij hun talenten mogen ontdekken, zodat zij als gelukkig (mede) mens
de wereld tegemoet kunnen treden.
De christelijke levensovertuiging is daarbij onze leidraad.
Onze visie : De kinderen zijn de stenen, de volwassenen het cement.
(Wat is er waarneembaar vanuit deze missie )
Levensbeschouwelijk :
Door geloof en kennis willen we een basis leggen zodat de leerlingen kunnen op
groeien tot waardevolle mensen.
Pedagogisch :
“Wij zorgen als school voor een uitdagende en veilige leeromgeving, waarin een
ieder zich geaccepteerd voelt, zich optimaal kan ontplooien en waar op een
positieve wijze wordt geleerd en geleefd .”
Deze optimale leeromgeving houdt o.a. in dat:

een kind mag fouten maken.

leerkrachten leren het beste te halen uit elk kind.

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid stimuleren en te vertrouwen zijn:
we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

ouders bondgenoot zijn als het gaat om de groei van hun kind.

ouders medeverantwoordelijk zijn en met respect en waardering omgaan
met de school.
Didactisch :
Elk Kind is uniek
Daarom laten we ons onderwijs zo veel mogelijk aansluiten bij de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit betekent dat de specifieke aanpak per
kind kan verschillen, terwijl kinderen in principe in een jaargroep zitten. Het
lesprogramma kan herhaling, verdieping of verrijkingsstof bevatten. Sommige
kinderen zitten op een eigen leerlijn. Die kan groep doorbrekend zijn.
We werken volgens het BAS-principe. Bas staat voor “Bouwen aan een Adaptieve
School.” Samenwerking in spel en leren, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, zijn
daarbij belangrijke kernbegrippen.
Naast de “kernvakken” geven we aandacht aan de creatieve ontwikkeling en aan
een positieve sociaal emotionele ontwikkeling.
3.2 Wat leren de kinderen op school
In de eerste twee jaargroepen is het onderwijs moeilijk in vakken te verdelen. Er
worden nog geen methodelessen lezen, rekenen en taal aangeboden zoals in de
hogere groepen.
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De onderbouwgroepen starten in 2015 met de implementatie van het leerpakket
Onderbouwd dat is ontwikkeld door Klassewerk. Deze methode wil de ontwikkeling
van kleuters spelenderwijs, op een doelgerichte wijze stimuleren en volgen.
Het spelen zorgt ervoor dat kleuters kennis vergaren op een ontspannen manier.
Het is belangrijk dat de leerkrachten de spellen goed aanbieden, zodat de doelen
behaald worden. Het leerpakket Onderbouwd heeft de kerndoelen voor taal,
rekenen en motoriek op een rij gezet. Vervolgens zijn er spellen gekoppeld aan de
verschillende kerndoelen. Het aanbieden van de spellen verloopt volgens een
duidelijke structuur. Door middel van de registratie op de computer kunnen
leerkrachten, ouders en leerlingen goed bekijken welke vaardigheden al behaald
zijn.
Onderbouwd werkt vanuit thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen
liggen. Hierover gaan de liedjes, verhalen, werkjes, etc.. Heel belangrijk is, dat wordt
voorzien in de spelbehoefte van jonge kinderen; zij leren immers door te spelen.
Spelen is voor hen een basisbehoefte, net als de behoefte aan aandacht, veiligheid,
liefde, rust, etc..
Door zo goed mogelijk aan de voorwaarden van deze basisbehoeften
te voldoen, kunnen kinderen zich “lekker voelen” op school en zich optimaal
ontwikkelen.
Godsdienst
De Ark is een protestants-Christelijke school. Daar merken de kinderen elke dag iets
van. Iedere dag beginnen en eindigen we met gebed. Aan de hand van de
methode “Kind op Maandag” vertellen we, in groep 1 t/m 8, Bijbelverhalen, lezen
we uit de Bijbel en praten we daar over met de kinderen. In de groepen 4 t/m 8
leren de leerlingen iedere maand een lied van de maand. (in samenwerking met de
kerken).
We maken o.a. gebruik van de bundel “Alles Wordt Nieuw”, de Opwekkingsbundel
en het “Liedboek voor de Kerken”.
Rondom de Christelijke feestdagen houden we gezamenlijke vieringen.
Bij de Kerstviering nodigen wij de ouders op school of in de kerk uit.
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vieren we met de kinderen van de school. Op Biden Dankdag gaan we met de kinderen naar een gezamenlijke kerkdienst in één van
de beide kerken. Deze dienst wordt voorbereid door de commissie Bid- en Dankdag.
Rekenen / wiskunde
De kinderen leren rekenen door het oplossen van praktische
problemen, die ze zelf in het dagelijks leven tegen kunnen komen.
Rekenen / wiskunde staat elke dag op het rooster.
Op de Ark leren de kinderen goed rekenen met de methode
“De wereld in getallen”. De methode is opgebouwd volgens de
dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en
automatiseren. Hiermee krijgt uw kind een goede rekenbasis!
Op de Ark zijn we vorig schooljaar gestart met deze methode.
De methode heeft een vaste weekopbouw: elk rekenonderwerp
wordt op een vaste dag aangeboden. Dit geeft kinderen houvast,
maar is ook handig voor de duo partners. Zo is elke derde les van
de week gewijd aan meten, meetkunde, tijd- en geldrekenen.
De instructie les heeft altijd één onderwerp. Elke les duurt 50 tot 60
minuten en heeft steeds dezelfde opbouw.
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Zo start de les standaard met een automatiseringsoefening. Bij de instructie staat
altijd één onderwerp centraal. Dit bevordert de begripsvorming. Er is een weektaak
voor zelfstandig werken en praktische differentiatie op 3 niveaus. Dit sluit goed aan
op onze 1-Zorgroute. Elk leerjaar is opgedeeld in 8 blokken, nadat de lessen van het
blok zijn aangeboden, volgt de toets.
De resultaten van de toets worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem. Kinderen die
bepaalde sommen nog moeilijk vinden, krijgen herhalingsstof en/of individuele hulp.
Als er geen problemen zijn, kunnen de leerlingen de verrijkingsstof maken. Kinderen
die de stof makkelijk beheersen krijgen extra uitdaging.
Taal
Wij ontwikkelen bij de kinderen vaardigheden binnen hun mogelijkheden, waarmee
ze onze taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen.
Daarnaast is voldoende kennis en inzicht omtrent betekenis, gebruik en vorm van de
taal essentieel.
Maar plezier hebben of houden in het gebruiken van de Nederlandse taal vinden wij
ook van belang. Daarom wordt in onze lessen structureel veel aandacht besteed
aan lezen, spreken, luisteren, spellen, stellen en woordenschat.
“Nederlandse Taal” is, evenals rekenen, op De Ark een hoofdvak. Elke dag wordt dus
ruim aandacht besteed aan één of meer van bovengenoemde aspecten.
Lezen
Bij jonge kinderen is al vaak interesse aanwezig voor letters. Er is dan ook een
leeshoek in ieder kleuterlokaal en in groep 2 is een schrijfhoek. Het aanvankelijk lezen
met klassikale instructie begint in groep 3. We gebruiken de methode “Veilig Leren
Lezen”. In de hogere groepen ligt de nadruk op het voortgezet technisch lezen.
Hiervoor gebruiken we de methode Estafette.
Vanaf groep 4 werken we met Nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen.
In deze methode wordt o.a. aandacht geschonken aan de versterking van het
“woordbegrip” en aan het aanleren van leesstrategieën. In de hoogste groepen
worden boekbesprekingen en spreekbeurten gehouden.
In alle groepen staat het plezier in lezen voorop en wordt er vaak voorgelezen.
Verder zijn wij vaste “klanten” van de bibliotheek: met de klas bezoeken we volgens
een vast rooster de bibliotheek in onze Multi Functionele Accommodatie (MFA De
Ark). De school en de bibliotheek zijn natuurlijk in één gebouw! En dat is reuze handig
want in alle groepen wordt er vaak voorgelezen en staat het plezier in lezen voorop!
Computers
De computer is steeds belangrijker geworden
in het onderwijs. We willen als school aansluiten
bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Ons
doel is de kinderen vertrouwd te maken met
de computer en de computer functioneel te
gebruiken. In de eerste groepen leren de
kinderen de motorische vaardigheden, zoals
het omgaan met de muis en het opstarten van
programma’s. Ook wordt er gewerkt met iPads
en chromebooks ! Vanaf groep 5 wordt de
computer ook gebruikt als tekstverwerker en
vanaf groep 6 leren de kinderen werken met
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Windows, Word, PowerPoint en Presi. Ook wordt aandacht besteed aan internet en
e-mail en het maken van werkstukken met behulp van de computer. Daarbij wijzen
we onze kinderen op het nut, maar ook op de gevaren van de computer en het
internet. In de hoogste groepen leren de kinderen ook kritisch te kijken naar internet
als bron voor hun verslagen.
Naast deze activiteiten gebruiken we de computer als hulp bij het
onderwijsleerproces: de leerlingen maken gebruik van diverse leer- en
oefenprogramma’s. We hebben educatieve programma’s op het gebied van lezen,
rekenen, taal en de zaakvakken en voor individuele leerlingenhulp. In elk klaslokaal
zijn meerdere computers op een netwerk aangesloten. Belangrijk is verder, dat we
de computer niet tot doel verheffen, maar dat we deze zien als middel om onze
onderwijsdoelen te bereiken.
In elke klas maken wij gebruik van een digitaal schoolbord. Bij de kleuters is dit een
touch screen.
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde wordt als vak gegeven vanaf groep 4, maar als voorbereiding in een
andere vorm ook al in de lagere groepen. Er wordt uitgegaan van de naaste
omgeving, het eigen dorp, de eigen streek en provincie. Van hieruit verkennen we
ons eigen land, vervolgens Europa en tenslotte in groep 8 de wereld. De kinderen
maken kennis met andere landen, andere volken, andere culturen, godsdiensten en
leefgewoonten. Bij deze kennismaking willen we onze eigen identiteit en
levensbeschouwelijke achtergrond niet uit het oog verliezen of relativeren.
We besteden in alle bovenbouwgroepen aandacht aan het hanteren van kaarten
als informatiebron en aan het opbouwen van een basiskennis topografie.
Geschiedenis
Bij het geschiedenisonderwijs oriënteren de leerlingen zich op het verleden in relatie
tot het heden. De tijd waarin we nu leven, staat niet los van gebeurtenissen en
ontwikkelingen in het verleden. Bij het geschiedenisonderwijs streven we naar een
beeldvorming van het verleden, die zo goed mogelijk overeenstemt met de
historische werkelijkheid. Met behulp van een tijdbalk leren we de leerlingen tijd en
tijdsindeling te hanteren zoals: dagen, weken, maanden, jaargetijden, jaren,
eeuwen enz.. De betekenis van ons vorstenhuis voor ons volk neemt een belangrijke
plaats in. De Tweede Wereldoorlog is geen verhaal apart, maar vloeit voort uit de
crisisjaren. Rondom 4 en 5 mei wordt hieraan veel aandacht besteed. Dan gaan we
bijvoorbeeld met groep 7 bloemen leggen bij de herinneringsmonumenten in
Daarle. Met groep 6 hebben we het gedenkraam voor Albert Ensing op de
begraafplaats in Daarle geadopteerd.
Rondom Prinsjesdag en/of verkiezingen behandelen we het bestuur van ons land,
provincie en gemeente.
Burgerschap
Onze school levert een belangrijke bijdrage aan de voorbereiding van leerlingen op
deelname aan de samenleving. Leerlingen komen op school (en daarbuiten) in
aanraking met kinderen van verschillende achtergronden en culturen en leren
daarover. Binnen onze methode Kind op Maandag en PAD besteden wij regelmatig
aandacht aan onderdelen van actief burgerschap en sociale integratie. Ook bij
andere vak- en vormingsgebieden komt dit onderwerp bijna dagelijks aan bod.
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Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal:
 Democratie
- kennis over de democratische rechtstaat en politieke
besluitvorming
- democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden
 Participatie
kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en
vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de
samenleving actief mee te kunnen doen.
 Identiteit
verkennen van de eigen identiteit en die van de anderen; voor welke
(levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar?
Sinds 2015 heeft De Ark een eigen leerlingenraad.
Fijn dat leerlingen zich beschikbaar stellen om mee te denken over het reilen en
zeilen van onze school! Twee leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 zijn gekozen om zitting
te nemen in deze raad.
Zo staat er in elke klas een ideeënbus en houdt de leerlingenraad 5 tot 6 keer per
jaar een vergadering.
De suggesties worden serieus genomen en waar mogelijk uitgevoerd.
Techniek
Met behulp van de Techniek Torens laten we kinderen op een aantrekkelijke manier
in aanraking komen met techniek.
De Techniek Torens zijn drie opvallende en
vrolijk gekleurde kasten in de vorm van
Middeleeuwse kasteeltorens, waarin alle
materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zijn
opgeborgen voor ten minste 80
technieklessen voor groep 1 tot en met groep
8 van de basisschool.
Het is een lesconcept dat de kerndoelen voor
techniek in het basisonderwijs in één klap
dekt. Alle thema's en domeinen worden in
doorlopende leerlijnen behandeld.
De kinderen kunnen direct met de
verschillende materialen aan de slag.
Ze gaan bijvoorbeeld een “huis” metselen, een eigen kompas maken, een fietsband
plakken, knopen leggen, tandpasta maken, bezig zijn met schroeven, bouten en
moertjes, van alles leren over stroom enz..
Met deze methode ervaren ze hoe leuk techniek is!
Natuuronderwijs
Bij het natuuronderwijs besteden we aandacht aan de levende en de niet-levende
natuur. Natuuronderwijs is zó ingericht dat kinderen de ruimte krijgen ontdekkend
bezig te zijn. Hierbij maken we dankbaar gebruik van het Centrum voor Natuur- en
Milieu-educatie van de gemeente Hellendoorn. Bij deze dienst maken we o.m.
gebruik van de projecten: kabouterpad, kikkervisjes, takken, vlinders, zuivelboerderij,
champignons, weerkist, jacht en milieu. Vanzelfsprekend krijgt het respect voor het
natuurlijke leefmilieu de nodige aandacht.
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E.H.B.O.
We leiden op onze school groep 8 op voor het getuigschrift A. Hiervoor komen in de
eerste helft van het schooljaar elke maandag kaderinstructrices op school om de
kinderen zowel in theorie als in de praktijk de eerste beginselen van de E.H.B.O. bij te
brengen. De kinderen leren wat ze kunnen doen en/of laten als zijzelf of anderen ziek
worden of een ongeluk(je) krijgen. Ook levensreddende handelingen als stabiele
zijligging en mond-op-mondbeademing worden aangeleerd m.b.v. het Oranje Kruis
boekje, E.H.B.O.-poppen en verschillende anatomieplaten.
Aan het einde van de cursus wordt het E.H.B.O.- examen afgenomen, zowel
theoretisch als praktisch. Het is de gewoonte dat in de eerste jaren van het
voortgezet onderwijs de leerlingen uitgenodigd worden voor een herhalingscursus.
Verkeer
Bij ons op school willen we het vak verkeer zó aanbieden, dat alle kinderen op een
veilige manier aan het verkeer kunnen deelnemen, zowel als voetganger als fietser.
Hiertoe leren we de kinderen de noodzakelijke verkeersregels, bepaalde
verkeersvaardigheden en de betekenis van de belangrijkste verkeersborden. Zo dat
ze die kennis en vaardigheden op de juiste wijze kunnen toepassen als ze
deelnemen aan het verkeer.
In groep 7 en 8 wordt aan het vak “verkeer” een extra dimensie toegevoegd omdat
alle leerlingen uit die groepen schoolverkeersbrigadier zijn. De regiopolitie komt elk
jaar één of meer instructielessen geven aan kinderen en aan de ouders die zich als
verkeersbrigadier hebben opgegeven.
Aan het einde van groep 7 wordt er aan de kinderen een gemeentelijk, theoretisch
verkeersexamen afgenomen. En deze groep doet mee aan het praktische
verkeersexamen in Nijverdal.
Ook doen we mee aan de ANWB-streetwise lessen, waarbij instructeurs van de
ANWB de kinderen de door middel van allerlei praktijksituaties wijzen op de gevaren
van het verkeer.
Ook voorlichting over de Dode hoek les bij vrachtwagens en de gevaren rondom de
trekker op de weg, krijgen volop aandacht.
Engels
De Engelse taal wordt op De Ark aangeboden door middel van de methode “Take it
easy”. Het Engels wordt geoefend in alledaagse situaties, zoals de weg vragen, jezelf
voorstellen enz.. De betrokkenheid van de kinderen en hun motivatie om steeds
weer het Engels te gebruiken, wordt zo vergroot. Het gebruik van ons digitale
schoolbord en de computer staat daarbij centraal.
Luisteren en spreken en het opbouwen van woordenschat staan centraal. Behalve
door bewust te leren, verwerven de kinderen ook taal door het grote taalaanbod
en de afwisselende activiteiten. Ook lezen en schrijven krijgen aandacht, hoewel in
mindere mate. Het bevorderen van spreekdurf is belangrijk. Er wordt aan kinderen
geleerd hoe je dingen in het Engels zegt en schrijft, en waarom.
We gebruiken hierbij ook Engelse leesboeken en spelletjes.
Sociaal-emotionele vorming
Wij willen er graag aan werken
dat elk kind zich fijn voelt in onze school, dat het weerbaar is
en zichzelf durft te zijn. Daarom hebben wij de sociaalemotionele vorming als vak op ons rooster staan. Als
methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling heeft
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De Ark gekozen voor de methode “Leefstijl “
Leefstijl wil bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal
vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen.
De methode heeft een programma van sociaal-emotionele vaardigheden.
Het omvat een scala van vaardigheden zoals kennismaken, luisteren,
communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid,
conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen.
Sociale vaardigheden zijn erg belangrijk voor een goed functioneren binnen en
buiten de school. Daarom is het van belang dat we als ouders en leerkrachten in
gesprek blijven, zodat we ook wat betreft dit aspect van de opvoeding op één lijn
zitten.
Muziek
Tijdens het vak muziek staat het zingen centraal. Daarnaast komen er in de loop van
de jaren begrippen aan de orde als: ritme, maat. Ook het canon zingen en het
noteren van geluiden / klanken komen aan bod.
De kinderen leren ook eenvoudige muziekinstrumenten te bespelen / hanteren.
Naast de algemene liederen worden er elke dag Bijbelse liederen gezongen.
We gebruiken in de hele school dezelfde methode om voor een goede opbouw en
voldoende afwisseling te zorgen.
Handvaardigheid en tekenen
Naast alle “leervakken” geven we op
onze school ook ruime aandacht aan de
creatieve vorming.
We gebruiken een methode voor
handvaardigheid en tekenen voor de
hele school om voor een goede opbouw
te zorgen.
In de groepen 1 en 2 wordt heel veel
getekend en geknutseld. Allerlei
technieken worden aangeboden en
geoefend. Voor deze jonge kinderen is dit
niet alleen bedoeld ter bevordering van
hun creatieve ontwikkeling, maar ook de andere ontwikkelingsgebieden worden
hiermee gestimuleerd.
Vanaf groep 3 hebben de kinderen wekelijks een lesuur tekenen en / of
handvaardigheid. De materialen, technieken en opdrachten zijn gevarieerd en
sluiten zoveel mogelijk aan bij de belangstelling en de mogelijkheden van de
leerlingen.
Kinderen kunnen pas echt iets met hun creativiteit doen als ze bepaalde technieken
en vaardigheden beheersen. Daarom zit er een opbouw in de lessen en biedt de
ene opdracht wat meer vrijheid dan de andere.
In de groepen 5 t/m 8 organiseren we een aantal keer per jaar een
creativiteitscircuit op de vrijdagmiddag. Met behulp van ouders komen er
verschillende technieken aan de orde. Dit blijven we graag doen, maar zijn hierbij
afhankelijk van de ouderhulp.
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Schrijven
In de groepen 1 en 2 wordt voorbereidend schrijfonderwijs aangeboden. Om goed
te leren schrijven is het belangrijk dat de grove en fijne motoriek van een kind goed
ontwikkeld zijn. Door spel en bewegen wordt de motoriek dagelijks geoefend.
Een goede pengreep is natuurlijk ook heel belangrijk.
Het klassikale schrijfonderwijs begint in groep 3 met de methode “Pennenstreken” en
krijgt ook in de hogere groepen veel aandacht. In de laatste jaren wordt er gewerkt
aan het ontwikkelen van een eigen handschrift.
Bewegingsonderwijs
Het vak gymnastiek neemt binnen onze school een volwaardige plaats in op het
rooster. Naast het ontwikkelen van de diverse lichamelijke functies (motoriek) is dit
vak ook zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het sociale gedrag.
Dit gedrag wordt met name ontwikkeld tijdens de spellessen. Wij zien dan ook in de
gymnastieklessen een uitgelezen mogelijkheid de kinderen te stimuleren tot het
lidmaatschap van een sportvereniging. De groepen 1 en 2 hebben de beschikking
over het speellokaal in school en de groepen 3 t/m 8 over de gymnastiekzaal in ’n
Kadiek.
Dit jaar doet De Ark mee met een pilot van Swim2Play.
Het diplomazwemmen wordt ingeruild voor bewegingsonderwijs in het water.
Het plezier in het zwemmen staat hierbij voor op.
Swim2Play wordt gegeven aan de groepen 1 t/m 8.
De kinderen van groep 8 krijgen schaatsles.
Dans en Drama
We vinden het belangrijk om de expressiemogelijkheden van kinderen zo breed
mogelijk te ontwikkelen. Daarom is er naast handenarbeid, tekenen en muziek ook
een plaats ingeruimd op het lesrooster voor dans en drama. Beide vakken zijn
eveneens opgenomen in de Kerndoelen voor het Basisonderwijs, dus als school
hebben we de wettelijke verplichting deze vakken te geven.
Bij het vak dans maken de kinderen kennis met de betekenis en de beleving van
dans in de eigen cultuur en in enkele andere culturen. Ze leren ervaringen,
belevingen, ideeën, gevoelens, situaties en gebeurtenissen te uiten in dans.
Bij drama ontdekken de kinderen de expressieve mogelijkheden van stem, taal,
houding, beweging en mimiek en leren ze die toepassen.
Dans en drama maken kinderen vrijer in hun bewegingen en ze ontwikkelen op een
breed terrein vele facetten van de persoonlijkheid van het kind.

16

Schoolgids

2016 – 2017 van C.B.S. De Ark

4. Schooltijd
4.1 Voor het eerst naar school
Aanmelden van uw kind kan al zodra uw kind drie jaar is geworden. Een telefoontje
naar school om een kennismakingsgesprek te regelen, is snel gemaakt !
De basisschool is er voor kinderen vanaf vier jaar. Kinderen starten in principe op de
dag nadat ze vier jaar zijn geworden.
Van tevoren krijgt uw kind een
uitnodiging om maximaal tien vier
dagdelen in groep 1 te komen
kijken. Het eerste dagdeel kunt u
eventueel samen met uw kind
komen. Daarna kan uw kind dus
zelfstandig nog een aantal
dagdelen wennen.
In december en de laatste twee
maanden voor de zomervakantie
nemen wij bij voorkeur geen nieuwe
kinderen meer op. De kinderen die
na de zomervakantie op school komen, worden vóór de zomervakantie uitgenodigd
voor een kennismaking in plaats van de kijkdagen.
Met ouders van de kinderen die in september jarig zijn, wordt vooraf overlegd
wanneer zij het beste kunnen starten op school.
Tijdens de eerste schoolweek krijgt u een intakeformulier mee. Dit kunt u thuis
invullen. Op dit intakeformulier kunt u gegevens vermelden die van belang zijn voor
een goede start op de basisschool.
De leerkracht zal dit intakeformulier vervolgens met u bespreken.
Leerlingen in groep 1 gaan elke dag naar
school en zijn op vrijdag vrij.
Dat komt goed uit, want vooral in het begin
zijn de schoolweken vaak nog best
vermoeiend voor jongste kleuters.
Als uw kind vijf jaar is, gaat het ook op
vrijdagmorgen naar school. Nu kan het
gebeuren dat een schoolweek van ongeveer
23 uur voor een vijfjarige nog wat te
vermoeiend is. Er kan dan gebruik worden
gemaakt van een speciale regeling. Deze houdt in dat een vijfjarige kleuter ten
hoogste vijf uur per week thuis mag blijven, als dit tenminste tijdig doorgegeven is
aan de schoolleiding. Op verzoek van de ouders kan de directeur toestaan dat de
vijfjarige zelfs tien uur per week thuisgehouden wordt. Deze uren mogen niet
opgespaard worden en de regeling houdt op zodra uw kind zes jaar is.
4.2 De begeleiding naar het vervolgonderwijs
Na groep 8 van de basisschool wacht de belangrijke overstap naar het voortgezet
onderwijs. De school heeft als taak een zo goed mogelijk advies te geven omtrent
het meest geschikte type vervolgonderwijs voor uw kind. Aanleg, kennis,
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vaardigheden, ontwikkeling, interesse, werkinstelling en persoonlijkheid zijn hierbij
belangrijke criteria. Ons leerlingvolgsysteem biedt daarbij veel steun. In groep 8
nemen we bij de kinderen de NIO-toets af om het niveau van kennis en inzicht in
landelijk verband te vergelijken. De leerlingen maken in november de Cito toetsen
behorend bij ons leerlingvolgsysteem .De resultaten van deze toets kunnen
aanleiding zijn tot het bijstellen van individuele leeractiviteiten in groep 8.
Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs wordt in de hogere leerjaren ook
regelmatig huiswerk gegeven.
Als school voeren we gesprekken met de toelatingscommissies van het
vervolgonderwijs. Veel kinderen van onze school gaan naar Het Noordik, maar ook
wordt er steeds vaker gekozen voor C.S.G Reggesteyn in Nijverdal en De Passie in
Wierden.
In Almelo e.o. hebben alle scholen uit het Voortgezet Onderwijs (VO) afspraken
gemaakt en hanteert men dezelfde toelatingsprocedures. Deze gelden dus ook
voor de vestigingen Vroomshoop en Vriezenveen van het Noordik.
C.S.G Reggesteyn hanteert bijna dezelfde principes, maar valt niet onder de
toelatingscommissie van Almelo e.o..
De verschillende scholen voor voortgezet onderwijs organiseren meestal in de
maand januari een voorlichtingsavond. Gedurende het laatste schooljaar bezoeken
de leerlingen ook diverse scholen om zelf een beeld te vormen.
De ouders van de leerlingen van groep 8 ontvangen een uitnodiging voor een
adviesgesprek op school. De leerkracht van groep 8 zal in dit gesprek met u van
gedachten wisselen over welk type voortgezet onderwijs voor uw kind het meest
geschikt is. Daarnaast stellen wij u op de hoogte van het advies dat door de school
aan het vervolgonderwijs zal worden uitgebracht.
In april wordt vervolgens de Centrale eindtoets afgenomen. Het schooladvies wordt
door het vervolgonderwijs gebruikt voor de toelating van het kind tot de voor
hem/haar meest geschikte vorm van Voortgezet Onderwijs.
Als de leerling op de Centrale eindtoets hoger scoort dan het afgegeven advies,
kan het niveau worden aangepast.
Bij een lagere score blijft het advies gehandhaafd.
Op deze wijze hopen we in goed overleg tot een verantwoorde schoolkeuze te
komen voor uw kind.
Mocht u het met deze beslissing niet eens zijn, dan bestaat de mogelijkheid om uw
kind te laten testen. De kosten van deze test zijn voor rekening van de ouders.
4.3 Schoolverzuim / verlof
Ten aanzien van de schoolverzuimregeling wordt gehandeld conform de
leerplichtwet 1969 (stb. 1968, 303), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 10
maart 1994, stb. 255.
Voor de praktische uitvoering is overleg geweest tussen de leerplichtambtenaar van
de gemeente Hellendoorn en de directie van de school. Daarbij is de afspraak
gemaakt dat alle gevallen van schoolverzuim, waarvoor door de directie van de
school geen verlof is verleend, worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.
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Van ouders / verzorgers wordt verwacht dat zij de school berichten, wanneer hun
kind om welke reden dan ook niet op school kan komen. Wanneer de school geen
bericht ontvangt, wordt, uit oogpunt van veiligheid en belangstelling, navraag
gedaan door de groepsleerkracht.
Verlof mag alleen verleend worden indien deze voldoet aan de wettelijke criteria.
Voor weekendjes-weg, wintersportvakanties of vervroegd opnemen van
schoolvakanties wordt geen verlof verleend.
Er vindt nu al standaard melding van alle afwezigen plaats vóór en na iedere
vakantieperiode. De leerplichtambtenaar kan dus ook in geval van afwezigheid
door ziekte contact opnemen met het gezin!
Voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden en verdere informatie
verwijzen we u naar de informatiebrochure “Recht op onderwijs – Plicht tot leren“
van de gemeente Hellendoorn. Deze is op school aanwezig en kunt u ook inzien op
onze website.
4.4 Schorsing of verwijdering
Op school hanteren we de wettelijke regeling rond schorsing en verwijdering.
Leerlingen kunnen voor een tijdje van school worden gestuurd: schorsing, of
voorgoed: verwijdering.
Zoiets gebeurt natuurlijk alleen als het kind zich ernstig misdraagt. We spreken dan
van wangedrag. De beslissing over verwijdering van een leerling wordt genomen
door ons schoolbestuur. Voordat zo’n besluit kan worden genomen, moeten eerst de
groepsleerkracht en de ouders worden gehoord. Als het besluit eenmaal is
genomen, mag een schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk van school sturen.
Het bestuur moet namelijk eerst proberen om een andere school te vinden voor een
leerling. Alleen als dit niet lukt, en daar moet het schoolbestuur ten minste acht
weken zijn best voor doen, mag de leerling geweigerd worden.
Als het schoolbestuur een leerling wil schorsen of verwijderen moet er met de ouders
overleg zijn geweest. Levert dat overleg niets op, dan kunnen de ouders aan de
onderwijsinspectie vragen om te bemiddelen. Blijft het schoolbestuur bij zijn besluit,
dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. In het uiterste geval kunnen
de ouders nog in beroep gaan bij de rechter.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar ons protocol “schorsing en
verwijdering van leerlingen” (op school aanwezig).
4.5 Vervangingsproblemen
Wanneer u de berichtgeving over het onderwijs volgt, dan bent u op de hoogte van
de problemen rond het groeiende tekort aan leerkrachten.
Momenteel hebben veel scholen, ook in onze regio, problemen met het vinden van
invalleerkrachten, die de groep van een afwezige leerkracht tijdelijk kunnen
overnemen. Natuurlijk doen we er als school alles aan om ervoor te zorgen dat uw
kind les krijgt. We hebben echter ook nagedacht over de wijze waarop we in
voorkomende gevallen met het invallersprobleem willen omgaan. We hanteren
hiervoor het volgende protocol:
Bij afwezigheid van een leerkracht worden achtereenvolgens de volgende stappen
doorlopen:
1. de leerkrachten die op de invallerlijst staan en de parttime leerkrachten van
de school worden benaderd om in te vallen
2. leerkrachten met speciale taken, die op dat moment niet voor de groep
staan, zorgen voor de eerste opvang van de groep

19

Schoolgids

2016 – 2017 van C.B.S. De Ark

3. zo mogelijk worden groepen samengevoegd. In de praktijk blijkt dit vaak
moeilijk, vooral de ruimte binnen een klaslokaal vormt een beperking
4. de ouders van de betreffende groep wordt gevraagd hun kind thuis te
houden
5. is de leerkracht langer dan enkele dagen afwezig en is er nog steeds geen
vervanger beschikbaar, dan wordt volgens een wisselschema elke dag een
andere groep vrij gegeven. Wanneer leerlingen naar huis worden gestuurd
zullen we altijd eerst nagaan of er thuis opvang is
4.6 Ouderbijdrage
Elk jaar zijn er vele extra activiteiten voor de kinderen op school, die niet betaald
kunnen worden uit de rijksvergoedingen die het bestuur ontvangt.
U moet daarbij denken aan het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Koningsdagfeest
en activiteiten in de laatste schoolweek.
Dan weer geld voor het ene, dan weer voor het andere. Naast de vastgestelde
ouderbijdrage, wordt er apart geld gevraagd voor schoolreis, schaatsen, kamp, een
jarige, een project en ga zo maar door.
Graag willen we naar één betaling toe die voor elk jaar en elk kind gelijk is en
waarbij we de gehele schoolloopbaan van uw kind bekostigen.
We vragen als ouderbijdrage een gelijk bedrag voor zowel de kleuters als de 8e
groepers.
Het ene schooljaar blijft er misschien wat geld over, in het andere schooljaar moet er
waarschijnlijk geld bij. Denk daarbij aan de kosten voor het schoolreisje van een
kleuter en voor de kosten van een meerdaags schoolkamp.
We verwachten met een bedrag van € 50,00 per kind per jaar kostendekkend te
kunnen draaien.
Vanzelfsprekend is het mogelijk om dit bedrag in termijnen te voldoen. Bijvoorbeeld
in 2 of 3 keer per schooljaar.
Jaarlijks wordt er een volledige verantwoording afgelegd over de inkomsten en
uitgaven. Naar aanleiding van deze verantwoording kan dit bedrag worden
aangepast.
Wilt u uw ouderbijdrage via internetbankieren overmaken (volledig of in termijnen)
op het Rabo-bankrekeningnummer van de school, nr. NL 74 RABO 03809.43.913
t.n.v. “Stichting vrienden van school De Ark”, onder vermelding van de roepnaam
en groep van uw kind(eren).
Voor kinderen die tijdens het schooljaar op school komen wordt het schooljaar in 10
maanden verdeeld en betaalt u 1/10 deel van € 50,00.
Tenslotte dient opgemerkt te worden dat ouders deze ouderbijdrage op basis van
vrijwilligheid betalen, het gaat dus niet om een wettelijke regeling.
Wanneer ouders deze bijdrage niet wensen te betalen, dan kan de school besluiten
betrokken kind(eren) uit te sluiten van deelname aan bepaalde activiteiten die door
de ouderraad georganiseerd worden.
4.7 Verzekering
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.
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Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten
(leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een
(beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de
geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover
de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen
risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school
actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als
gevolg van onrechtmatig handelen.
Hierbij is het belangrijk om erop te letten dat de school pas een
schadevergoedingsplicht heeft, wanneer er sprake is van een verwijtbare fout.
Daarnaast is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag
van leerlingen.
Het is dus van belang dat ouders / verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
De volledige informatie over dit onderwerp kunt u inzien op school.
4.8 Veiligheidsbeleid
Veiligheid voor kinderen én medewerkers op alle scholen is van het grootste belang.
Juist daarom zijn op zowel bovenschools- als schoolniveau hiervoor allerlei afspraken
gemaakt van brandveiligheid, veiligheid van gebouwen en speeltoestellen tot
klachtenregelingen en pestprotocollen.
Desgewenst kunt u deze regelingen inzien op school.
4.9 Medicijnverstrekking en medisch handelen
Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen
over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is zoals hoofdpijn,
buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet.
Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouders(s)/verzorger(s) om
hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. (Voor de
leesbaarheid van het stuk zullen we hierna spreken over ouders wanneer wij
ouder(s)/verzorger(s) bedoelen).
Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leraren gevraagd zoals het
geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een
injectie.
De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een
aantal verantwoordelijkheden.
Leraren begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn.
Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat zij in
dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste
bekwaamheid beschikken. Leraren en schoolleiding moeten zich realiseren dat
wanneer zij fouten maken of zich vergissen zij voor deze handelingen aansprakelijk
gesteld kunnen worden.
Daarom heeft CBS De Ark dit protocol ontwikkeld met daarin beschreven een
handreiking over hoe in deze situaties te handelen.
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De drie te onderscheiden situaties zijn:

Het kind wordt ziek op school

Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Medische handelingen
De eerste situatie laat de school en leraar geen keus. De leerling wordt ziek of krijgt
een ongeluk en de leraar moet direct bepalen hoe hij moet handelen. Bij de
tweede en de derde situatie kan de schoolleiding kiezen of zij wel of geen
medewerking verleent aan het geven van medicijnen of het uitvoeren van een
medische handeling. Voor de individuele leraar geldt dat hij mag weigeren
handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht.
Hieronder wordt elk onderdeel kort beschreven.
1.

Het kind wordt ziek op school
Regelmatig komt een kind ’s morgens gezond op school en krijgt het tijdens
de schooluren last van hoofd-, buik- of oorpijn. Ook kan het bijvoorbeeld door
een insect geprikt worden. Een leraar kan dan - zonder toestemming of
medeweten van ouders - een paracetamol verstrekken of wrijft Azaron op de
plaats van een insectenbeet.
In zijn algemeenheid is een leraar niet deskundig om een juiste diagnose te
stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden.
Uitgangspunt moet zijn dat een kind dat ziek is, naar huis moet.
De leerkracht zal, in geval van ziekte, altijd contact op moeten nemen met
de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren (is er iemand thuis om het
kind op te vangen, wordt het kind gehaald of moet het gebracht worden,
moet het naar de huisarts?
Ook wanneer een leerkracht inschat dat het kind bij een eenvoudig middel
gebaat is, dan is het gewenst om altijd eerst contact te zoeken met de
ouders. Er wordt toestemming aan de ouders gevraagd om een bepaald
middel te verstrekken.
Problematisch is het wanneer de ouders en andere, door de ouders
aangewezen vertegenwoordigers, niet te bereiken zijn. Het kind kan niet naar
huis gestuurd worden zonder dat daar toezicht is. Ook kunnen de medicijnen niet
met toestemming van de ouders verstrekt worden. De leraar kan dan besluiten,
eventueel na overleg met een collega, om zelf een eenvoudig middel te geven.
Daarnaast moet hij/zij inschatten of niet alsnog een (huis)arts geraadpleegd
moet worden. Bij twijfel wordt er altijd een arts geraadpleegd.
De zorgvuldigheid die wij hierbij in acht moet nemen is dat wij handelen alsof het
een eigen kind is.

2.

Het verstrekken van medicijnen op verzoek
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven
die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens
schooluren.
Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, antibiotica of zetpillen bij
toevallen. Ouders vragen dan aan de schoolleiding of een leraar deze
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middelen wil verstrekken. In deze situatie is de toestemming van de ouders
gegeven.
Wij vinden het van belang om deze toestemming schriftelijk vast te leggen.
Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om
middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind
kunnen leiden.
3.

Medische handelingen
In hoog uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leraren
vragen handelingen te verrichten die vallen onder medisch handelen.
Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het meten van de
bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. In zijn
algemeenheid worden deze handelingen door thuiszorg of de ouders zelf op
school verricht. In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als er sprake is van een
situatie die al langer bestaat, wordt door de ouders wel eens een beroep op
de schoolleiding en de leraren gedaan.

Voor bijzondere situaties op bovengenoemde terreinen hanteren we op onze school
het Protocol Medisch Handelen met daarin beschreven een handreiking over hoe in
deze situaties te handelen.
Indien van toepassing zal met de ouders/verzorgers het volledige protocol
besproken worden en zullen concrete afspraken gemaakt worden.
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5. Contacten school en ouders
5.1 Algemeen
Omdat De Ark in Daarle de enige school is, bezoeken vrijwel alle kinderen van het
dorp onze school. We streven ernaar om De Ark een dorpsschool te laten zijn, die
meeleeft met alle gebeurtenissen in Daarle.
Dat betekent, dat er veelvuldig informele contacten zijn met de ouders, naast de
formele contacten die specifiek te maken hebben met het onderwijs en andere
schoolse zaken.
Het is de bedoeling dat zowel de kinderen als de ouders weten, dat de
schooldeuren ruim voor en na schooltijd wijd open staan en dat de drempels laag
zijn en dat ook moeten blijven!
5.2 Huisbezoek en contactavonden
Een aantal keren per jaar willen we u informeren over de vorderingen van uw
kind(eren). We doen dit door middel van huisbezoeken en contactavonden (met 12
minuten gesprekken).
Verdeeld over het jaar vinden een drietal contactavonden plaats.
Daarnaast is het mogelijk dat de leerkracht kenbaar maakt u graag thuis te willen
bezoeken.
Wanneer uw kind extra zorg nodig heeft, is het noodzakelijk dat er een goede
afstemming is tussen thuis en school. In dit geval kan de leerkracht het initiatief
nemen om vaker een huisbezoek te doen of op andere wijze intensiever contact te
hebben met de ouders.
5.3 Informatieavonden
Aan het begin van elk schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een
informatieavond. Ze worden dan geïnformeerd over de gang van zaken in de
nieuwe groep van hun kind. De ouders van de nieuwe kleuters worden extra
voorgelicht over de “handel en wandel” in onze school. Voor de ouders van de
kinderen van groep 8 is er elk jaar een informatieavond over het voortgezet
onderwijs.
5.4 Arktualiteiten
De nieuwsbrief van De Ark!
Hierin vindt u belangrijke, leuke en/of interessante informatie van wat er op school
gebeurt. Of een toelichting op bepaalde activiteiten en / of een kort verslagje
ervan. Verder zijn hierin de data van de komende activiteiten opgenomen.
In principe ontvangt u één keer per twee weken op donderdag via de mail de
Arktualiteiten. Als er tussentijds belangrijke informatie is, hoort u dit natuurlijk ook zo
snel mogelijk van ons via de mail of door middel van een “papieren versie”.
Als uw kind op school komt, vragen wij uw mailadres. Hiermee geeft u ons
toestemming om naar dit door u opgegeven mailadres de nieuwsbrief en andere
schoolinformatie te sturen.
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5.5 Website
Op onze internetpagina (website): www.arkpcoh.nl zult u de belangrijkste informatie
over onze school vinden. Daarnaast zullen we regelmatig foto’s van activiteiten in en
om school plaatsen en kunt u er werk van leerlingen uit verschillende groepen
vinden.
Wij gaan ervan uit dat ouders toestemming geven om foto’s van de kinderen te
publiceren op de website van de school. Indien u hiertegen bezwaren heeft, kunt u
deze schriftelijk kenbaar maken bij Hans Huisinga.
5.6 Ouderavond
We streven ernaar jaarlijks een ouderavond te houden. Dan informeren we u over
onze school, nodigen we een spreker uit om informatie te geven over de
ontwikkelingen in het onderwijs, e.d..
In de afgelopen schooljaren hebben wij ouderavonden georganiseerd over
specifieke onderwerpen: “Rekenen” (speciaal op verzoek van ouders),
“Beeldschermkinderen” en "omgaan met geld". De reacties waren bijzonder positief!
5.7 Rapport
Groep 1 ontvangt één keer per jaar een
rapport. Vanaf groep 2 wordt u twee maal
per jaar geïnformeerd over de vorderingen
van uw kind door middel van een rapport.
Het rapport bevat naast de (cognitieve)
leerprestaties veel informatie over de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerling.
Het is best lastig om uw kind juist te
beoordelen. Ieder kind is immers uniek! We
streven ernaar om in het rapport een reëel
beeld te geven van allerlei aspecten. Niet
alleen de reken- en taalcijfers zijn belangrijk, maar óók de sociaal-emotionele,
sportieve en creatieve ontwikkeling!
Vorig schooljaar werd ons “digitale schoolrapport” ingevoerd.
5.8 Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
Gescheiden ouders hebben allebei recht op dezelfde informatie over hun
minderjarige kinderen.
Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin
het recht op informatie is beperkt, informatie ook niet aan de andere ouder wordt
verstrekt of informatieverstrekking niet in het belang van het kind is.
De school ziet alleen af van informatieverstrekking aan een ouder die niet het
ouderlijk gezag heeft, indien daaraan een gerechtelijke uitspraak, waarin een
contactverbod of een beperking van de informatieplicht is opgenomen, ten
grondslag ligt.
Gescheiden ouders dienen het formulier ‘vragenlijst gescheiden ouders’ in te vullen.
Dit formulier en uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden op de website
van Stichting ‘Ieder kind telt’. Dit formulier is ook op school verkrijgbaar.
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6. Klachtenprocedure
Klachtenregeling
Preventie
Eén van de pijlers van onze school is een intensief persoonlijk contact met de
ouders/verzorgers. Als team stellen we ons dan ook open voor kritiek. Het kan
natuurlijk wel eens voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op
school of dat uw kind een probleem heeft. Met de groepsleerkracht kunt u altijd alles
bespreken. Komt u er met hem/haar niet uit of vindt u dat de groepsleerkracht
hiervoor niet in aanmerking komt, dan kunt u contact zoeken met de adjunctdirecteur. Indien mogelijk zullen we de klacht bespreken en zo snel mogelijk
oplossen. Lost dit contact het probleem niet op, dan kunt u contact zoeken met de
directeur of het bevoegd gezag. Vanzelfsprekend kunt u opmerkingen ook kwijt bij
de OR en MR van de school.
Klachten over schoolse zaken
Klachten over schoolse zaken kunnen betrekking hebben op alle zaken die zich op
school voordoen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de onderwijskundige
zaken (zoals: het begeleiden van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen,
beoordelen van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie) en de algemene
zaken (zoals: het schoonmaken en het onderhoud van de school, sponsoring, een
overblijfregeling).
Klachten met betrekking tot machtsmisbruik
Leerlingen, leerkrachten en andere personen die een taak binnen de school
hebben, moeten zich veilig voelen binnen de school. Machtsmisbruik vormt hiervoor
een belemmering. Onder machtsmisbruik wordt verstaan: situaties waarin leerlingen,
leerkrachten of andere personen die een taak binnen de school hebben, slachtoffer
worden van seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.
Samen aan de slag
De klachtenprocedure is opgesteld om klachten te voorkomen. Het tegengaan van
onderwijskundige klachten kan worden bereikt door de kwaliteit van het onderwijs te
optimaliseren. Om goed onderwijs te kunnen geven moet er op De Ark aan een
aantal randvoorwaarden zoals de huisvestingssituatie, de brandveiligheid en
hygiëne worden gedacht. Door hier voldoende aandacht aan te besteden, kunnen
klachten worden voorkomen.
Voor het bestrijden van seksuele intimidatie, pesten en discriminatie, moeten deze
onderwerpen regelmatig aan de orde komen in besprekingen met leerkrachten en
ouders. Leerkrachten en ouders kunnen dan kennis nemen van de richtlijnen ter
voorkoming van deze zaken en proberen hiernaar te handelen.
Deze onderwerpen worden opgenomen in Leefstijl. Er wordt gebruik gemaakt van
gericht lesmateriaal om kinderen bewust en weerbaar te maken om aan
mishandeling situaties te ontkomen. Het is hierbij belangrijk om als leerkrachten,
ouders en leerlingen zo goed mogelijk samen te werken. Er is daartoe o.a. een
gedragscode geformuleerd, die voor de leerkrachten, leerlingen en stagiaires op de
scholen van de Stichting ‘Ieder kind telt’ geldt. Alle personen, die bij het onderwijs op
de scholen betrokken zijn kunnen kennis nemen van deze regelgeving en worden
geacht er naar te handelen.
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Klachtenbehandeling en de contactpersoon
Komt het ondanks alle preventieve maatregelen toch tot een klacht, dan moet de
klager zijn verhaal bij iemand kwijt kunnen. Dan kan bij leden van de schooldirectie,
het team en het bestuur. Wanneer dit niet afdoende is heeft de school een
contactpersoon (leerkracht en ouder).
Zij zullen uw klacht vertrouwelijk behandelen, kan zo mogelijk bemiddelen en/of de
klacht doorspelen aan een vertrouwenspersoon.
Op onze school is/zijn als contactperso(o)n(en) benoemd:
Mevr. F ter Harmsel- de Lange, tel. 0546 673162, emailadres: fterharmsel@arkpcoh.nl.
De aandachtsfunctionaris.
Een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is verantwoordelijk
voor de uitvoering van de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. Deze functionaris coördineert het signaleringsproces en de
verwijzing en zorg rondom het kind en het gezin bij een vermoeden van huiselijk
geweld en kindermishandeling. Daarnaast is de aandachtsfunctionaris vraagbaak
voor de andere medewerkers, en geeft advies over de aanpak van
kindermishandeling, zowel beleidsmatig als uitvoerend.
Op onze school is als aandachtsfunctionaris benoemd :
Mevr. M. Hoogenkamp. tel. 0548 614285 emailadres: mhoogenkamp@arkpcoh.nl
De vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is buiten de school het aanspreekpunt, hij adviseert,
begeleidt en ondersteunt de klager en de contactpersoon. De vertrouwenspersoon
kan tevens de klager helpen bij het schriftelijk indienen van de klacht bij het
bevoegd gezag of bij de klachtencommissie.
Komt men ook door bemiddeling van de vertrouwenspersoon niet tot een oplossing
dan is er nog een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag of
bij de klachtencommissie.
De vertrouwenspersoon is:
Mw. W. Stuveling-de Bree, huisarts te Nijverdal, tel: 0548-618000
Het bevoegd gezag
Ook kan men rechtstreeks, of door tussenkomst van een contactpersoon en/of de
vertrouwenspersoon, een klacht indienen bij het bevoegd gezag of landelijke
klachtencommissie.
Het bevoegd gezag is en blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken op een
school. Zij draagt, in samenwerking met de directie en het team, zorg voor een
klimaat, dat de lichamelijke en geestelijke integriteit van ieder kind en medewerker
van de schoolgemeenschap waarborgt.
Openheid, communicatie en respect zijn sleutelwoorden in het voorkomen en
beheersen van klachten. Onder het motto: „voorkomen is beter dan genezen‟ , is
een gezamenlijk optrekken en het serieus nemen van vragen, problemen en
klachten van het grootste belang, waardoor een officiële klacht voorkomen kan
worden.
Het bestuur heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van De
Besturenraad, gevestigd in Den Haag, Postbus 82324, 2508 EH. Meer informatie over
de procedure en eerdere uitspraken van de klachtencommissie vindt u op
www.gcbo.nl onder Klachten.
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7. Buitenschoolse activiteiten
Sinds lange tijd gaan de kinderen van onze school op schoolreisje.
Nog steeds een nuttige zaak, aangezien het voor de kinderen leerzaam en ook uit
sociaal oogpunt nuttig is om gezamenlijk bijv. een kasteel of een dierentuin te
bezoeken. Groep 8 gaat op schoolkamp.
Elk jaar is De Ark ook van de partij bij het meerdaagse voetbaltoernooi dat
in de gemeente Hellendoorn plaatsvindt. We doen mee met
een jongens- èn een meisjesteam!
Jaarlijks vieren we Koningsdag. Met spelletjes en wedstrijden
vermaken de kinderen zich op het terrein van de
voetbalvereniging.
Daarnaast wordt op onze basisschool uiteraard ook aan cultuur
gedaan. De Commissie Culturele Vorming Primair Onderwijs stelt jaarlijks een
programma samen. Van dit, mede door ons betaalde, aanbod wordt door al onze
groepen ruimschoots gebruik gemaakt. Zo bezoekt elke groep elk jaar een
voorstelling.
Verder zijn er jaarlijks initiatieven van verschillende (sport)verenigingen waar we, bij
voldoende belangstelling, graag aan meewerken.
Toezicht bij buitenschoolse activiteiten :
Aan het begin van een schooljaar is niet precies bekend welke buitenschoolse
activiteiten zullen plaatsvinden.
Wel in grote lijnen, maar er zijn altijd weer activiteiten die wijzigen of toegevoegd
worden.
Afhankelijk van de leeftijdsgroep, het doel, de bestemming en de organisatie (bijv.
lopend of met de bus) van de activiteit, zijn er eisen te stellen aan het aantal
begeleiders.
Een excursie per bus met leerlingen uit groep (1, 2) 3 en 4 vraagt om meer
begeleiding dan hetzelfde reisje met groep 8.
Een kleuterbezoek aan de bibliotheek vraagt om minder begeleiding dan een
bezoek aan het zwembad !!
Zelfs kan de begeleiding het ene jaar veel noodzakelijker zijn dan het andere jaar
met dezelfde jaargroep!
Ook de instructie naar de begeleidende ouders toe is per leeftijdsgroep en
bestemming sterk wisselend.
Een richtlijn :
Vervoer per auto
Mag voor het aantal wettelijk toegestane kinderen. (3 of 4 kinderen)
Ouders dienen in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering.
Natuurlijk zit elk kind in zijn /haar eigen gordel en mogen kinderen alleen voorin
indien aan de eisen van lengte( > 1.50 m.) en leeftijd (> 11) of goedgekeurd zitje is
voldaan.
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Vooraf vindt er uitleg plaats door de verantwoordelijke leerkracht over het toezicht
bij in – en uitstappen, oversteken, gebruik kinderslot, enz..
Vervoer per fiets
Afhankelijk van de leeftijd, route en doel wordt het aantal begeleiders bepaald.
Groep 1, 2, 3 en 4 gaan nooit op de fiets.
Bij groep 5 t/m 8 vinden wij 1 begeleider op 8 – 10 kinderen verantwoord.
De begeleiders krijgen van de leerkracht een plaats in de groep aangewezen.
Reisafspraken en wat te doen bij calamiteiten worden vooraf duidelijk
doorgenomen.
Te voet
Over het algemeen hoeft hierbij geen extra begeleider gevraagd te worden.
Ook hier geldt weer dat de leeftijd van invloed is !
Per bus
Afhankelijk van de leeftijd en doel wordt het aantal begeleiders bepaald.
Vervoer van kinderen
Kinderen kleiner dan 1,35 meter moeten in een goedgekeurd kinderzitje vervoerd
worden. Volwassenen en kinderen groter dan 1,35 meter moeten de autogordel om
en mogen zo nodig ook een kinderzitje (zittingverhoger) gebruiken. Om de regels in
de praktijk hanteerbaar te maken, zijn er uitzonderingen opgenomen. Zo is
bijvoorbeeld in de bus en de taxi een kinderzitje niet verplicht.
Onder kinderen wordt iedereen onder de 18 jaar verstaan
Voor een goede werking moet het kinderzitje op de juiste manier zijn vastgezet.
Raadpleeg hiervoor de handleiding van het zitje en de gebruiktips op deze site. Let
op: kinderen jonger dan 3 jaar mogen uitsluitend vervoerd worden in een kinderzitje,
behalve in een taxi of bus. De onderstaande bijzondere gevallen en uitzonderingen
gelden dus niet voor kinderen jonger dan 3 jaar, behalve in taxi en bus.
Een kinderzitje moet goedgekeurd zijn volgens ECE-reglement 44/03 of 44/04. Dit is te
zien aan een keuringslabel of –sticker:

Bijzondere gevallen en uitzonderingen:
 Te weinig plaats
Als op de achterbank al twee kinderzitjes in gebruik zijn, is er vaak geen plaats
meer voor een derde. In zo’n geval mag een kind vanaf 3 jaar op de
overgebleven zitplaats de gordel gebruiken.
 Geen gordels achterin
Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet op de achterbank vervoerd worden
als daar geen gordels aanwezig zijn. De gordels zijn immers nodig om het
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autostoeltje vast te maken. Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen mogen in
dat geval los op de achterbank zitten.
Geen gordels voorin én achterin
Als voorin de auto ook geen gordels aanwezig zijn, mogen kinderen tot 3 jaar
helemaal niet worden meegenomen. Kinderen van 3 jaar en ouder mogen in
een auto zonder gordels niet voorin zitten als ze kleiner zijn dan 1,35 meter.
Vervoer van ‘andere’ kinderen
Van ouders en pleegouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een
kinderzitje in de auto hebben. Maar er rijden misschien ook wel eens andere
kinderen mee, bijvoorbeeld spelertjes van een jeugdteam naar een
uitwedstrijd. Voor deze kinderen kan niet altijd een kinderzitje aanwezig zijn. Bij
dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand (dus niet op een
vakantiereis) mogen op de achterzitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar (maar niet
de eigen kinderen) volstaan met gebruik van de gordel. Zorg, als dit vervoer
regelmatig voorkomt, toch voor een of meer extra kinderzitjes, want dat is
veel veiliger.

Taxi- en busvervoer
In bussen en op de achterbank van een taxi is een kinderzitje niet verplicht. Kinderen
vanaf 3 jaar en volwassenen moeten dan de gordels gebruiken, voor zover
aanwezig, en kinderen jonger dan 3 jaar mogen in dat geval
 Gordels en kinderzitjes goed gebruiken
Het is verplicht om de autogordels en kinderzitjes te gebruiken op de door de
fabrikant voorgeschreven manier. Zo zijn ze ook getest. Het is bijvoorbeeld niet
langer toegestaan het diagonale deel van de gordel achter de rug langs of
onder de arm door te dragen. De gordel is niet ontworpen om zo te worden
gebruikt en werkt dan ook niet goed. Ook voor zwangere vrouwen en hun
ongeboren kind is het veel veiliger de gordel op de juiste manier te dragen.
Het heupgedeelte onder de buik, zo laag mogelijk over het bekken, het
diagonale deel over de borst, boven de buik.
 Gordelgeleider
Een gordelgeleider (gordelclip) moet ervoor zorgen dat het diagonale deel
van de autogordel over de schouder loopt en niet over de hals. Een
gordelgeleider kan deel uitmaken van een zittingverhoger.
Er zijn ook afzonderlijke gordelgeleiders te koop. Deze laatste mogen niet
gebruikt worden, behalve:
1. door volwassenen,
2. door kinderen zwaarder dan 36 kg of
3. in de eerdergenoemde uitzonderingsgevallen waarin geen kinderzitje
gebruikt hoeft te worden.
De afzonderlijke gordelgeleiders die in deze gevallen zijn toegestaan, moeten
aan enkele eisen voldoen. Zij mogen alleen aan het diagonale deel van de
autogordel zijn bevestigd. Een gordelgeleider die het heupdeel met het
diagonale deel verbindt, is dus altijd verboden. Verder mag een
gordelgeleider de goede werking van de gordel niet belemmeren en mag hij
geen ruwe delen hebben die de gordel kunnen beschadigen.
Voor kinderen blijft een zittingverhoger veiliger. Die zorgt er namelijk ook voor
dat het heupgedeelte van de gordel over het bekken loopt en niet over de
buik. Daardoor kan bij een ongeval ernstig inwendig letsel voorkomen
worden. Met een gordelgeleider blijft de kans op dergelijk letsel aanwezig.
Gebruik dus als het even kan liever een zittingverhoger.
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8. Leerlingzorg
8.1 Passend onderwijs
Met ingang van schooljaar 2014-2015 is de wet op Passend onderwijs van
toepassing.
Dit betekent dat scholen moeten zorgen voor een passende plek voor alle kinderen,
dus ook voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Dat kan zijn op
de school waar u uw kind hebt aangemeld, maar ook op een andere school die
beter kan inspelen op de ondersteuningen die uw kind nodig heeft of in het speciaal
onderwijs. Als de school van aanmelding uw kind niet zelf kan plaatsen, wordt na
overleg met u een passende plek op een andere school geboden. Dit kan dus een
andere school zijn binnen het nieuwe Samenwerkingsverband 23-01 Noord Twente.
Bij De Ark is een schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarin wordt aangegeven
welke zorg en ondersteuning onze school kan bieden, eventueel met hulp van
derden. Samenwerkingsverband de Brug is m.i.v. 1 augustus 2014 een afdeling
binnen SWV Twente Noord.
8.2 Leerlingvolgsysteem/ Leerlingenzorg
Elk kind is uniek en mag in de groep leren op zijn of haar eigen niveau, binnen de
mogelijkheden van de school. Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van de
kinderen goed in kaart gebracht wordt. De Ark hanteert een systeem van
leerlingenzorg volgens een vaste structuur. Dit betekent dat vanaf het moment dat
een kind bij ons op school komt, het geobserveerd en getoetst wordt totdat het de
school verlaat. Deze gegevens worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem. Van alle
leerlingen wordt een dossier bijgehouden.
In groep 1 en 2 worden observatielijsten ingevuld om de algehele ontwikkeling van
de leerlingen te volgen.
Vanaf groep 3 worden toetsen afgenomen die horen bij de gebruikte methodes.
De CITO toetsen worden in alle groepen afgenomen om de vorderingen van
leerlingen individueel en als groep te volgen.
Voor het volgen van de sociaal- emotionele ontwikkeling maken we gebruik van het
programma ZIEN!.
Regelmatig worden de leerlingen besproken door de groepsleerkracht met de
interne begeleider (= groepsbespreking) en bij bijzonderheden in het hele team
(= leerlingbespreking).
We hebben op school twee interne begeleiders. Zij worden wekelijks vrij geroosterd
om hun werk goed te kunnen doen. Ze krijgen, indien nodig, ondersteuning van het
School ondersteuningsteam (SOT) bestaande uit een orthopedagoog , een taalleesspecialist en een rekenspecialist, een medewerker van het maatschappelijk werk
en van de jeugdgezondheidszorg. Ouders worden voor dit overleg uitgenodigd.
Samen zoeken wij steeds naar oplossingen, die zo goed mogelijk aansluiten bij de
gewone leer- en werksituatie, dus de hulp wordt zoveel mogelijk in de klas
aangeboden. Voor extra ondersteuning kunnen wij gebruik maken van onze
onderwijsassistent juf Moniek. We proberen leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften zo lang mogelijk op onze school onderdak te geven.
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8.3 Groepsplannen
De resultaten van de observatiegegevens en toetsresultaten worden verwerkt in de
planning van het lesaanbod. De groep wordt in drie niveaus verdeeld:
 De groep leerlingen die weinig uitleg nodig hebben. Dat zijn leerlingen die
snel zelfstandig aan het werk kunnen (instructie onafhankelijke leerlingen)
 De groep leerlingen die de basisuitleg krijgen en daarna aan het werk gaan
(instructie gevoelige leerlingen).
 De groep leerlingen die basisuitleg en extra uitleg krijgen en waar nodig
worden geholpen met het maken van de opdracht (instructie afhankelijke
leerlingen).
Bovenstaande aanpakken worden beschreven in een groepsplan. Het beschrijft de
doelen voor deze periode en ook wat de kinderen (extra) nodig hebben om deze
doelen te bereiken. Het groepsplan is een praktisch document, dat de leerkrachten
ondersteunt bij het omgaan met de verschillen tussen kinderen in de groep.
In het groepsplan wordt dus vermeld wat, naast de basisaanpak, extra gedaan
wordt om leerlingen te helpen de benoemde doelen te halen. Op deze manier
wordt een doorgaande lijn gewaarborgd bij het werken met duo-leerkrachten of
invallers. Ook extra doelen voor bepaalde leerlingen worden in het groepsplan
vermeld en dus niet meer altijd in een individueel plan.
Deze ondersteuning voor alle leerlingen op onze school, waaronder mogelijk ook
leerlingen met een handicap, proberen we zo verantwoord mogelijk gestalte te
geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de grenzen van deze zorg
bereikt worden, zoals:
• verstoring van de rust en veiligheid
Indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich
meebrengt, die leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de
groep, dan is voor onze school de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om
kwalitatief goed onderwijs aan de hele groep te bieden en aan de betreffende
leerling.
 de verzorging en behandeling van en het onderwijs aan een kind met een
handicap vragen meer aandacht dan de school kan bieden.
Hierdoor kan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht komen en is het niet
meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te geven.
• verstoring van het leerproces voor de andere leerlingen
Hiervan is sprake wanneer het onderwijs aan een kind met een handicap zóveel tijd
van de leerkracht in beslag neemt, dat er daardoor onvoldoende tijd voor de
andere (zorg-)leerlingen in de groep overblijft om ook hen kwalitatief goed onderwijs
aan te bieden.
8.3 Aanmelding van een leerling met handicap
Het schoolteam staat niet afwijzend tegenover de toelating van een gehandicapte
leerling en zal hier dan ook op een open, serieuze wijze mee omgaan. Bij de
beslissing die genomen wordt, zal een zorgvuldige afweging van de verschillende
belangen plaatsvinden: het belang van het kind, het belang van de groep waarin
het kind mogelijk geplaatst wordt en het belang van de leerkracht.
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8.4 Terugplaatsing vanuit het Speciaal Basisonderwijs naar de basisschool
Soms komt het voor dat leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs zó
goed vooruitgaan, dat hun leerachterstanden dan wel gedragsproblemen
grotendeels verdwenen zijn. Op dat moment kan de Speciale School voor
Basisonderwijs (SBO) een terugplaatsing in het gewone basisonderwijs adviseren. In
nauw overleg met de SBO-school wordt dan gekeken of de leerling op onze school
teruggeplaatst kan worden.
8.6 Adaptief onderwijs
In de afgelopen jaren hebben wij bijzondere aandacht besteed aan het leren en
geven van adaptief onderwijs. Het onderwijs wordt dan minder klassikaal gegeven
en meer aangepast aan de verschillende niveaus die er binnen één leerjaar kunnen
bestaan.
De kinderen worden dus meer op hun eigen niveau benaderd voor de verschillende
ontwikkelingsgebieden.
Daarbij zullen wij, naast de basisvaardigheden van kinderen, de nadruk leggen op
de sociale ontwikkeling van onze leerlingen. We richten ons onderwijskundig
handelen ook op het zelfvertrouwen en het opdoen van succeservaringen bij
kinderen. Soms komt het voor dat een kind, ondanks alle zorg en veel extra inzet
toch niet goed functioneert. We gaan dan in overleg met de ouders om het kind te
laten doubleren of versnellen.
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9. Onderwijsondersteunende instanties
9.1 Logopediste
De Logopedische Dienst van de gemeente Hellendoorn verzorgt de logopedie op
de Basisscholen in de gemeente Hellendoorn.
De logopedist houdt zich bezig met het voorkomen, opsporen, onderzoeken en
begeleiden van leerlingen die (eventueel) problemen hebben met:
• de stem (is deze helder of hees?)
• het gehoor (luisterfuncties)
• de spraak (worden alle klanken uitgesproken en zijn ze correct?)
• de taal (kent het kind voldoende woorden, hoe is de zinsbouw?)
Daarnaast heeft ook het mondgedrag, waaronder het mondademen en zuigen (op
vingers, duim of speen) de aandacht van de logopedist.
Wat doet de logopediste in de school?
Groep 1: observatie en onderzoek, maar ook voorlichting en advisering (van ouders
en / of leerkracht)
Groep 2: controle, onderzoek, screening (dit wil zeggen een kortdurend onderzoek
van alle leerlingen), kortdurende behandeling en tevens advisering en begeleiding
(van ouders en / of leerkracht)
Vanaf het begin van het schooljaar wordt elke school in de gemeente Hellendoorn
door de schoollogopedist bezocht.
Van de bevindingen van een logopedische screening of een controle krijgen de
ouders / verzorgers schriftelijk of mondeling bericht. Bovendien zal de logopedist de
school en de schoolarts informeren over de bevindingen van de screening of
controle.
Indien een kind logopedische behandeling nodig heeft, zal de logopediste altijd
vooraf met de ouders / verzorgers contact opnemen en met de school overleggen.
Onze schoollogopediste is Marieke Schoormans, tel. 06 18609196.
Zij is op afroep aanwezig zijn bij De Ark.
9.2 Kinderfysiotherapeut
Kinderen die motorische problemen hebben, worden in groep 2 gescreend door
een kinderfysiotherapeut.
Deze screening richt zich op zowel voor de fijne motoriek ((voorbereidend))
schrijven), de grove motoriek (koprol, rennen, huppelen enz.) en de visueel
ruimtelijke oriëntatie.
Van de bevindingen van de screening krijgen de ouders / verzorgers bericht.
9.3 Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg GGD Twente
Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn belangrijk voor kinderen.
Wij, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Twente, helpen u hier graag bij.
In de basisschoolperiode komen wij op school in groep 2 en 7 voor een preventief
gezondheidsonderzoek. Wij kijken dan naar de lichamelijke, geestelijke, cognitieve
en psychosociale ontwikkeling van kinderen.
De laatste jaren zien wij, ook landelijk, dat steeds meer kinderen extra aandacht
nodig hebben. In 2011 zijn wij daarom gestart met de Triage-methodiek, een
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vernieuwde onderzoeksmethode. We zien nog steeds elk kind en hebben daarnaast
meer ruimte voor zorg op maat.
Hoe gaat het preventief gezondheidsonderzoek?
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan vragen wij aan u, ouders of verzorgers, twee
vragenlijsten in te vullen. Deze ontvangt u via school van ons. Ook wordt de
leerkracht gevraagd om mogelijke aandachtspunten op een lijst aan te geven.
Samen met het JGZ-dossier geeft dit een beeld van uw kind. Op school krijgt uw kind
een korte algemene controle. Het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het
gewicht van uw kind wordt gecontroleerd. Hiervoor hoeft uw kind zich niet uit te
kleden. Om u te informeren over de bevindingen krijgt uw kind hierover een formulier
mee naar huis.
De controle vindt plaats in de vertrouwde omgeving van uw kind, op school. Wij
vinden het voor de kinderen belangrijk dat zij de doktersassistente al kennen voor de
controle. Daarom stelt zij zich vooraf in de groep voor.
Eventueel vervolg
Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u samen met uw kind
uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek op het spreekuur van de arts of
verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg. De uitnodiging voor dit
vervolgonderzoek wordt dan naar uw huisadres gestuurd.
Voordelen van de Triage-methodiek
1. Alle kinderen zijn en blijven goed in beeld.
2. Het bereik van kinderen is groter.
3. Er zijn minder verstoringen in de klas.
4. Ouders hoeven geen vrij te nemen voor de eerste algemene controle op school.
5. Artsen en verpleegkundigen hebben meer ruimte om snel in te spelen op
(zorg)vragen.
Samenwerking met school
Wij hebben regelmatig contact met school naar aanleiding van de preventieve
onderzoeken en de spreekuren op school. Daarnaast nemen we, als JGZ, ook deel
aan de zorgoverleggen of zorgadviesteams (ZAT). In deze overleggen worden, in
goed overleg met ouders of verzorgers, kinderen besproken die extra aandacht
nodig hebben. Aan deze overleggen nemen, naast de IB-er van school, het
maatschappelijk werk en bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst deel. Hierdoor
kan bij (zorg)vragen, in een vroegtijdig stadium, een duidelijk advies gegeven
worden.
Wilt u meer informatie?
Op onze website www.ggdtwente.nl vindt u de meest actuele informatie van de
JGZ.
Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen door te bellen met 0900 333 888 9.
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9.5 Onderwijs tijdens een langdurige ziekteperiode van een leerling
Ook zieke leerlingen hebben recht op onderwijs. Het is belangrijk dat voor kinderen
die ziek thuis zijn of in het ziekenhuis liggen, het normale leven zoveel mogelijk
doorgaat. School hoort daarbij.
Tijdens de ziekteperiode blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan de
leerling. Wanneer een ziekte echter langdurig is, dan doen wij een beroep op een
Consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen (COZL). Deze biedt in nauw overleg met
leerkracht en ouders ondersteuning van de zieke leerling. Soms gaat het daarbij om
begeleiding en advisering, soms wordt een deel van het onderwijsprogramma van
de school overgenomen.
Aanmelden voor deze vorm van onderwijs gebeurt na overleg tussen school en
ouders. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
het kantoor Onderwijs aan Zieke Leerlingen IJsselgroep / Expertis,
Blaloweg 20, 8041 AH Zwolle.
Het telefoonnummer is 038 – 4257876. Voor meer informatie kunt u hen ook bereiken
via e-mail info@ijsselgroep.nl en
website www.ozl-ijsselgroep-expertis.nl
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10. Overige Informatie
10.1 Op de fiets naar school ?
In onze fietsenstalling kan helaas maar een beperkt aantal fietsen
staan. Wilt u daarom de kinderen die binnen de grens Zandkuilenweg,
Dalvoordeweg, Hellendoornseweg en Nieuwstadweg wonen, naar
school laten lopen?
Aan het begin van jaar wordt het fietsenhok per groep ingedeeld
zodat iedereen weet waar de fiets neergezet moet worden.
10.2 Verkeersbrigadiers
Om het oversteken van de Dalvoordeweg zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn de
leerlingen van groep 8 volgens een rooster om de beurt verkeersbrigadiers. Dit is een
zware verantwoordelijkheid, die niet alleen door de kinderen gedragen kan worden.
Er zijn meerdere ouders die zich beschikbaar hebben gesteld om samen met de
kinderen van groep 8 het overstekend verkeer in goede banen te leiden.
Aan de Zandkuilenweg zijn de kinderen van groep 7 om de beurt verkeersbrigadiers.
Wilt u ook meehelpen om uw kind(eren) veilig naar school te laten gaan, neemt u
dan contact op met onze school.
Voor de school is een verkeerszone ingesteld. Dit om de veiligheid bij school te
bevorderen. Wilt u uw auto niet binnen deze zone parkeren?
Op school is een informatiefolder over het verkeersgedrag aanwezig.
Eén belangrijke regel willen we hier graag noemen:
“Gebruik van het verhoogde straatgedeelte (de schoolzone) met de auto is tijdens
het aan- en uitgaan van de school niet toegestaan.”
10.3 Speelgoed in groep 1 en 2
Kinderen willen graag hun speelgoed op school laten zien. Om dit wat te beperken,
mogen ze alleen nieuw gekregen of eigengemaakte dingen ’s middags meenemen
om te laten zien. Een paar keer per jaar mag er op school met eigen speelgoed
worden gespeeld. Dit geven de juffen dan ruim van tevoren aan.
10.4 De spelinloop onderbouw
De kinderen van groep 1 en 2 mogen elke dinsdagmorgen hun vader en/of moeder
in de klas laten zien wat ze gemaakt hebben of waar ze graag mee spelen.
Gedurende dit kwartier kunt u samen met uw kind ook een spelletje doen. Deze
inloop duurt een kwartier. Na de kerstvakantie verplaatsen we de spelinloop bij de
kleuters van de dinsdag naar de donderdagmorgen.
Wilt u als ouders de leerkracht spreken over uw kind, dan vragen wij u contact met
ons op te nemen vóór of ná schooltijd. De inloopmorgen is hier niet voor bedoeld!
10.5 Verjaardag en traktaties
Hieperdepiep……….HOERA!!
Als de kinderen jarig zijn, mogen ze op school hun verjaardag vieren én trakteren.
Bij dit feest mogen de vader en/of moeder natuurlijk bij zijn (vergeet uw fototoestel
niet!!).
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Nadat de kinderen in de groep voor de jarige hebben gezongen, mag hij of zij de
rest van de groep trakteren. Daarna mag de jarige met twee vrienden of
vriendinnen uit de eigen groep naar de andere meesters en juffen gaan. Zij willen de
jarige natuurlijk ook feliciteren!
De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen met hun verjaardagskaart alle leerkrachten
langsgaan. Kinderen van groep 1 en 2 gaan alleen langs de leerkrachten van de
onderbouw. Het is niet de bedoeling dat de leerkrachten ook een traktatie krijgen.
Traktaties zijn alleen voor de eigen klas!
Als traktatie adviseren wij wel een gebitsvriendelijk en gezond hapje. Om leuke
trakteertips voor “verstandig snoep” op te doen, kunt u eens kijken op onze site
onder het kopje “voor de ouders”!
10.6 Kleurplaten voor jarigen
Alleen voor jarige papa en
mama en voor oma of opa
mogen de kinderen uit
groep 1 en 2 een kleurplaat
maken. Zij krijgen aan het
begin van het schooljaar
een briefje mee, waarop de
verjaardagen van jarige
vaders, moeders, opa’s en
oma’s ingevuld kunnen worden. Ook voor jubilea of ernstig zieken e.d. mag iets
gemaakt worden. Wel graag op tijd even doorgeven.
10.7 Pauzehap
De kinderen krijgen ‘s morgens de gelegenheid om een gezond tussendoortje op
school te eten. Gezonde tussendoortjes zijn fruit, groente, brood (speltbrood of
volkoren brood) of een volkoren cracker.
Ideeën voor gezond beleg zijn: fruit op brood is een gezond zoet alternatief. Denk
aan plakjes banaan, aardbei, appel of peer. Hartige mogelijkheden zijn bijvoorbeeld
30+ kaas, hüttenkäse of zuivelspread met plakjes komkommer, tomaat, radijs, vis,
zoals zalm of haring. Notenpasta of pindakaas zonder zout of suiker.
Alle kinderen eten en drinken voor of na de pauze in hun eigen lokaal. Wilt u de
kinderen van de onderbouw fruit meegeven waar hun naam op staat?
Tijdens de pauze eten de kinderen geen snoep of chips.
Alle kinderen mogen water of (karne)melk drinken. In de basisschoolleeftijd hebben
kinderen minstens 1,5 liter vocht nodig per dag. Tijdens de pauze is het een goed
moment om weer wat te drinken!
We willen u vragen gebruik te maken van bekers/flesjes in plaats van pakjes. Dit in
verband met de grote hoeveelheden afval die wij moeten verwerken.
Als kinderen geen drinken hebben meegenomen, mogen ze natuurlijk water drinken.
In iedere klas zijn hiervoor bekers en water beschikbaar. Natuurlijk zijn er binnen
school volop watertappunten aanwezig.
Grote voordelen van water zijn:
 Het is altijd bij de hand
 Voordelig
 Levert geen calorieën
 Is niet slecht voor het gebit
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Op school leren kinderen over gezond gedrag en tijdens eetmomenten kunnen zij dit
in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar!
We attenderen ouders via de schoolgids, de schoolgidsbijlage, de website en de
nieuwsbrieven op het belang van gezonde voeding. Als kinderen onverhoopt toch
ongezonde produkten meenemen, dan spreekt de school de ouders en de kinderen
hierop aan.
Want gezonde leerlingen voelen zich veel prettiger en presteren beter! We willen
planmatig en structureel werken aan gezondheidsbevordering om duurzame
effecten te bereiken. Dit doen we door tijdens de lessen aandacht te besteden aan
gezonde voeding, door bijvoorbeeld mee te doen aan het Nationaal Schoolontbijt,
het lesprogramma Ik eet het beter en de smaaklessen van Albert Heijn. Verder is het
natuurlijk van groot belang tijdens de eetmomenten van elke dag voor een
gezonde optie te kiezen!
Het team van onze school is van mening dat er bij speciale gelegenheden
uitzonderingen gemaakt mogen worden t.a.v. het eten en drinken. Onder speciale
gelegenheden verstaan we bijvoorbeeld schoolreisjes, kamp en feestdagen.
Omdat het voor een speciale gelegenheid is, zijn deze “extra dingen” speciaal. Het
is belangrijk om ze niet “gewoon” te laten worden.
10.8 Overblijven
De Ark biedt u de mogelijkheid om uw kind tussen de middag te laten overblijven.
Tijdens het overblijven kunnen de kinderen eten, drinken, spelen en uitrusten. Door
voldoende te lunchen zijn kinderen ’s middags weer in staat om zich goed te
concentreren. We zijn ons ervan bewust dat de inhoud van de broodtrommel ook
de prestaties tijdens de middaglessen bepaalt.
Een gezonde lunchtrommel bevat brood, rauwkost en/of fruit.
Geen koek, snoep of chips: dit brengt de kinderen in verleiding om hun brood niet
(helemaal) op te eten.
We beginnen en eindigen met gebed en lezen uit de Bijbel.
De leerlingen eten apart o.l.v. een ouder. Hierna
gaan de kinderen naar buiten om nog even lekker
te spelen.
Als uw kind moet overblijven, wilt u dit doorgeven
aan de betreffende leerkracht?
Op woensdag is er géén overblijven! De kosten zijn
€ 2,00 per keer. U kunt ook een “knipkaart” kopen.
Deze kost € 17,50 voor 10 keer.
10.9 Gymnastiek
De groepen 1 en 2 krijgen gymnastiekles in het speellokaal van onze school. De
overige groepen krijgen gymles in “’n Kadiek”. Elk kind heeft daarvoor gymschoenen
met een witte zool nodig, bij voorkeur met elastiek of klittenband. Zo kunnen de
kinderen zoveel mogelijk zelf hun schoenen aan- en uittrekken. De gymschoenen
van de kinderen van groep 1 en 2 blijven op school.
Verder is het belangrijk dat ze gemakkelijk zittende sportkleding aanhebben, zoals
bijvoorbeeld een korte broek en t-shirt of een gympakje.
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Wilt u de gymkleding en –schoenen a.u.b. voorzien van de volledige voor- en
achternaam? Dit geldt natuurlijk ook voor andere zaken die uw kind meeneemt
naar school (laarzen, tassen, bekers, broodbakjes enz.).
Wilt u er wel op letten dat de kleding regelmatig gewassen moet worden en wilt u
controleren of de maat nog goed is. Heeft uw kind zijn of haar gymkleren vergeten
dan krijgt hij of zij gymkleren van school aan. Na de gymles neemt uw kind deze
kleding mee naar huis. Wilt u ze gewassen weer meegeven naar school?
Als uw kind niet mee mag doen met de gymnastiekles, wilt u dan een briefje
meegeven?
Vanwege nieuwe regelgeving mogen niet alle leerkrachten gymles geven. Dat is de
reden dat leerkrachten rouleren om gymles te geven.
10.10 Huiswerk
In de groepen 6, 7 en 8 wordt huiswerk gegeven, meestal voor de zaakvakken (=
aardrijkskunde en geschiedenis). Verder kan ook het leren van informatie uit teksten
als huiswerk worden opgegeven. Het is echter nooit zo dat kinderen volkomen
onbekende lessen als opdracht voor thuis meekrijgen. Er gaat altijd een uitgebreide
bespreking op school aan vooraf en het huiswerk wordt altijd ruim van tevoren
opgegeven.
Tevens is de achterliggende gedachte bij het geven van huiswerk het kind te leren,
dat bij het verlaten van de school het schoolwerk niet klaar is. Dit is ook bedoeld als
voorbereiding op een juiste leerhouding ten opzichte van huiswerk maken in het
vervolgonderwijs. In groep 8 worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de
agenda.
10.11 Zendingsgeld
Elke maandagmorgen kunnen de kinderen geld meenemen voor de zending.
Regelmatig vindt u hierover informatie in de nieuwsbrief, die we in Arktualiteiten
plaatsen.
Het schoolteam en/of de OR zoeken een aantal voor de kinderen aansprekende
projecten en acties uit, waaraan het zendingsgeld wordt besteed.
Aan het eind van elk schooljaar geven we in Arktualiteiten een financiële
verantwoording voor de besteding van deze gelden.
10.12 Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt elk jaar op school om foto’s van de kinderen te maken. In
het ene jaar wordt een complete serie met portretfoto’s, groepsfoto en familiefoto
gemaakt. In het daaropvolgende jaar wordt alleen een groepsfoto gemaakt. Groep
8 wordt altijd extra op de foto gezet voor de “koppenkaart” die zij bij het verlaten
van de school meekrijgen.
In Arktualiteiten wordt bekend gemaakt wanneer de broers- en zussenfoto’s
gemaakt worden.
10.13 Bezoek (tand)arts
Wij gaan er vanuit dat u de afspraken voor de (tand)arts zoveel mogelijk voor en na
schooltijd of in de vakanties probeert te maken.
10.14 Hoofdluis
Om onze school zoveel mogelijk “hoofdluisvrij” te houden, controleren we de
kinderen in elke week na een vakantie.
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Het is helemaal niet erg als kinderen hoofdluis hebben, maar wel vervelend omdat
het zich zo snel kan uitbreiden. Daarom is het van belang dat u het thuis ook goed in
de gaten houdt.
Als u hoofdluis constateert, wilt u dit dan direct aan de leerkracht melden?!
De Ark heeft een Hoofdluisprotocol opgesteld met afspraken en procedures.
Hierin staat o.a.:
 Na elke vakantie controle, eventueel hercontrole na ongeveer één 1 week /
10 dagen.
 Er is op school een brief aanwezig met adviezen voor ouders.
 In extreme situaties verzoeken we ouders kinderen direct op te halen. Ouders
worden geadviseerd alle kinderen uit hun gezin na te kijken en evt. te
behandelen.
 Bij melding ouders organiseren wij een incidentele luizen controle.
 Alle kinderen maken dagelijks gebruik van een eigen luizentas voor hun
jassen, shawls enz. Deze luizentassen worden elk jaar gereinigd.
10.15 Nachtrust
Iedereen weet dat kinderen voldoende nachtrust nodig hebben om op school goed
de aandacht bij de lessen te kunnen hebben en houden.
Hoewel we weten dat het soms niet meevalt, willen we u toch vriendelijk vragen:
probeer er voor te zorgen dat uw kind uitgerust op school komt.
Dat betekent dus: ……….op tijd naar bed!
10.16 Sponsoring
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat bedrijven de school sponsoren.
Wij hanteren het convenant “Sponsoring” dat door het Ministerie van OC en W en
zestien andere organisaties is opgesteld en waarin de gedragsregels vermeld staan
ten aanzien van sponsoring.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directie.
10.17 Gevonden voorwerpen
Waar niet? Dus ook bij ons op school staan wij met regelmaat verbaasd te kijken
hoeveel dingen zomaar blijven liggen. Shirtjes, gymspullen, mutsen en
handschoenen, drinkbekers, enz. enz.
Wij hebben daar in de kast tegenover de IB-kamer een box voor met gevonden
voorwerpen. Is uw kind iets kwijt, dan kunt u in deze box wellicht het verloren
voorwerp terug vinden!
10.18 Kerstkaarten en uitnodigingen
Natuurlijk is het heel leuk om kaarten van medeleerlingen te ontvangen voor
bijvoorbeeld Kerst of een feestje. Toch willen we u vragen om deze kaarten NIET op
school of op het schoolplein uit te delen, maar zelf te bezorgen of op de post te
doen. We vinden het namelijk niet prettig als er kinderen zijn die wel een kaart
ontvangen en tegelijkertijd kinderen die géén kaart ontvangen!
10.19 Protocol sociale media
Omtrent het gebruik van sociale media verwijzen wij u naar de Gedragscode van Stichting
Ieder kind telt. Hierin is ook het onderdeel sociale media opgenomen. U vindt deze
gedragscode op onze schoolsite.
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11. Resultaten van het onderwijs
Basisscholen zijn verplicht de resultaten van het onderwijs te vermelden in de
schoolgids.
Wij bieden u de resultaten van het onderwijs op De Ark aan, maar we willen daar
direct ook enkele kanttekeningen bij plaatsen.
11.1 De Cito Eindtoets
De Centrale Eindtoets toetst wat de leerling in acht jaar heeft geleerd en bestaat uit
de onderdelen Nederlandse taal, rekenen en wereldoriëntatie. Het onderdeel
studievaardigheden is in deze onderdelen verweven De Centrale Eindtoets meet op
de onderdelen taal en rekenen welk niveau de leerling beheerst ten opzichte van
opgestelde referentieniveaus (niveau 1F en 1S). Hierbij moet u zich echter realiseren
dat de Cito-score nauw samenhangt met de intelligentie en de mogelijkheden van
de leerlingen. Wij vinden het belangrijk om te weten hoe onze leerlingen presteren
t.o.v. landelijke cijfers van leerling-prestaties. Ons doel is te meten of iedere leerling,
mét zijn/haar mogelijkheden, zich ook daadwerkelijk optimaal heeft kunnen
ontwikkelen in ons onderwijs. De Cito-gegevens worden jaarlijks in het schoolteam
geëvalueerd.
Kinderen kunnen een Cito-eindscore behalen tussen 500 en 550.
Onze resultaten :
2010
535,8
2011
535,9
2012
536,9
2013
535,6
2014
535,7
2015
533,8
11.2 Naar het voortgezet onderwijs
Naar welke vorm van voortgezet onderwijs gaan onze leerlingen?
Belangrijk om te weten?
Ja........maar zeker net zo belangrijk is het om te weten of onze adviezen juist
geweest zijn. Met andere woorden: is ons beeld van uw kind juist geweest en kan het
zich inderdaad handhaven in de vorm van voortgezet onderwijs, zoals wij die
geadviseerd hebben.
Hiervoor ontvangt de school een overzicht van de zogenaamde uitstroomcijfers. Wij
ontvangen van het voortgezet onderwijs alle resultaten van onze (oud)leerlingen
zodat we deze kunnen vergelijken met ons schooladvies.
11.3 Het onderwijs
Bij resultaten kijken we niet alleen naar de leerlingen, we kijken ook naar onszelf als
leerkrachten en schoolteam. Wat hebben we zelf gepresteerd het afgelopen jaar?
Waarin zijn we als schoolteam succesvol geweest? Wat kan er beter? Wat doen we
er aan om het onderwijs te verbeteren?
Het Schoolplan en Schooljaarontwikkelingsplan (SJOP) zijn belangrijke documenten
voor alle plannen en verbeterpunten. Ook het rapport van de inspectie van het
onderwijs geeft ons inzicht in de stand van zaken op onze school.
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Inspectie van het onderwijs
In het schooljaar 2010-2011 hebben wij weer ons inspectiebezoek gehad.
De bevindingen waren voldoende en goed.
De volledige tekst en de beoordeling kunt u altijd zelf nalezen op
www. Onderwijsinspectie.nl.
Ook is dit rapport op school in te zien.
11.4 Actuele ontwikkelingen / Schooljaarontwikkelingsplan (SJOP)
Schoolplan
In het schoolplan 2011-2015 staan de plannen voor deze periode uitgewerkt.
Dit schoolplan ligt voor u ter inzage op school.
Digitale schoolborden
Eén van de meest zichtbare ontwikkelingen met een enorme
impact is wel de invoering van het digitale schoolbord!
In de groepen 3 t/m 8 is een digitaal schoolbord
geïnstalleerd. Bij de kleuters werken we met een touch
screen.
Verder zijn wij als school bezig een doorgaande leerlijn ICT te
ontwikkelen waarbij ook aandacht wordt besteed aan
mediawijsheid.
Kwaliteitskaarten / Integraal
Wij werken als proef met de kwaliteitskaarten van Integraal. Dit wordt daarna
mogelijk stichtings-breed gehanteerd.
Interne en externe communicatie is uitvoerig behandeld evenals Integraal
Personeelsbeleid.
Het maakt onderdeel uit van de totale kwaliteitszorg op onze school.
Ieder jaar zullen we aandacht schenken aan een aantal kwaliteitskaarten (zie ook
BAS).
Ook nemen wij regelmatig tevredenheidenquêtes af. De resultaten van “Scholen
met succes” worden naar de ouders toe gecommuniceerd en zijn ook op school in
te zien !
BAS – Bouwen aan een adaptieve school
Wij hebben onze BAS-certificering gehaald. Iets waar we als school bijzonder trots op
zijn. Deze certificering betekent niet het einde van BAS. De verschillende aspecten
zullen wij blijven gebruiken in de klassen en zullen regelmatig geëvalueerd worden. U
kunt hierbij denken aan het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerlingen
met behulp van bijvoorbeeld het taakuur en ook aan de doorgaande lijn die wij
hanteren.
IKC (Integraal KindCentrum)
Sinds de opening van MFA De Ark hebben we op diverse fronten gezocht naar
samenwerking met peuterspeelzaal, bibliotheek en thuiszorg. Zo maken we
regelmatig gebruik van elkaars ruimtes en bezoeken onze kinderen ook in
schoolverband de bibliotheek.
We willen steeds verder hierin ontwikkelen om onze school een ‘IKC’ te laten zijn.

46

Schoolgids

2016 – 2017 van C.B.S. De Ark

Zorg / Interne begeleiding
Naast de zorgleerlingen (cito IV- en V-leerlingen) willen we zeker de zogenaamde
plusleerlingen (cito I) niet uit het oog verliezen.
We werken met het protocol voor (hoog)begaafdheid. Vanaf groep 3 hebben we
een verdieping rekenen en taal ingevoerd.
Deskundigheid
Er worden steeds meer bekwaamheidseisen aan de leerkrachten gesteld. Het hele
team van leerkrachten beschikt over de benodigde opleidingen en alle
personeelsleden blijven zich individueel jaarlijks scholen en daarnaast vindt er
teamscholing plaats.
De school heeft een heel aantal gediplomeerde Bedrijfshulpverleners. Zij zijn
getraind in EHBO, levensreddende handelingen en hulpverlening bij calamiteiten.
De bedrijfshulpverleners volgen uiteraard de herhalingslessen om het certificaat
geldig te houden.
De Interne begeleiders juf Femmy en juf Marjan zullen zich door deelname aan
expertisegroepen verder bekwamen op specifieke gebieden (hoogbegaafdheid en
rekenen). Juf Marjan coördineert de zorg binnen De Ark.
Juf Annemarel heeft als ICT-coördinator meegedaan aan het Ambassadeurstraject
van Kennisnet, waarbij zij samen met alle ICT-coördinatoren binnen het Onderwijsnet
Hellendoorn heeft gewerkt aan het opzetten en ontwikkelen van een betere
integratie van ICT binnen het onderwijs.
Schoolveiligheidsplan (SVP)
Binnen de vereniging zijn afspraken gemaakt over het schoolveiligheidsplan.
Hiervoor zullen alle scholen protocollen ontwikkelen.
Te denken valt aan een veilige omgeving, maar ook aan de sociale veiligheid (antipestprotocol).
Het anti-pestprotocol is geheel doorgelicht en waar nodig aangepast en
aangescherpt. U vindt dit protocol op onze website.
Taalmethode
Eén van onze aandachtspunten blijft taal. Met de taalmethode ‘Taalactief 3’ geven
we ons taalonderwijs een positieve impuls.
De woordenschat krijgt hierbij speciale aandacht.
Daarnaast hechten we veel belang aan het voortgezet technisch lezen.
De taalmethode Taal actief is bestemd voor groep 4 tot en met 8 van de basisschool
en is opgebouwd uit drie deelleergangen: spelling; taal voor de taalvaardigheden:
luisteren/spreken/gesprek, stellen, taalbeschouwing en informatiemiddelen
gebruiken. Voor leerlingen (meertalig en taalzwak) die uitvallen op woordenschat
heeft Taal actief een aparte leerlijn 'Woordenschat' ontwikkeld. Het werken met
ankers is in Taal actief een belangrijk uitgangspunt. Met behulp van de ankers
verkennen leerlingen nieuwe problemen vanuit een herkenbare context. Dit gebeurt
aan de hand van een verhaal waar elk thema mee begint, het zogenaamde
ankerverhaal. Per leerjaar is de methode opgebouwd uit tien thema's van elk drie
weken.
In het komende schooljaar is het de bedoeling om deze methode te vernieuwen of
te vervangen.
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Taalleesonderwijs
Samen met onze “buren” in MFA De Ark, de bibliotheek, werken we vrij veel samen
op het gebied van Taalleesonderwijs.
Naast bestaande projecten worden nieuwe projecten in samenwerking ontwikkeld.
De leescoördinator van het team overlegt dit met een vertegenwoordiger van de
bibliotheek.
Schrijven
Het schrijven en het ontwikkelen van een eigen handschrift heeft een belangrijke
plaats binnen ons onderwijs. Bij de kleuters worden voorbereidende schrijf oefeningen gedaan. In groep 3 worden de schrijfletters aangeleerd. In de hogere
groepen wordt het schrijven verder ontwikkeld.
Een goede pen is hierbij erg belangrijk. Bij De Ark schrijven we met de vulpen. Eind
groep 3 / begin groep 4 krijgen de kinderen een vulpen van school. Deze vulpen
helpt de kinderen bij het ontwikkelen van een goede pengreep.
Omdat een goede pengreep erg belangrijk is, hanteren we de volgende regels:

Bij “misbruik” moet de leerling een nieuwe vervangende vulpen tegen
kostprijs aanschaffen.

Vanaf groep 7 kan men kiezen voor het gebruik van de vulpen of een
balpen.
Vanaf de start van groep 8 besteden we volop aandacht aan de ontwikkeling van
het “eigen handschrift”.
Bewegen, Samen Regelen
In samenwerking met de gemeente Hellendoorn hebben we een nieuwe methode
ingevoerd: Bewegen, Samen Regelen.
Deze bewegingsonderwijsmethode is geschikt voor groep 1 tot en met groep 8,
waarbij de kinderen in kleine groepjes zelf de materialen klaarzetten en daarna
allerlei avontuurlijke bewegingsactiviteiten doen.
De kinderen krijgen een veel gevarieerder en beter aanbod van
bewegingsactiviteiten en de methode zorgt voor een doorgaande ontwikkelingslijn.
Het team heeft een aantal bijeenkomsten gevolgd om de invoering succesvol te
laten verlopen. Voor de kleuters gebruiken we een specifiek kleuterdeel.
Wereldoriëntatie
Blink is uitgever van aantrekkelijke, praktische en compacte methodes.
Deze bestaan voor onze school uit drie onderdelen:
 Binnenstebuiten (biologie),
 Eigentijds (geschiedenis) en
 Grenzeloos (aardrijkskunde).
Binnenstebuiten is bijvoorbeeld de eerste digitale lesmethode natuur en techniek
voor het basisonderwijs waarin het bereiken van de leerling het uitgangspunt is.
Deze drie delen bieden een op elkaar afgestemd totaalpakket voor het vak
Wereldoriëntatie.
Verkeer
Voor Verkeer gebruiken we Wijzer door het verkeer.
Dit is beoordeeld als 'beste methode' en ontwikkeld in samenwerking met Veilig
Verkeer Nederland. De methode is heel leuk en leerzaam om te geven èn te krijgen
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door de toevoeging van veel realisme, leuke motiverende opdrachten en flexibele
praktijklessen.
Met Wijzer door het verkeer is het nu heel eenvoudig mogelijk om praktijksituaties
naar de klas te halen. Er is een online Verkeerstrainer en op het digibord kunnen we
heel makkelijk foto's uit de omgeving van uw school gebruiken tijdens de
verkeerslessen!
ICT
Wij hanteren geen aparte methode voor ICT omdat bij veel vakken het gebruik van
de computer is geïntegreerd.
Er is een actuele internetsite met een schat aan informatie over de school en veel
foto’s van allerlei schoolactiviteiten.
Het adres hiervan is www.arkpcoh.nl. Per 1 oktober 2015 gaan we over op Office
365. Dit houdt in dat het adres van de website verandert in www.ark-ikt.nl
In de afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd om in onze kennismaatschappij
leerlingen met moderne middelen te laten werken. De invoering van digitale
schoolborden, chromebooks en iPads heeft een belangrijke positieve impuls
gegeven aan ons onderwijs.
Rekenen
Vorig jaar zijn we begonnen met de methode De Wereld in Getallen.
Deze methode is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie,
begripsvorming, oefenen en automatiseren. Het jaarprogramma bestaat uit
herkenbare thema’s. Op deze manier leren de kinderen op een praktische en
uitdagende manier rekenen.
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Tot slot :
1. Adressenlijst
Bestuurscentrum Stichting Ieder kind telt
Jacob v. Houtestraat 4
7442 NC Nijverdal
Postbus 59
7440 AB Nijverdal
Tel.: 0548 616513
Fax.: 0548 616840
www.iederkindtelt.nl
De voorzitter van het College van Bestuur:
Financiën en huisvestingszaken:
Personeel en organisatie:
Administratie en secretarieel:
ICT:

dhr. H. Slabbekoorn
dhr. H.J. van Petersen
dhr. H. Hofstee
mevr. G. Antonides en
mevr. E. Wildeboer
dhr. A. ten Brinke

Vertrouwenspersoon machtsmisbruik
Mw. W. Stuveling-de Bree, huisarts te Nijverdal 0548 618000
Inspectie van het Onderwijs:
Vragen over onderwijs
0800 8051 (gratis)
Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
0900 1113111
(lokaal tarief) voor klachten over seksueel misbruik en intimidatie,
ernstig fysiek of geestelijk geweld
website www.onderwijsinspectie.nl
e-mail info@winsp.nl
Ouders en overheid
Wanneer u vragen heeft over het onderwijs, kunt u deze kwijt bij het gratis
telefoonnummer van de overheid: 0800 5010.
Deze is bereikbaar op schooldagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur.
De website is www.50tien.nl
Landelijke Klachtencommissie
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070 - 3861697
www.klachtencommissie.org
SWV Twente Noord
Kees Hendriks (directeur)
Bosrand 6, 7602 CH, Almelo
0546 86 32 26
info@SWV-twentenoord.nl
www.swv-twentenoord.nl
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Veilig thuis
Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
www.vooreenveiligthuis.nl
Tel: 0800-2000 (gratis dag en nacht, ook in het weekend)
2. Overzicht van methoden
Onderbouw
Onderbouwd
Godsdienst

Kind op Maandag

Taal

Taalactief (versie 3) Malmberg

Schrijven

Pennenstreken Zwijssen

Lezen

Veilig Leren Lezen van Zwijssen
(groep 3)
Estafette

Engels

Take it easy –van Meulenhoff Educatief

Rekenen / Wiskunde

Wereld in Getallen van Malmberg

Wereldoriëntatie

Binnenstebuiten (biologie), Eigentijds (geschiedenis) en
Grenzeloos (aardrijkskunde) van Blink Educatie

Techniek

Techniektorens

Verkeer

Wijzer door het verkeer van Wolters Noordhoff

Sociaal-emotionele
vorming

Leefstijl van Eduforce

Muziek

Moet je doen van Meulenhoff Educatief

Dans en Drama

Moet je doen van Meulenhoff Educatief

Handvaardigheid

Moet je doen van Meulenhoff Educatief

Tekenen

Moet je doen van Meulenhoff Educatief
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3. Regels
We vinden het belangrijk dat onze schoolregels zoveel mogelijk positief worden
geformuleerd.
Ze hangen in kleurrijke pictogrammen door de hele school. De regels zijn samen in
een lied gezet zodat de kinderen het makkelijk kunnen leren.
Het “Doe je best”- lied van C.B.S. De Ark
Melodie: Hoedje van papier
Refrein:
Eén, twee, drie, vier,
Doe je best, doe je best,
Eén, twee, drie, vier,
Met acht regels hier.
1. Eerlijk zijn is regel één,
liegen is vaak heel gemeen.

2. Iedereen die hoort erbij,
want dan zijn wij allen blij.

3. Alle woorden die je zegt,
moeten goed zijn en niet slecht.

4. Handen thuis zo moet het gaan,
dus niet schoppen en niet slaan.
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5. Zuinig, netjes moet je zijn,
in de school en op het plein.

6. Pas goed op voor elk gevaar,
veilig doen, dat is niet raar.

7. Wees een flinke meid of vent,
laat dus weten waar je bent.

8. Doe je best van groot naar klein,
op De Ark blijft het zo fijn.
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