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1. EEN WOORD VOORAF 

Een basisschool kies je weloverwogen ……. 

Scholen verschillen steeds meer: in sfeer, werkwijze, activiteiten en in kwaliteit. Dat 
maakt het kiezen van een school steeds moeilijker. Daarom heeft de overheid de 
basisscholen gevraagd een schoolgids te maken, die kan helpen bij het maken van 
een bewuste keuze. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, wat ons drijft 
en hoe wij een en ander trachten te realiseren. En … waar u ons op kunt 
aanspreken. 

Deze gids is niet alleen bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen, maar zeker 
ook voor hen die nu al kinderen op onze school hebben. Hij bevat dan ook een 
schat aan informatie, die u (aangevuld met de jaarlijkse ouderkalender) een 
compleet beeld geeft van de school. 

In de gids vertellen wij:                                                     
 hoe de opzet van ons onderwijs is 
 welke methodes wij daarbij gebruiken 
 hoe onze zorg voor de leerlingen is georganiseerd 
 hoe wij de resultaten meten en borgen 
 hoe wij u daarvan op de hoogte stellen hoe wij met elkaar omgaan 

Verder kunt u lezen wat wij van u verwachten o.a. 
 uw aanwezigheid op de ouder- en informatieavond 
 uw aanwezigheid op de contactmiddag of –avond voor de oudergesprekken 

over de vorderingen van uw kind(eren) 
 hoe ouders kunnen helpen 

Uw inzet voor de school wordt enorm gewaardeerd. Wij rekenen daar eerlijk gezegd 
ook een beetje op. In de schoolgids  vindt u meer informatie over de mogelijkheden. 
Aan het begin van elk cursusjaar ontvangt u een hulpouderbrief, waarop u kunt 
vermelden bij welke activiteiten u tijdens het komende cursusjaar kunt/wilt assisteren.  

Deze schoolgids is gemaakt met instemming van de Medezeggenschapsraad en 
wordt via de mail en de website beschikbaar gesteld aan ouders of verzorgers. Dit 
gebeurt bij inschrijving van een leerling en aan het begin van een schooljaar. In 
deze gids staan de algemene zaken. Specifieke zaken, die betrekking hebben op 
één schooljaar, treft u aan in de ouderkalender, die ieder schooljaar na de 
zomervakantie verschijnt. 

Wij hopen dat u deze schoolgids met veel plezier zult lezen. We hebben getracht om 
een zo volledig en goed mogelijk beeld van Daltonschool De Poorter te geven. 
Opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom, zodat de volgende editie wellicht 
nog beter en completer zal worden. We zijn tenslotte een lerende organisatie. 

Uiteraard bent u voor een toelichting ook altijd van harte welkom op school. 

Team Daltonschool De Poorter 
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2. DE SCHOOL 

2.1 IDENTITEIT 

Daltonschool De Poorter is een openbare school. Dit betekent dat de school open 
staat voor iedereen. Wij respecteren ieders culturele en/of levensbeschouwelijke 
achtergrond. 

2.2 BEVOEGD GEZAG 

Onze school is onderdeel van OVO. De Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs 
in Gorinchem en de regio (OVO) is een integrale aanbieder voor openbaar basis- en 
voortgezet onderwijs in Gorinchem en de regio. De stichting vormt het bestuur van 
vier scholen voor het voortgezet onderwijs en acht scholen voor primair onderwijs 
(met negen locaties).  

OVO richt zich zoveel mogelijk op de behoeftes en het talent van de individuele 
leerling in de groep. Vanuit de inspiratie van het openbaar onderwijs streeft de 
stichting en elk van haar scholen ernaar om de nadruk te leggen op de kansen en 
mogelijkheden van leerlingen. 

De stichting realiseert dit onder meer door de unieke combinatie van basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs. Zo werken de basisscholen en middelbare scholen in 
Gorinchem en omgeving samen aan een sterke doorlopende leerlijn tussen het 
basisonderwijs en  voortgezet onderwijs. Deze samenwerking komt tot uiting in OVO 
Talentontwikkeling.  

Goed personeel is daarnaast van kapitaal belang en heeft dus een uitermate hoge 
prioriteit. Scholen zijn herkenbaar aan en aanspreekbaar op hun werkwijze. OVO 
realiseert zich dat kwaliteitsbeleid de sleutel vormt tot de toekomst. Een professionele 
cultuur van doelgericht samenwerken en samen leren is hierbij van groot belang. 

Het college van bestuur van de stichting is het bevoegd gezag van de school. Het 
college van bestuur wordt gevormd door de bestuurder: de heer drs. B.J.J. Kollmer. 
Hij is te bereiken via het bestuursbureau. 

Het toezicht wordt uitgeoefend door een raad van toezicht die uit zeven leden 
bestaat. Zij houden toezicht op de continuïteit van de organisatie en op het 
functioneren van het college van bestuur. Voor de samenstelling van de raad van 
toezicht verwijzen wij u naar de website van Stichting OVO www.stichtingovo.nl. 

Het bestuursbureau is ter ondersteuning van het bestuur en de scholen. Het adres 
van het bestuursbureau van Stichting OVO is: 

Stichting OVO 
Merwe Donk 10 
4207 XB Gorinchem 
T 0183-650 440 
E info@stichtingovo.nl 
W www.stichtingovo.nl  
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2.3 ONZE NAAM 

De Poorters waren in de 
Middeleeuwen de inwoners van 
een stad, die belasting betaalden 
en ingeschreven stonden in het 
“poortersboek”. Zij waren actieve 
leden van de gemeenschap en 
konden een plaats in het 
stadsbestuur bekleden. 

De Poorters oefenden 
verschillende beroepen uit en 
sloten zich aaneen in groepen van 
handwerkslieden, de zgn. 
ambachtsgilden. In een gilde kon de poorter dan opklimmen van leerknaap tot 
gezel en van gezel tot meester. Om meester van een gilde te worden vroeg het 
bestuur een werkstuk dat zeker de naam van meesterstuk verdiende.  

De school, die in de Gilden- en Vroedschapswijk staat, weet vele kenmerkende 
straatnamen om zich heen die nog herinneren aan die Middeleeuwse periode. 

2.4 DE MEANDER SCHOLENGEMEENSCHAP 

In 1995 is onze school samengegaan met o.b.s. J.P. Waale en o.b.s. Anne Frank. 
Hoewel de drie scholen zelfstandige scholen zijn met een eigen schoolconcept en 
een eigen cultuur, vormen de scholen administratief gezien één school en zijn zij 
onderdeel van de Meander Scholengemeenschap.  

De Meander is een rivier in Klein-Azië, die via allerlei stroompjes en bochten 
(meanders) zijn weg zoekt naar de Middellandse Zee.  In ons geval heeft de naam 
Meander betrekking op de verschillende stromingen (onderwijstypen), die onze 
school kent. Zij begeleiden de kinderen elk op hun eigen wijze op weg naar 
volwassenheid. 

2.5 SCHOOLLOCATIE/OMGEVING 

Daltonschool De Poorter is gelegen in de Gilden- en Vroedschapswijk. De school 
wordt vanwege de specifieke onderwijsvorm (dalton) ook bezocht door kinderen uit 
andere wijken en soms uit dorpen uit de omgeving. Vanaf 24 oktober 2011 is onze 
school gehuisvest in de Brede School Het Gildenplein aan de Schepenenstraat 5. 
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2.6  BREDE SCHOOL HET GILDENPLEIN 

 

Het gebouw van Daltonschool De Poorter is onderdeel van Brede School Het 
Gildenplein. Het Gildenplein biedt de wijk veel voorzieningen. Alle buurtbewoners 
kunnen er terecht. Voor kinderen is er kinderopvang, buitenschoolse opvang, een 
peuterspeelzaal en openbaar en katholiek basisonderwijs. Een sporthal, ruimte voor 
sociaal-culturele en culturele activiteiten maken het aanbod voor buurtbewoners 
compleet. 

Het combineren van verschillende functies in één gebouw heeft veel voordelen. Zo 
kunnen de gebruikers van het Gildenplein ruimte (binnen en buiten) en materialen 
delen. Hierdoor kunnen ze tegen dezelfde kosten over meer voorzieningen 
beschikken.  En omdat de gebruikers in één gebouw zitten, kunnen ze makkelijker 
samenwerken en contacten leggen.  

In de stichting Het Gildenplein nemen deel: 
 Gemeente Gorinchem 
 Daltonschool De Poorter (Stichting OVO) 
 Katholieke Basisschool Mariëngaarde (SKOBA) 
 Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) 
 Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) 

Ook andere organisaties voeren activiteiten uit in het Gildenplein.  

Dit alles zorgt ervoor dat Het Gildenplein een aanwinst is voor de wijk. Het is een 
inspirerende ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners. 



Schoolgids 2019-2020                                                                                                                            
12 

 

Schepenenstraat 5  4204 BL, Gorinchem  tel. 0183-633327  info.depoorter@stichtingovo.nl 

2.7 SCHOOLGROOTTE 

Bijna 180 leerlingen bezoeken onze school. De school heeft acht lokalen. De 
leerlingen zijn verdeeld over de groepen 1/2A, 1/2B, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.  

2.8 PLATTEGROND VAN ONZE SCHOOL 

Begane grond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste verdieping 
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Onze school beschikt ook over een speellokaal voor de kinderen van de groepen 1 
en 2. De groepen 3 tot en met 8 ontvangen bewegingsonderwijs in sporthal de “Van 
Rappardhal”, onderdeel van Het Gildenplein. 

De speelplaats is gesitueerd aan de kant van de Gildenweg en de lokalen van de 
groepen 1, 2, 3 en 4. 

3. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 

3.1 WETTELIJKE OPDRACHTEN 

Het onderwijs is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs richt zich in elk geval op de 
emotionele en de verstandelijke ontwikkeling en op het ontwikkelen van de 
creativiteit, het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en 
lichamelijke vaardigheden. Het openbaar onderwijs gaat er mede vanuit dat de 
leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. 

3.2 DE IDENTITEIT EN AMBITIES VAN STICHTING OVO 

De Grondwet en verschillende onderwijswetten karakteriseren het openbaar 
onderwijs op hoofdlijnen als volgt: De openbare school is een ontmoetingsschool 
van en voor de samenleving als geheel, met ruimte en begrip voor verschillen.  
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De identiteit voor het openbaar onderwijs is geformuleerd in zes 
aandachtsgebieden: 

 iedereen is welkom 
 iedereen is benoembaar 
 wederzijds respect 
 normen en waarden ten dienste van het openbare fundament, binnen de 

context van traditie en maatschappij 
 van en voor de samenleving 
 levensbeschouwing en onderwijs  

De kernwaarden van Stichting OVO zijn kindgericht, luisteren en samenwerken. 

Stichting OVO heeft de volgende zeven ambities: 

 Onze scholen versterken elkaar met behoud van eigenheid 
 We bieden breed onderwijs en werken aan de optimale groei van talenten 
 We profileren ons positief als openbare kwaliteitsorganisatie voor onderwijs 
 We zijn open, toegankelijk en pluriform 
 We zijn een lerende organisatie die staat voor kwaliteit 
 OVO is een aantrekkelijke werkgever en een gezonde organisatie 
 Ons marktaandeel groeit 

3.3 OVO TALENTONTWIKKELING 

De afgelopen jaren zijn er mooie inhoudelijke initiatieven opgestart, waarbij de 
samenwerking tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs van OVO 
vorm heeft gekregen. Door deze samenwerking krijgt het onderwijs op de OVO-
scholen nog meer inhoud en worden de leerlingen nog beter voorbereid op een 
plek in de samenleving. 

Wij spreken hierbij over OVO Talentontwikkeling. Docenten uit het primair onderwijs 
(po) en het voortgezet onderwijs (vo) werken op verschillende gebieden intensief 
met elkaar samen. De belangrijkste samenwerkingsgebieden vormen de elementen 
van OVO Talentontwikkeling. 

3.3.1 Overstap 

De leerkrachten van groep (7 en) 8 van de basisscholen en de intakers van 
Gymnasium Camphusianum, Fortes Lyceum en Omnia College gaan in 
januari/februari met elkaar aan tafel om de leerlingen uit groep 8 met elkaar te 
bespreken. Het is hierbij de bedoeling om de advisering vanuit de basisscholen zo 
goed mogelijk af te stemmen. Hierdoor horen leerlingen en ouders/verzorgers in 
januari/februari van de leerkrachten welk advies de leerling krijgt. Als de eindtoets 
van april/mei een hogere score uitwijst dan het schooladvies, kan het advies naar 
boven worden bijgesteld.  

3.3.2 Engels vanaf groep 1 

Op alle OVO basisscholen wordt Engels gegeven. Zo gaat elke OVO leerling naar de 
middelbare school met een streepje voor. De Engelse lessen zijn een resultaat van 
de samenwerking tussen het basis- en het middelbaar onderwijs. Omdat onze 
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docenten uit het middelbaar onderwijs al veel ervaring hebben met het geven van 
Engelse lessen, weten zij wat belangrijk is om kinderen al vroeg aan te leren. In groep 
8 wordt Engels gegeven door een docent uit het vo.  

3.3.3 Begaafdenbeleid 

Meer- en hoogbegaafdheid 

Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen hun talenten in een doorlopende leerlijn 
moeten kunnen ontwikkelen. Daarom heeft Stichting OVO een intensief meer- en 
hoogbegaafdenbeleid ontwikkeld. Elke OVO basisschool heeft een eigen 
plusvoorziening voor de meerbegaafde leerlingen. Hoogbegaafde leerlingen die 
hierop getoetst zijn, kunnen deelnemen aan een bovenschoolse voorziening 
“hoogbegaafdheid” op De Tweemaster, Gymnasium Camphusianum en Fortes 
Lyceum. Er is een coördinator hoofdbegaafdheid aangesteld vanuit De Tweemaster. 
Deze basisschool heeft, net als het gymnasium, het keurmerk 
Begaafdheidsprofielschool (BPS), een certificaat voor scholen die zich 
onderscheiden in de omgang met meerbegaafde kinderen. 

Praktische begaafdheid 

OVO heeft uiteraard ook aandacht voor leerlingen met een praktische 
begaafdheid, die misschien wat minder makkelijk leren. Het Omnia ontwikkelt voor 
deze kinderen in groep 7 en 8 klusklassen. Ook is er een intensieve samenwerking 
tussen het basisonderwijs van OVO en Merewade Praktijkschool. Merewade 
Praktijkschool organiseert voor groep 7 en 8 leerlingen de Doe Klas. Enkele dagdelen 
krijgen zij les op de praktijkschool.  

3.3.4 Begeleidingslijn 

Kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte, zoals begeleiding bij dyslexie of een 
andere vorm van extra begeleiding, moeten bij de overstap naar het middelbaar 
onderwijs vaak opnieuw het hele proces van testen en gesprekken doorlopen. Bij 
Stichting OVO heffen we deze drempel op. De intern begeleiders van de 
basisscholen en de zorgcoördinatoren van de middelbare scholen spreken elkaar 
minstens vier keer per jaar. Hierdoor wordt de zorg voor de leerlingen bij OVO goed 
afgestemd en kunnen de leerlingen op een betere manier doorstromen naar de 
middelbare school. 

3.3.5 Muziek 

Op elke basisschool van OVO zijn we bezig met het invoeren van muziekles. 
Daltonschool De Poorter start in 2019-2020, dankzij gemeentelijke subsidie, een 
traject van 2 tot 3 jaar dat zich eerst richt op de groepen 5 t/m 8.  

Waar mogelijk wordt samengewerkt met muziekscholen of –groepen van buitenaf. 
Ook de eigen docenten worden hierbij zoveel mogelijk ingeschakeld.  

3.3.6 Afstemming Nederlands en rekenen 

De overgang van de vakken taal en rekenen op de basisschool naar Nederlands en 
wiskunde op de middelbare school is vaak onnodig moeilijk. De afstemming tussen 



Schoolgids 2019-2020                                                                                                                            
16 

 

Schepenenstraat 5  4204 BL, Gorinchem  tel. 0183-633327  info.depoorter@stichtingovo.nl 

OVO-po en OVO-vo inzake deze kernvakken wordt de komende jaren verder 
vormgegeven. Zo ervaren onze leerlingen ook op dit gebied geen drempel tussen 
groep 8 en de brugklas. 

3.4 GASTVRIJHEID 

Iedere school binnen Stichting OVO hecht veel waarde aan gastvrijheid. Iedereen is 
welkom en dat gevoel willen wij u ook geven. Ouders worden zoveel mogelijk 
betrokken bij de school en het leerproces; het gaat immers om úw kinderen.  

 

Op iedere OVO-basisschool vindt u de gastvrijheid terug in de kleine dingen die een 
groot verschil kunnen maken. We benaderen mensen positief en er staat altijd koffie 
en thee klaar voor onze bezoekers. Tijdens de start van de dag is er altijd iemand 
beschikbaar om aan te spreken met korte vragen en opmerkingen of om een 
afspraak in te plannen. Vanzelfsprekend wordt er ook zo snel mogelijk gereageerd 
op e-mails en telefoontjes.  

Daarbij zorgen wij dat er verschillende mogelijkheden zijn tot informele gesprekken 
tussen ouders, leerkrachten en directeur. We willen immers samen werken aan 
talent. 

We zoeken ook actief contact en werken samen met belangrijke partijen in de wijk, 
zoals de wijkverpleegkundige, wijkagent of buurtcoach, wijkbeheer. 

Onze gastvrijheid in het echt beleven? Bel of mail voor een afspraak om eens te 
komen kijken. 
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3.5 MANAGEMENTTEAM OVO-PO 

De directeuren van de scholen voor openbaar primair onderwijs in Gorinchem 
komen één keer per drie weken – onder leiding van de bovenschools directeur – in 
vergadering bijeen. Het doel van dit beraad is het afstemmen en coördineren van 
het beleid dat in de organisatie wordt uitgevoerd, het bespreken van personele- en 
organisatorische aangelegenheden en het bespreken en goedkeuren van 
beleidsvoorbereidende nota’s. 

3.6 DALTONSCHOOL DE POORTER: VISIE EN IDENTITEIT  

Vooraf ...  

Leerlingen die Daltonschool De Poorter verlaten, gaan met een goed gevulde 
rugzak de wijde wereld in. Een rugzak die gevuld is met zaken die er toe doen. Deze 
zorgen ervoor dat hun verdere schoolloopbaan/toekomst een succes wordt. Ieder 
kind is "eigenaar" van zijn eigen rugzak, die gevuld is met de zes kernwaarden van 
het daltononderwijs.  

3.6.5 Identiteit  

Daltonschool De Poorter is een openbare school. Op een openbare school is ieder 
kind, iedere ouder en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, 
culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Een openbare school leert kinderen 
van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt 
actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, 
zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Samen leren, werken en spelen zijn 
daarbij belangrijk. 

3.6.6 Missie (why) 

Stichting OVO wil bijdragen aan de ontwikkeling van talenten van kinderen, 
zodat kinderen de beste uitgangspositie krijgen voor de volgende fase in hun 
leven. 

Op schoolniveau hebben we deze missie beschreven in de termen van onze 
kernwaarden: Op de Poorter kom je ver! Wij staan voor leerlingen en 
teamleden met lef, die hun eigen talenten en mogelijkheden kennen en zich 
verder willen ontwikkelen: “Daltononderwijs is iedere leerling (en leerkracht) 
gegund!” 

3.6.7 Visie (how) 

Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij 
intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke 
groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het 
daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen 
worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een 
kritische en democratische grondhouding. Het daltononderwijs wil een 
wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen te 
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kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en 
zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.  

Bij de realisatie van onze passende leeromgeving versterken we de 
kernwaarden van ons daltononderwijs met onze eigen kernwaarden VER en 
die van De Vreedzame School. 

3.6.8 Kernwaarden 

Leidend voor ons handelen zijn de kernwaarden van Stichting OVO, zoals 
benoemd in Op Koers, strategisch plan OVO 2019-2023: kindgericht, luisteren 
en samenwerken. Op schoolniveau zien we die kernwaarden terug in: 

 Het denken vanuit het belang van het kind 
 Kinderen, ouders, teamleden die naar elkaar luisteren, van elkaar leren 

en elkaar willen helpen 
 Het samenwerken met direct betrokkenen en met stakeholders uit de 

omgeving 

Onze eigen kernwaarden VER (veilig, eerlijk, rustig) sluiten aan bij de 
kernwaarden van onze stichting. 
 
Veilig staat voor herkenbaar onderwijs voor kinderen. Dalton is een manier 
van werken waarbij we van groep 1 t/m 8 in een doorgaande lijn elke dag 
werken aan goed onderwijs. Dat is fijn voor onze leerlingen èn voor onze 
ouders. Dat komt de ontwikkeling van de kinderen maximaal ten goede. 
Onze school is een veilige plek voor kinderen. We werken elke dag met onze 
methode De Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet 
programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch 
burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, 
waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin 
kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap 
en staan open voor de verschillen tussen mensen. 
 
Eerlijk staat voor durven zeggen wat je vindt. Eerlijk staat voor kunnen 
reflecteren op jezelf. Verantwoordelijkheid nemen. Weten wat er van je 
verwacht wordt en elkaar respecteren. 
 
In onze school is het altijd rustig en overzichtelijk. Dat vinden wij belangrijk 
omdat het voor de kinderen goed is om optimaal te kunnen leren. Voor ons is 
het ook fijn omdat we in een rustige school prettig kunnen werken. Elke dag! 
Bij ons op de Poorter is het rustig, maar niet stil.  

We betrekken onze leerlingen en ouders in wat VER betekent voor onze 
school. Zowel in de leerlingenraad als in de MR is het een terugkerend 
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onderwerp. Wij zijn er trots op dat we met elkaar onze kernwaarden zo scherp 
hebben geformuleerd. We zijn dubbel trots omdat de kernwaarden naadloos 
passen op Dalton en Vreedzaam. 
 

3.7 DE DOELSTELLINGEN VAN ONS ONDERWIJS  

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat we werken aan gelijke kansen voor alle 
kinderen. We willen onze kinderen daarom een brede vorming (zowel cognitief, 
cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) bieden, die bijdraagt aan een sterke 
persoonsontwikkeling. Onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van 
(zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. 

De doelstellingen van ons onderwijs zijn:  

 Op onze daltonschool creëren we een sfeer waarin ieder kind zich 
geaccepteerd voelt. De leerkrachten vinden het hun taak om de ervaringen en 
de kennis van kinderen te gebruiken om van elkaar te leren. Wij verwachten dat 
de uitgangspunten gedragen worden door de ouders. 

 Met ons daltononderwijs beogen we het onderwijs efficiënter in te richten door 
de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te 
stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. 

 Als daltonleerkrachten leiden we dit leerproces waar het nodig is en begeleiden 
we het waar dat kan. Wij stellen ons als doel om het zelf werken en het met 
elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen 
door hen daartoe de ruimte te geven.  

 Onze daltonleerlingen stellen zich ten doel om op een ondernemende en 
onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken en kritisch om te 
gaan met hun omgeving, zoals in woordgebruik, het tonen van respect, 
gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid.  

3.8 DE ONTWIKKELING VAN HET KIND  

Het onderwijs richt zich zowel op leerinhouden, zoals de beheersing van elementaire 
vaardigheden als lezen, taalgebruik en rekenen, als op de sociaal-emotionele 
vorming.  

De school probeert samen met de ouders een bijdrage te leveren aan het 
kunnen functioneren van elk kind op zijn/haar niveau. Daarbij wordt rekening 
gehouden met hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en 
motivatie.  

Wanneer zich stagnatie voordoet in de ontwikkeling of als een kind extra 
uitdaging nodig heeft is het mogelijk dat hij/zij een aangepast programma op 
school aangeboden krijgt. Dit vindt plaats in overleg met de ouders/verzorgers 
van het kind en het kind zelf. Uitgangspunt daarbij is steeds het daltononderwijs.  
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3.9 DALTONONDERWIJS 

Daltonschool De Poorter is sinds 1994 een gecertificeerde daltonschool. De 
uitgangspunten van het daltononderwijs zijn ontwikkeld door de pedagoge Helen 
Parkhurst.  

 

De kenmerken van daltononderwijs zijn:  

1. het leren hanteren van vrijheid (beroep doen op eigen verantwoordelijkheid) 
2. het leren zelfstandig te werken 
3. het leren samenwerken  
4. het leren effectief/doelmatig te werken  
5. het leren reflecteren  
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6. het leren (zelf)evalueren met als doel borging  

ad. 1 het leren hanteren van vrijheid 

Kinderen dienen opgeleid te worden tot volwassenen die een grote mate van 
verantwoordelijkheid voelen voor een democratische maatschappij. Bij het leren 
hanteren van vrijheid ligt het accent vooral op de sociale aspecten van die vrijheid. 
De kinderen krijgen de vrijheid om hun persoonlijkheid te ontplooien. In hun vrijheid 
ontdekken zij normen en waarden, regels en grenzen. Het kind is verantwoordelijk 
voor hetgeen het met zijn/haar vrijheid doet.  

ad. 2 het leren zelfstandig te werken 

De koppeling van het leren zelfstandig te werken aan het vrijheidsprincipe houdt 
zelfwerkzaamheid in. Dit bevordert het leren en denken. De kinderen zoeken 
oplossingen voor de gestelde problemen en ontwikkelen eigen denkgewoonten bij 
zowel de weergave als de toepassing van het geleerde. 

ad. 3 het leren samenwerken 

Het samenwerkend leren heeft een vaste plaats binnen de school. De school 
heeft een doorgaande opbouwende lijn in de diverse aanbiedingsvormen van 
het samenwerkend leren en voor de vaardigheden die nodig zijn voor kinderen 
om hier mee om te kunnen gaan . 
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ad. 4 het leren effectief/doelmatig te werken 

Ook erg belangrijk voor het slagen van je schoolcarrière is effectiviteit: 

 Werken we wel effectief ? Dit is een waarde die niet alleen voor leerkrachten 
geldt, maar ook voor leerlingen. 

 Gaan we op een goede manier om met onze opdrachten?  
 Plannen de leerlingen op een goede manier?  
 Is de planning reëel? 
 Kunnen de leerlingen de opdracht op een goede manier afronden?  
 Wordt er van de beschikbare tijd goed gebruik gemaakt?  

Als de leerlingen aan het einde van hun basisschool zijn, vinden wij dat leerlingen dit 
goed moeten kunnen. Dit alles kan je bereiken door goed te reflecteren. 

ad. 5 het leren reflecteren 

Voor de leerlingen is reflecteren van groot belang:                 

 Wat ging goed? 
 Wat ging minder goed?  
 Waar moet ik meer aandacht aan besteden? 
 Hoe kan ik me verbeteren?  

Zelf corrigeren is een goede manier om kinderen te laten ervaren wat wel goed ging 
en wat niet. Maar ook: wat vond de leerkracht van mijn werk? Het is van groot 
belang dat leerlingen zich gaan realiseren dat ze het werk voor zichzelf doen en niet 
voor de leerkracht. Als ze zich daar bewust van worden, kunnen ze zich er ook toe 
gaan zetten om zich te willen verbeteren. Hoe kan je je werk verbeteren, hoe kan je 
effectiever met je taak/opdracht omgaan, zodat je betere resultaten gaat behalen. 
Onze leerlingen moeten in gaan zien, dat inzet een sleutel tot succes is. Onze oudste 
leerlingen zien dat over het algemeen goed in.  

Door te reflecteren werken  we aan eigenaarschap van kinderen: we helpen ze 
inzicht te krijgen in eigen kennen en kunnen, maken doelen bespreekbaar en 
zichtbaar en helpen ze een groeimindset te ontwikkelen. 

ad. 6 het leren (zelf)evalueren met als doel borging 

Het laatste item is de borging. We moeten immers zeker weten dat de inhoud van 
de rugzak die de leerling gevuld heeft niet verloren gaat. ‘Stevig vastmaken en 
vasthouden dus’. De leerling moet kunnen laten zien hoe ver hij of zij met de taak is 
en dat in de planning vastleggen. Ze moeten de planning volgen en afspraken 
nakomen. 
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3.10 HET KLIMAAT VAN DE SCHOOL 

We willen dat kinderen op onze school veel leren en het fijn vinden om naar school 
te gaan. Dat vraagt om een goede sfeer in de school en de groepen, een sfeer 
waarin vertrouwen heerst. Dat is de basis om tegemoet te komen aan de 
basisbehoeften van leerlingen, ouders en teamleden: relatie, autonomie en 
competentie.  

We baseren ons handelen op onze kernwaarden veilig, eerlijk en rustig, onze 
daltonprincipes en De Vreedzame School, waarbij we geloven in de mogelijkheden 
van mensen om zich te ontwikkelen (groeimindset). 

We laten in ons eigen gedrag zien wat we van de kinderen verwachten en geven 
hen een eigen verantwoordelijkheid bij het realiseren van een positief klimaat. Dit 
doen we door: 

 Onze kernwaarden VER samen met de kinderen te concretiseren in gewenst 
gedrag. 

 De lessen van De Vreedzame School te geven. 
 Te werken met leerlingmediatoren bij het oplossen van conflicten tussen kinderen. 
 Te werken met een leerlingenraad met vertegenwoordigers uit groep 6 t/m 8. 
 Coachgesprekken met kinderen over hun gedrag (eigenaarschap). 
 De daltonkernwaarden voor te leven en te leven. 
 Met de kinderen afspraken te maken over schoolregels, die we bespreken met 

de teamleden om er voor te zorgen dat de regels in alle groepen hetzelfde zijn, 
natuurlijk aangepast aan de leeftijd van de kinderen. 
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 Regels en afspraken zichtbaar te maken in de school.  

3.10.5 Afspraken 

Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de 
kinderen. Met de leerkrachten wordt over deze regels gesproken. Zo zorgen we er 
voor dat de regels in alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd 
van de kinderen. Orde en regelmaat zorgen er immers voor dat er ruimte en 
aandacht voor elk kind is. Natuurlijk wordt er wel eens een kind gestraft, maar we 
steken veel meer energie in het belonen van goed gedrag. 

3.10.6 Sfeer 

We willen dat uw kind op onze school veel leert en het fijn vindt om naar school te 
gaan. Wij werken aan een goede sfeer in de school en in de klassen. Op het gebied 
van omgang met elkaar en inzet voor het werk mogen en moeten aan het kind 
eisen worden gesteld, weliswaar niet aan ieder kind in gelijke mate. Het gaat erom 
een goed pedagogisch klimaat te scheppen, een sfeer waar vertrouwen heerst. In 
een vertrouwensrelatie zal het kind alles wat hem voor zijn ontwikkeling wordt 
aangeboden makkelijker accepteren en zich eigen maken. Met elkaar doen we er 
alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit. 
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4. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

4.1 DE LEERKRACHTEN EN DE FORMATIE 

Jaarlijks wordt op basis van de ontvangen bekostiging van het ministerie van OCW  
door werknemers van het stafbureau van stichting OVO berekend wat de totale 
formatie voor het basisonderwijs van stichting OVO is. Vervolgens wordt op grond 
van leerlingaantallen en diverse andere factoren,  door de bovenschools directeur, 
in overleg met de directeuren, formatie toegekend aan de individuele scholen. Dit 
wordt verwerkt in een bestuursformatieplan, dat ter instemming aan de GMR wordt 
voorgelegd. Zodra ook duidelijk is welke personeelsleden op onze school (gaan) 
werken, wordt er een groepsverdeling voor het volgend schooljaar gemaakt. Daarbij 
wordt in ieder geval een tweetal uitgangspunten gehanteerd: het aantal 
leerkrachten dat aan een groep les geeft en een goede verdeling van de leerlingen 
over de groepen.  

Op Daltonschool De Poorter wordt gewerkt met jaargroepen (1 t/m 8); de overgang 
van de ene naar de andere groep vindt in principe plaats in juli/augustus. De jongste 
kinderen uit groep 1 en 2 zijn verdeeld over twee groepen: groep 1/2A en groep 
1/2B. Dit schooljaar kennen wij verder de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8. We streven er 
naar het aantal groepsleerkrachten per groep tot twee te beperken.  

4.2 DE SAMENSTELLING VAN HET TEAM 

Het team van Daltonschool De Poorter bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit: 

 een schoolleider 
 groepsleerkrachten 
 een intern begeleider 
 een leerkrachtondersteuner 
 een onderwijsassistent 
 een vakleerkracht gymnastiek 

Enkele leerkrachten voeren op momenten, dat zij geen lesgevende taken hebben, 
taken uit in het kader van coteaching; twee leerkrachten zijn belast met taken op 
het gebied van ICT en één leerkracht (mevr. Schalk) vervangt in voorkomende 
gevallen de directeur. 

We hebben ook een taal-/leescoördinator, een rekencoördinator en een 
daltoncoördinator, die elk leidinggeven aan een leerteam op hun expertisegebied. 

Verder kan o.a. gebruik gemaakt worden van: 

 ambulante begeleiders en onderwijsassistenten vanuit het speciaal 
(basis)onderwijs en het samenwerkingsverband passend onderwijs 

 een schoolmaatschappelijk werker 
 gepensioneerde leerkrachten die als vrijwilliger op onze school werkzaam zijn 
 een conciërge (vrijwilliger) 
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4.3 DE GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 2019-2020 

Aan het eind van het schooljaar wordt de nieuwe groepsindeling schriftelijk bekend 
gemaakt.  

4.4 DE SCHOOLTIJDEN 

Van maandag tot en met vrijdag starten de lessen voor alle groepen om 8.30 uur en 
eindigen om 14:00 uur. Alle kinderen lunchen op school.  

4.5 PLEINWACHT 

Teamleden begeleiden de kinderen van groep 3 t/m 8 tijdens de ochtendpauze. 
Vanaf het schooljaar 2018-2019 begeleiden pedagogisch medewerkers van de 
Stichting Kindercentra Gorinchem de kinderen tijdens de middagpauze.  

4.6 DE ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN VAN DE POORTER 

4.6.1 De kleuterbouw (groep 1 en 2) 

In groep 1 en 2 werken we thematisch vanuit de kring. Prentenboeken worden 
gebruikt om de thema’s aan te koppelen. Een thema wordt samengesteld op basis 
van een beredeneerd aanbod gekoppeld aan de ontwikkelingslijnen in ParnasSys. 
De dag begint met werken aan de door de kinderen geplande opdracht uit de 
weektaak.  Daarna is er een activiteit in de kring. Gedurende de schooldag de 
schooldag keren de kinderen steeds terug naar de kring. Na de kringen wordt er 
gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het 
schoolplein.  
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Jongste en oudste kleuters zitten gecombineerd in de groepen 1/2a en 1/2b. In 
groep 2 worden (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren 
lezen, rekenen en schrijven in groep 3.  

Tijdens het werken worden verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden. 
In de dagelijkse praktijk in de klas is dit nauwelijks merkbaar. Wie speelt in de 
poppenhoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie speelt met een lotto leert ook 
getallen en kleuren en wie op een vel papier de golven van de zee tekent, is bezig 
met voorbereidend schrijven. 

Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor heel veel ander 
leren! 

Alle kinderen krijgen per week enkele taken. Aan het begin van de dag is er tijd om 
aan hun taak te werken. Het streven is de Daltontaken op vrijdag af te hebben. De 
taken die gemaakt moeten worden, zijn zichtbaar op het takenbord d.m.v. 
symbolen. Voor elke dag plannen zij een taak. Als de taak af is, ’plakken’ de 
kinderen een gekleurd fiche op het Daltontakenbord. Elke dag heeft een eigen 
kleur, die overeenkomt met de kleuren van de fiches, bv.: plan je voor maandag 
een taak of heb je op maandag (=oranje) een taak af, dan ‘plak’ je  een oranje 
fiche op het takenbord. 

Al vele jaren werken wij met interactief voorlezen. Het doel hiervan is vooral het 
begrijpend luisteren van de kleuters te verbeteren. 

We proberen ook belangstelling voor boeken en gedichten op te wekken. Daarom 
wordt er elke week vanaf groep 2 gestart met een gedicht. We lezen de kinderen 



Schoolgids 2019-2020                                                                                                                            
28 

 

Schepenenstraat 5  4204 BL, Gorinchem  tel. 0183-633327  info.depoorter@stichtingovo.nl 

veel voor en er vinden activiteiten plaats in het kader van de leespromotie. Voor de 
groepen 1, 2, 3 en 4 sluit e.e.a. aan op het (Spel en) Boeken Plan.  

Onze school neemt al jaren deel aan het leesbevorderings-project “Boekenpret”. In 
dit project werken verschillende instanties (consultatiebureau, peuterspeelzalen, 
basisscholen, bibliotheek, boekhandel en onderwijsbegeleidingsdienst) samen met 
als doel een impuls te geven aan de bevordering van het lezen voor kinderen van 0 
tot 6 jaar.  

Aan het einde van groep 2 wordt naar aanleiding van de ontwikkelingslijnen in 
ParnasSys en observaties besproken of  een kind toe is aan groep 3.  

4.6.2 De vak- en vormingsgebieden van groep 3 t/m 8 

De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn de 
basisvaardigheden.  Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt 
onze daltonschool nadruk op deze vakken. 

4.6.2.1 Nederlandse taal 

Het taalonderwijs is veel omvattend. In groep 3 is het taalonderwijs verweven in de 
taalleesmethode Veilig leren lezen. Vanaf groep 4 werkt onze school met de 
methode Taal actief. 

Behalve schriftelijk taalwerk, besteden wij ook veel aandacht aan het mondeling 
taalgebruik. Doel daarbij is dat zowel de actieve als de passieve woordenschat 
wordt uitgebreid. Dit gebeurt ook d.m.v. computerprogramma’s. 

Er is veel aandacht voor het verwoorden van ideeën, het houden van 
spreekbeurten en het luisteren naar anderen.  

Uiteraard is spelling een belangrijk onderdeel van het gehele taalaanbod. 
Tweemaal per jaar worden (in de groepen 3 t/m 8) de spellingresultaten met 
methodeonafhankelijke toetsen getoetst.   

4.6.2.2 Lezen 

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Er wordt gewerkt 
met de nieuwste versie van de methode Veilig leren lezen. 

Voor voortgezet technisch lezen werken we in groep 4 t/m 8 met de methode 
Estafette. Ook in de hogere groepen wordt het hardop lezen geoefend.  

In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en later ook 
op het studerend lezen te liggen. Voor begrijpend en studerend lezen wordt de 
methode Nieuwsbegrip XL gebruikt.  

Vanaf groep 3 worden regelmatig de leesvorderingen en het begrijpend lezen 
getoetst.  
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4.6.2.3 Rekenen en wiskunde 

Wij werken met de methode Wereld in getallen in de groepen 3 tot en met 8. 
Daarnaast wordt gewerkt met Kien (voor het wiskundig inzicht) en Maatwerk. 
Tweemaal per jaar worden de rekenvorderingen getoetst.  

4.6.2.4 Schrijven 

Onze kinderen leren schrijven met de methode Pennenstreken. Deze methode sluit 
aan bij de in groep 3 gebruikte methode Veilig leren lezen. 

4.6.2.5 Wereldoriënterende vakken 

Wereldoriëntatie komt niet alleen tot uiting in de aparte vakken, maar is vaak 
verweven in de dagelijkse lesstof. Kennis van de natuur, milieu, woonomgeving en 
geschiedenis worden bijna dagelijks aan de orde gesteld. Bijvoorbeeld tijdens 
klassengesprekken, spreekbeurten, school-t.v., het maken van werkstukjes, 
bespreken van actueel nieuws. 

Bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie kunnen we gebruik maken 
van de computer, videomateriaal, bronnenboeken en het documentatiecentrum 
online. Ook maken we gebruik van projecten van het Natuurcentrum.  

In groep 5 t/m 8 maken we gebruik van de digitale versie van de methodes Naut 
Meander Brandaan. Met deze methodes kunnen we werken met vakthema’s, 
wereldoriënterende projecten (bij elkaar passende thema’s uit de verschillende 
vakgebieden) of projecten op basis van vorm. De thema’s zijn op twee niveaus 
geschreven: groep 5-6 en groep 7-8. Bij alle thema’s kan gedifferentieerd worden op 
tempo en niveau. In de methode gaat het niet alleen om het leren van kennis en 21e 
eeuwse vaardigheden, maar ook om de toepassing daarvan. In de thematoets 
(kennis) en de Uitdaging (toepassen kennis en vaardigheden) worden deze 
beoordeeld.   

Naut 

De methode Naut omvat de drie traditionele vakken biologie, natuurkunde en 
techniek. De kinderen leren ook de beginselen van scheikunde, begrip over de 
aarde en het heelal, én ze worden gestimuleerd om na te denken over milieu en 
duurzaamheid en hun rol daarin. In zowel groep 5-6 als in groep 7-8 is de verdeling 
van de verschillende kennisgebieden gelijk: 3 thema’s natuur, 3 thema’s techniek, 2 
thema’s natuur en scheikunde, 1 thema wereld en heelal en 1 thema milieu en 
duurzaamheid. Naast de 21e eeuwse vaardigheden komen in Naut ook specifieke 
vakvaardigheden aan bod zoals ecologisch denken en systeemdenken. 

Meander 

Meander laat kinderen niet alleen de wereld zien, maar leert ze ook om 
verschijnselen te herkennen, verklaren en waarderen: waar heb ik het meer gezien, 
hoe komt dat, wat vind ik ervan? Zo zijn de kinderen op een bredere en eigentijdse 
manier met aardrijkskunde bezig. De topografielessen hebben grote, duidelijke 
kaarten. De foto’s en teksten bij de kaarten brengen de toponiemen tot leven, zodat 
het makkelijker is voor kinderen om topografie te 
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leren. De leerlijn topografie sluit aan bij het steeds groter wordende wereldbeeld van 
de kinderen (Nederland in groep 5-6, Europa en de wereld in groep 7-8). In de 
topografielessen is veel aandacht voor kaartvaardigheden, maar natuurlijk komen in 
Meander ook andere vakvaardigheden aan bod zoals perspectivisch denken en 
denken in schaalniveaus. 

Brandaan 

Ook in Brandaan kijken de kinderen over de grenzen van het vak heen, dus meer 
dan geschiedenis alleen. Brandaan is namelijk een geschiedenismethode die 
uitgaat van het ‘nu’. De kinderen leren dat de wereld, waarin we nu leven, is 
beïnvloed door hoe het vroeger 

was. Elke les start daarom altijd met een foto uit de tegenwoordige tijd. Vanuit die 
foto duiken we met de kinderen het verleden in. De tien tijdvakken komen tweemaal 
aan bod: in groep 5-6 en in 7-8. Met Brandaan maken kinderen kennis met historisch 
redeneren. Ze onderzoeken als mini-historici bronnen uit het verleden, maar leren 
ook kritisch naar hedendaagse bronnen te kijken en deze te beoordelen. 

4.6.2.6 Verkeer 

Verkeerseducatie op school moet aansluiten bij de kerndoelen. Om dat te bereiken 
gebruikt onze school vanaf groep 4 de werkbladen Stap Vooruit (groep 4), Op 
voeten en fietsen (groep 5 en 6), de Jeugdverkeerskrant (groep 7 en 8) en 
proefexamens van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 doen de kinderen 
theoretisch verkeersexamen. 

Een belangrijk onderdeel van methodisch verkeersonderwijs is het toepassen van de 
theorie in de praktijk, bijvoorbeeld via praktische oefening op het schoolplein of in 
de schoolomgeving. Groep 8 doet een praktisch verkeersexamen op de fiets in de 
schoolomgeving. Deze activiteiten zijn geen kerndoelen, maar komen de 
verkeersveiligheid van kinderen direct of indirect wel ten goede. We werken hierbij 
samen met SCHOOL op SEEF. 

SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van 
verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier 
worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun 
ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Het werken aan de 
verkeersveiligheid van kinderen op en rond de basisschool vereist een integrale 
aanpak. Het programma SCHOOL op SEEF biedt de mogelijkheid om vanuit 
verschillende facetten (educatie, infrastructuur, communicatie, etc.) hieraan te 
werken.  

Het programma SCHOOL op SEEF heeft 7 doelstellingen:  

1. De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht 
2. Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren 
3. Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren 
4. Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid 
5. Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke 

situatie 
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6. Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan 
7. De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur 

4.6.2.7 Techniek 

Het ministerie van Onderwijs, technische bedrijfstakken en de vakbeweging hebben 
gezamenlijk de ambitie uitgesproken om techniek een structurele plek te geven in 
het basisonderwijs. Dit op basis van twee motieven. Ten eerste is techniek bij uitstek 
een middel om een eigentijdse, aantrekkelijke en motiverende leeromgeving voor 
kinderen te creëren. Ten tweede is het belangrijk dat kinderen een realistisch beeld 
krijgen wat de betekenis van techniek en technologie is voor de maatschappij, 
zodat een eventuele keuze voor techniek in het voortgezet onderwijs een 
interessante en volwaardige optie wordt. 

Op onze school wordt het vak techniek gegeven met behulp van: 

 de Techniek Torens 
 leskisten over diverse onderwerpen, zoals magnetisme, elektriciteit, water en licht 
 Naut 

Techniek Torens  

In de Techniek Torens voor groep worden alle thema's en domeinen van de 
kerndoelen(constructie, transport, productie, communicatie, elektrotechniek, 
chemie, duurzame energie, etc., domein A en domein B) in doorlopende leerlijnen 
behandeld. Het is vooral veel "zelf doen" voor de kinderen. Het zijn drie kasten, 
waarin alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zijn opgeborgen voor ten 
minste 80 technieklessen voor groep 1 tot en met groep 8. 

4.6.2.8 Engels 

We gebruiken in groep 1 t/m 4 de methode Groove Me. Dit is een vrolijke 
lesmethode die veel werkt met muziek. Op basis van liedjes worden de thema’s van 
de lessen bepaald. Kinderen leren niet alleen de woorden in het liedje, maar ook 
andere woorden die bij dat thema passen. In groep 5 t/m 8 werken we met Hello 
World. 

Onze Stichting streeft ernaar de Engelse lessen in groep 8 te laten verzorgen door 
docenten van het VO. 

4.6.2.9 Expressie 

In de groepen 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het totale programma. 
Aandacht voor creatieve vorming is er in de groepen 3 t/m 8 in activiteiten in de 
eigen groep en als onderdeel van de TOP-lessen (zie3.6.3). 

4.6.2.10 Bewegingsonderwijs 

Tijdens de hele basisschoolperiode krijgt uw kind gymnastiekles. Afhankelijk van het 
weer, gaan de kleuters elke dag naar buiten, maar gymmen ook minimaal 2 x per 
week met de leerkracht in het speellokaal. In de groepen 3 tot en met 8 worden deze 
lessen verzorgd door een vakleerkracht en de eigen leerkracht. We gebruiken een 
vakwerkplan en Bewegen Samen Regelen. 
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Deze lessen spelen een belangrijke rol in het schoolleven van uw kind. Er is namelijk 
geen les waar zo duidelijk iemands kunnen naar voren kan komen. Een belangrijke 
taak van de leerkracht is dan ook om te proberen duidelijk te maken dat iemands 
inzet belangrijker is dan het resultaat. 

 

Het samen spelen, het winnen of verliezen tijdens de gymles helpt de kinderen elkaar 
te accepteren zoals ze zijn. Door kinderen in te laten zien hoe leuk het is om te 
bewegen en ze hun grenzen te laten verleggen ten aanzien van hun eigen 
bewegingsmogelijkheden, proberen we ze tot enthousiaste “bewegers” te maken 
voor nu en in de toekomst. 

4.6.2.11 Sociale competentie en burgerschap 

Burgerschapsvorming past in de pedagogische opdracht die onze school altijd heel 
serieus neemt. Het gaat echter niet alleen om het overdragen van kennis, maar ook 
om de oefening. Daarom werken wij met De Vreedzame School. 

De Vreedzame School 

De Vreedzame School wil twee dingen combineren: een structureel programma 
voor sociale competentie en democratisch burgerschap met een goed 
pedagogisch klimaat. Onze samenleving is een democratische samenleving. De 
kern van een democratie is de erkenning van de verschillen. De Vreedzame School 
wil kinderen al op jonge leeftijd leren hoe je om kunt gaan met verschillen. Hoe 
overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we belangentegenstellingen in een 
conflict zó op dat beide partijen tevreden zijn? Staan we open voor mensen die 
‘anders’ zijn dan wij? 
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De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leef- en 
leergemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem 
krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te 
zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een 
bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn 
voor de gemeenschap. Daarmee dienden we kinderen perspectief en hoop. Ze 
ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.  

Op het niveau van de leerlingen streeft het programma ernaar om de kinderen te 
leren: 

 op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen 
 constructief conflicten op te lossen 
 verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 
 een open houding aan te nemen tegenover de verschillen tussen mensen 
 volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht, 

en de sociale, emotionele en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor 
bovenstaande doelen. 

Op het niveau van de school realiseert het programma  een positief sociaal en 
moreel klimaat, waarin: 

 iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat 
 de eigen kracht van  kinderen benut wordt 
 leerkrachten en leerlingen zich veilig voelen en prettig werken 
 handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt 

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door het basiscurriculum. Deze 
lessenserie bestaat uit een wekelijkse les of activiteit in alle groepen van 30-45 
minuten. Er zijn 38 lessen verdeeld over zes blokken: 

1. We horen bij elkaar – groepsvorming en een positief sociaal klimaat 
2. We lossen conflicten zelf op – conflicthantering 
3. We hebben oor voor elkaar – communicatie 
4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens 
5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid 
6. We zijn allemaal anders - diversiteit 

De school voldoet hiermee aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale 
competentie, actief burgerschap en sociale integratie. 

4.6.2.12 Godsdienstig en/of levensbeschouwelijk onderwijs 

We besteden hier aandacht tijdens de lessen van De Vreedzame School en de 
lessen wereldoriëntatie. Ook bestaat er de mogelijkheid, om bij voldoende 
belangstelling, om lessen vormingsonderwijs te laten geven door docenten die 
beschikbaar gesteld worden via www.vormingsonderwijs.nl  
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4.6.2.13 TOP-lessen 

De leerlingen van groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8 krijgen de kans om hun talenten te 
ontdekken tijdens de groepsdoorbrekende wekelijkse TOP-lessen (Talent 
Ontwikkeling Poorter). In blokken van 3 of 4 weken maken kinderen kennis met 
bijvoorbeeld dammen, een vreemde taal als Spaans of Frans, koken en techniek. 

4.6.2.14 Poorter UniVERsity 

Op maandag- en woensdagmiddag kunnen leerlingen van groep 4 t/m 8 
deelnemen aan activiteiten van de Poorter UniVERsity, die extra tijd en 
mogelijkheden geven om te leren. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Door 
deelname verdienen kinderen punten waarmee ze sparen voor een diploma van 
onze UniVERsity. 

5. DE ZORG VOOR DE KINDEREN 

5.1 VOOR HET EERSTE NAAR SCHOOL 

Het basisonderwijs is in principe bestemd voor leerlingen van vier tot twaalf jaar. 
Meestal gaat een kind vanaf de vierde verjaardag naar school. Zodra een kind vijf 
jaar is geworden, is het leerplichtig.  Als de “basis” is gelegd, stromen de leerlingen in 
de meeste gevallen na 8 schooljaren door naar het voortgezet onderwijs. Een 
leerling moet de basisschool in elk geval verlaten aan het einde van het schooljaar 
waarin hij/zij veertien jaar is geworden.  

Nieuwe kleuters worden door de directeur en de betrokken leerkrachten zo 
evenredig mogelijk verdeeld over de kleutergroepen. Een paar weken voor hun 
vierde verjaardag wordt door de betreffende leerkracht contact opgenomen met 
de ouders om een afspraak te maken. Tijdens het gesprek worden in overleg met de 
ouders dagdelen afgesproken, waarop de nieuwe leerling mag komen wennen.  

Aanmelding van nieuwe leerlingen geschiedt bij de directeur en/of de intern 
leerlingbegeleider. Het maken van een afspraak verdient aanbeveling. Wij stellen 
het op prijs als kinderen bijtijds aangemeld worden.  

5.2 AANNAMEBELEID PRIMAIR ONDERWIJS GORINCHEM 

5.2.1 Visie van de gezamenlijke schoolbesturen in Gorinchem op het 
aannamebeleid van leerlingen1  

Ouders hebben een vrije keuze van school voor hun kind. Deze keuze is o.a. 
gebaseerd op levensbeschouwing en pedagogische/didactische voorkeuren. De 
zorg die de school op grond van zijn schoolspecifieke visie en uitgangspunten kan 
bieden, in het belang van een optimale ontwikkeling van het kind, speelt hierbij een 
belangrijke rol.  

Alle scholen verzorgen op eigen wijze onderwijs binnen de wettelijke kaders en 
onderscheiden zich daarbij op identiteit en kwaliteit in de breedste zin van het 

                                            
1 Deze notitie wordt onderschreven door de schoolbesturen van: stichting LOGOS, OVO en SKOBA.  
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woord. Optimale informatie aan ouders/verzorgers vinden wij in het belang van een 
goede keuze voor het kind essentieel.  

Voor een ononderbroken ontwikkeling van het kind is het doorlopen van de school 
van eerste inschrijving tot aan de overgang naar het voortgezet onderwijs gewenst. 
Het is om die reden van groot belang dat de keuze voor een basisschool door 
ouders bewust en weloverwogen gemaakt wordt. Ouders maken in principe een 
keuze voor één basisschool voor de duur van de gehele basisschooltijd.  Er kunnen 
zich echter bijzondere omstandigheden voordoen waardoor dit niet wenselijk is. 

5.2.2 Oriëntatie en inschrijving 

Kennismakings- en/of oriëntatiegesprekken  

Kennismakings- en oriëntatiegesprekken die kunnen leiden tot inschrijving op een 
school, vinden plaats vanaf het moment dat kinderen 2,5 jaar oud zijn.  

Inschrijving van een leerling 

Nieuwe leerlingen worden in principe tussen de 2,5 en 3,5 jarige leeftijd op een 
basisschool ingeschreven. 

5.2.3 Tussentijdse overschrijving 

Het kan voorkomen dat gedurende de schoolloopbaan het kind naar een andere 
basisschool gaat, bijvoorbeeld bij verhuizing naar een andere wijk/stad. Bij hoge 
uitzondering (bijvoorbeeld bij klemmende situaties) en na goed overleg tussen de 
ouders/verzorgers en de betrokken basisscholen is een overschrijving op andere 
gronden mogelijk. Het meest geëigende moment hiervoor is de zomervakantie. 
Hierbij geldt het volgende stappenplan, dat uiterlijk drie weken voor de 
zomervakantie afgerond dient te worden: 

stap Wat 

1 Voorgesprek(ken): 
Gesprek(ken) tussen ouders/verzorgers en de directie van de huidige school. 

2 Informatief gesprek over tussentijdse schoolwisseling tussen 
ouders/verzorgers en de directie van de mogelijk nieuwe school. 
Dit gesprek kan pas plaatsvinden als: 

 de ouders/verzorgers  een gesprek hebben gehad met de directie van 
de huidige school  

 de directies van de huidige school en de mogelijk nieuwe school 
hierover met elkaar contact hebben gehad. 

3 Uitspreken van voorkeur ouders: 
Ouders delen hun wens tot schoolwisseling mede aan: 

 de directie van de huidige school 
 de directie van de mogelijk nieuwe school. 
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4 Besluitvorming: 
Directies van beide scholen nemen gezamenlijk het besluit of aan de 
nadrukkelijke wens van de ouders tegemoet gekomen kan worden. In dit 
gesprek worden alle relevante argumenten door hen zorgvuldig gewogen. 
De eventuele overstapdatum (dus bij voorkeur na de zomervakantie) wordt 
door hen samen, rekening houdend met de wens van de ouders/verzorgers, 
bepaald. 

5 Afrondend gesprek: 
In dit gesprek wordt het besluit dat de directies van beide scholen hebben 
genomen door de directie van de huidige school aan de ouders/verzorgers 
bekend gemaakt en nader toegelicht. 

 

Voor Daltonschool De Poorter en kbs Mariëngaarde geldt bovendien onderstaande 
aanvulling: 

Het  voor de gemeente Gorinchem geformuleerde aannamebeleid  vraagt om een 
kleine aanvulling voor de situatie binnen de Brede School Gildenplein. Hier werken 
immers twee scholen voor primair onderwijs - met andere instanties daarbij - samen 
onder één dak.  

Ook voor de openbare Daltonschool De Poorter en KBS Mariëngaarde gelden de 
genoemde afspraken. Ten aanzien van een eventuele overstap van leerlingen 
tussen beide scholen is er echter sprake van een aanscherping van de criteria, 
omdat dit essentieel is voor de goede verstandhouding en de samenwerking binnen 
de BSG.  Een overstap van De Poorter naar Mariëngaarde of omgekeerd zal dan 
ook uitsluitend plaatsvinden wanneer er sprake  is van een noodsituatie, dit ter 
beoordeling van de directies van de beide scholen.  

5.3 HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN 

De ontwikkeling van de kleuters wordt gevolgd, door gebruik te maken van diverse 
toetsen, observatielijsten en de ontwikkelingsleerlijnen vanuit ParnasSys. 

Vanaf groep 3 worden de vorderingen op het gebied van taal, lezen en rekenen 
enkele malen per jaar getoetst met landelijk genormeerde toetsen, ontwikkeld door 
het Cito.  

We noemen dit het LOVS (leerling- en onderwijs volg systeem). De verkregen 
gegevens worden zorgvuldig op de computer bewaard, in het leerlingdossier  en de 
groepsmappen. De uitslagen van de Cito toetsen worden opgenomen in het 
rapport. De resultaten van de toetsing en / of observatie worden besproken op de 
groeps- en leerlingbesprekingen. Hierin wordt beslist welke extra zorg aan het kind 
geboden zal worden. 

(Zie de paragraaf: de extra zorg voor leerlingen met speciale behoeften) 

In een aantal gevallen (o.a. verandering van school) wordt een onderwijskundig 
rapport gemaakt. Dit rapport is altijd voor ouders ter inzage. In alle gevallen moeten 
zij toestemming geven voor toezending aan een andere school c.q. instantie. 
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In groep 4 en 6 wordt de NSCCT afgenomen. NSCCT staat voor Niet Schoolse 
Cognitieve Capaciteiten Test. Met deze test kan het leervermogen van kinderen 
getoetst worden. Hierdoor krijgen de leerkrachten beter zicht op wat leerlingen 
mogelijk kunnen, worden onderpresteerders opgezocht, en kan het 
onderwijsaanbod beter afgestemd worden op de leerlingen. In groep 6 krijgen de 
leerlingen een eerste indicatie van wat voor hen mogelijk zou zijn als 
vervolgonderwijs na groep 8. 

Aan het eind van groep 7 wordt de Entreetoets van het Cito afgenomen. Met deze 
toets kunnen we een indicatie geven van het voorlopig schooladvies voor het 
voortgezet onderwijs en weten we waar bij de leerling nog groeit te realiseren is.  

Zie ook hoofdstuk 9 Resultaten van het onderwijs. 

5.4 BASISNIVEAU ZORG 

Iedere leerkracht van Daltonschool De Poorter werkt planmatig en op minimaal een 
basisniveau aan de gebieden Zorg, Opbrengstgericht werken, Een veilig 
Pedagogisch klimaat en Administratie. Onderstaand is aangegeven wat een 
leerkracht op het gebied van Zorg als minimum niveau dient te hanteren. 

5.4.1 Cyclus handelingsgericht werken door de leerkracht 

Deze cyclus bestaat uit 6 fases: 

1. Waarnemen 

In de fase van het waarnemen verzamelt en ordent de leerkracht gegevens over 
alle leerlingen en alle resultaten behorende bij het aanbod. Het gaat om 
gegevens uit observaties, analyses van het werk, gesprekken met kinderen en 
ouders en de resultaten op methodeonafhankelijke en methode gebonden 
toetsen. 

2. Begrijpen 

In de fase van het begrijpen gaat de leerkracht op basis van de in het 
groepsoverzicht verzamelde gegevens na wat de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen in de groep zijn, met in het bijzonder aandacht voor de leerlingen die 
bij waarnemen gesignaleerd zijn.  

3. Onderwijsbehoeften 

Benoemen van onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Het denken in termen 
van onderwijsbehoeften, laat ons op een andere manier kijken naar kinderen en 
hierdoor werken we mede handelingsgericht. Onderwijsbehoeften zijn vooral 
gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor het kind: Wat heeft dit 
kind de komende periode (extra) nodig om bepaalde doelen te bereiken? 
Onderwijsbehoeften bevatten concrete aanwijzingen ten aanzien van de doelen 
die je nastreeft voor een leerling en wat je moet doen om deze doelen (samen 
met de leerling) te bereiken. 

4. Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 
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Wanneer de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen heeft 
benoemd, kan hij/zij vervolgens het groepsoverzicht bekijken . Er wordt dan 
gekeken welke leerlingen vergelijkbare onderwijsbehoeften hebben, zodanig dat 
de kinderen van en met elkaar kunnen leren. Deze kinderen worden geclusterd. 
Er kunnen zo verschillende patronen ontstaan die de leerkracht helpen te kiezen 
voor activiteiten met de hele groep, niveau of met individuele leerlingen. 

5. Opstellen van het groepsplan 

Een groepsplan is doelgericht, met hoge verwachtingen ten aanzien van 
leerlingen. In het groepsplan geeft de leerkracht op basis van de 
leerlijn/methode van een vakgebied voor de hele groep in 3 niveaus (indien 
nodig)aan welke doelen hij/zij de komende periode nastreeft. Het is belangrijk 
om de doelen met de leerlingen te bespreken en hen mede-eigenaar te maken 
van wat zij leren.  

6. Uitvoeren en evalueren van het groepsplan  

Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen kijkt de leerkracht hoe hij 
of zij op een haalbare manier een aanbod kan organiseren dat afgestemd is op 
de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep. Hierbij gaan 
wij in eerste instantie uit van convergente differentiatie. Vervolgens kan het 
groepsplan uitgevoerd worden.  Afgeleid van het groepsplan maakt de 
leerkracht een week- of dag planning (‘logboek’). Tijdens de uitvoering van het 
groepsplan verzamelt de leerkracht gegevens over de leerlingen en over de 
resultaten van haar aanbod.  
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Elke keer wordt de cyclus HGW afgerond met een groepsbespreking. Deze 
bespreking is meteen weer het begin van een nieuwe cyclus. Bij de 
groepsbespreking zijn de leerkracht en de intern begeleider aanwezig. Het 
groepsplan wordt geëvalueerd, het groepsoverzicht besproken, de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen bekeken en hoe voor een volgende 
periode leerlingen in de groep leerlingen kunnen worden geclusterd op een 
haalbare manier. 

5.5 ZORGVERBREDING 

Op Daltonschool De Poorter werken we met een systeem voor interne leerling 
begeleiding. De intern begeleider van onze school (mevr. Schalk) biedt de 
leerkrachten hulp in de omgang met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
op het gebied van gedrag werkhouding en/of leren, maar ook voor kinderen die 
een snellere ontwikkeling doormaken. Ook wanneer het welbevinden van een kind 
aandachtspunt is doordat het kind ‘niet lekker in zijn vel zit’ gaan betrokkenen 
hierover met elkaar in gesprek (of volgen acties).  

Problemen worden in de meeste gevallen door de leerkracht als eerste opgemerkt. 
De leerkracht probeert door gerichte observatie van het kind het probleem te 
analyseren. De gegevens van deze observatie worden vervolgens met de intern 
begeleider (IB-er) besproken. 

Als een leerling onvoldoende profiteert van het groepsplan, als de 
onderwijsbehoefte van een leerling onduidelijk blijft of als er vermoedens zijn van 
een ernstige problematiek of stoornis, dan wordt dit niet alleen door de leerkracht 
met de IB’er besproken, maar zeker ook met de ouders en, waar mogelijk, met de 
leerling. In de groepsbespreking kan dan het besluit genomen worden om de 
leerling aan te melden voor de leerlingbespreking.  

Het kan noodzakelijk zijn dat, bij hoge uitzondering, een individueel plan opgesteld 
moet worden. In dit plan worden maatregelen aangegeven die nodig zijn om de 
leerling te helpen. Een van de maatregelen kan zijn dat de leerling extra 
ondersteuning binnen (of buiten) de groep krijgt door onze onderwijsassistente.  

Het is mogelijk dat de IB samen met de leerkracht (en vaak ook met ouders) deze 
leerlingen bespreekt in het SOT (het schoolondersteuningsteam).   

Voor alle duidelijkheid: bij het werken met de cyclus van HGW worden naar 
aanleiding van groepsoverzichten de groepsplannen gemaakt. Alle leerlingen zijn 
hierin opgenomen. Deze groepsplannen worden zo nodig mondeling toegelicht 
door de groepsleerkracht tijdens de oudergesprekken. 

De IB-er houdt de vinger aan de pols door: 

 kinderen te (laten) toetsen individueel of groepsgewijs 
 gesprekken met leerkrachten / ouders en leerlingen 
 het team te raadplegen en in te lichten tijdens de resultaatbesprekingen 
 hulp en advies in te roepen van externe instanties 
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5.5.1 Plusgroepen op De Poorter 

We hebben op onze school enkele zogenaamde ‘plusgroepen’ in het leven 
geroepen. Kinderen uit groep 4 t/m 8, die extra uitdaging kunnen gebruiken, worden 
in zo’n plusgroep geplaatst. We noemen ze ook wel ‘meer-bagage-kinderen’. Het 
team bepaalt wie in aanmerking komt voor deelname aan een plusgroep. Tijdens 
de resultaatbesprekingen wordt dit besloten. 

(Cito)toetsgegevens van met name rekenen/wiskunde en begrijpend lezen zijn in 
belangrijke mate bepalend voor deelname. Daarnaast is de motivering van de 
leerkracht zeer bepalend. Deze kent als geen ander bijvoorbeeld de inzet en 
werkhouding van de kinderen. 

Het is echter geen vanzelfsprekendheid dat kinderen gedurende hun gehele 
schoolloopbaan aan de plusgroep blijven deelnemen.  

Steeds opnieuw wordt bekeken: 

 of de ‘studiebelasting’ niet te groot wordt (in de ene groep wordt bijv. meer 
nieuwe leerstof aangeboden dan in een andere groep) 

 of de toetsresultaten (rek/wisk., begrijpend lezen) de hoogste score opleveren 
 of er voldoende ‘menskracht’ is om de plusgroep(en) te begeleiden 
 of er eventuele andere bepalende factoren zijn vanuit de school- of thuissituatie 

Deze plusgroepen vinden plaats aan het eind van de woensdagmorgen (van half 12 
tot half een). De kinderen kunnen een keuze maken uit (meestal) drie ‘workshops’. 
Deze plusgroeplessen vinden structureel plaats in samenwerking met Cultuur op 
Maat. De workshops / projecten / thema’s vinden steeds voor een periode van vijf 
weken plaats. Daarnaast is er regelmatig een afronding in de vorm van een 
presentatie voor alle kinderen van school (transfer naar klasgenoten) en/of 
ouders/belangstellenden van de deelnemers aan de plusgroepen. 

Voorbeelden van workshops die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden: 

 talen: Russisch, Chinees en Grieks 
 Robotica, scheikunde ‘cosmetica’ en scheikunde ‘voeding’, Kangaroo, techniek, 

proefjes  
 Griekse cultuur en archeologie, CSI, filosofie, Hollandse Waterlinie 
 reclame, film, fotografie, kunst, theater 

5.5.2 Bovenschools aanbod meerbegaafden 

Wanneer een kind de diagnose hoogbegaafd heeft, kan toelating tot het OVO 
Talentontwikkeling Begaafdheid programma plaatsvinden (bovenbouw). Het 
protocol is op school aanwezig.  

5.6 LEERLINGENHULP ONDER SCHOOLTIJD DOOR EXTERNEN 

Het kan zijn dat u als ouder / verzorger zelf stappen onderneemt, omdat u zich 
zorgen maakt over uw kind en graag wilt dat er een (aanvullend) onderzoek plaats 
vindt of dat u gebruik wilt maken van externe deskundigen. Om te zorgen dat deze 
extra hulp goed georganiseerd wordt, is binnen de Stichting OVO het protocol 
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Leerlingenzorg door externen onder schooltijd opgesteld. De school geeft in principe 
vrij voor logopedie, fysiotherapie, orthodontie of dyslexie. Wij dienen echter altijd de 
noodzaak van dit geoorloofd verzuim te kunnen beargumenteren en moeten hierbij 
in overweging nemen in hoeverre de afwezigheid van de leerling invloed heeft op 
de uitvoering van het reguliere onderwijsprogramma. Bovenstaande geldt ook als 
de extra ondersteuning door b.v. de onderwijsassistent onder schooltijd in de school 
plaats vindt (het kind neemt dan immers geen deel aan het onderwijsaanbod in de 
groep). 

5.7 PASSEND ONDERWIJS 

5.7.1 Wat is passend onderwijs? 

Per 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs is de 
manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. 
Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of 
onderwijs op een speciale school. 

Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het 
samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat 
alle leerlingen onderwijs krijgt dat bij hen past. Schoolbesturen hebben een 
zorgplicht en de samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. 

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Driegang (28-16), kamer EC Rotonde. 

5.7.2  Voor welke leerlingen is er passend onderwijs? 

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, 
speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de praktijk 
gaat het vooral over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; voor deze 
leerlingen is er zorgplicht. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een 
verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Maar ook voor leerlingen met een 
gedrags- of leerstoornis is passend onderwijs natuurlijk erg belangrijk. Soms is het bij 
de start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas 
later. 

Het onderwijs aan leerlingen die blind of slechtziend zijn (cluster 1) en leerlingen die 
doof of slechthorend zijn of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben (cluster 2) 
wordt in een landelijk systeem georganiseerd. Voor alle andere leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben, wordt het onderwijs georganiseerd in regionale 
samenwerkingsverbanden. 

5.7.3  Wat is de zorgplicht? 

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 een zorgplicht. Dat betekent dat de 
scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig 
heeft en die bij hen ingeschreven staat of zich aanmeldt een passend 
onderwijsaanbod krijgt. 
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De school moet zorgvuldig onderzoeken wat een kind nodig heeft en dat eerst zelf 
proberen te realiseren. 

Als de school deze ondersteuning zelf niet kan bieden, moet de school na overleg 
met de ouders zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een 
passend aanbod kan organiseren. 

5.7.4  Schoolondersteuningsprofiel 

Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin beschreven staat 
welke ondersteuning geboden kan worden en hoe die ondersteuning is 
georganiseerd. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen 
van het schoolondersteuningsprofiel. 

5.7.5  Bestaat het ‘rugzakje’ nog? 

Vanaf 1 augustus 2014 bestaan er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die 
uw kind nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door EC Rotonde 
georganiseerd. EC Rotonde regelt de extra ondersteuning, dit kan door geld,  extra 
begeleiding of inzet onderwijsassistentie. 

5.7.6  Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? 

Als uw kind al op school zit, ga dan het gesprek aan met de leerkracht. Als uw kind 
nog niet op onze school zit, dan meldt u uw kind minimaal 10 weken van te voren 
schriftelijk aan. In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden  welke 
ondersteuning wij kunnen bieden. Wij zullen informatie verzamelen en zorgvuldig 
onderzoeken welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Van u als ouder wordt 
verwacht dat u de informatie die u heeft met ons deelt. Binnen 6 tot 10 weken laten 
wij weten of uw kind wordt toegelaten of we doen een voorstel voor een beter 
passende plek voor uw kind op een andere school van ons bestuur. Dat gebeurt 
altijd in nauw overleg met u. De Wet passend onderwijs en de zorgplicht betekenen 
niet dat scholen verplicht zijn ieder kind een plek te geven binnen de eigen school. 
Als niet de juiste ondersteuning kan worden geboden, dan moet er een andere 
school worden gezocht.  

Het samenwerkingsverband mag bepalen welke ondersteuningsaanbod het beste 
is. Om te bepalen of een kind het meest op zijn plaats is in het speciaal onderwijs, 
moeten deskundigen worden geraadpleegd. 

5.7.7  Naar een speciale school? 

Het kan zijn dat vanuit onze school uw kind wordt doorverwezen. EC Rotonde zal in 
overleg met de ouders bekijken of uw kind het beste op zijn plek is op een school 
met speciaal basis(onderwijs), of een school met speciale opvang. 

5.7.8  Samenwerkingsverband 28.16, Driegang 

Hoe werkt het in de praktijk bij het samenwerkingsverband waar onze school bij 
hoort, het samenwerkingsverband 28.16, Driegang? 

Ons samenwerkingsverband Driegang (28.16) bestaat uit scholen (en hun besturen) 
van een groot aantal kernen binnen de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-
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Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden, Altena en West-Betuwe. Dit betreft 
zowel de scholen voor regulier onderwijs als de scholen voor speciaal 
(basis)onderwijs. Tevens nemen de besturen voor speciaal onderwijs van buiten 
bovenstaande gemeenten maar met vestigingen binnen deze gemeenten deel. In 
samenwerkingsverband Driegang betreft dit SPON. 

De samenwerkende schoolbesturen zetten in op een hoogwaardige 
basisondersteuning binnen de scholen van het samenwerkingsverband. Er wordt een 
adequaat ondersteuningsaanbod voor preventieve en (licht) curatieve 
(onderwijs)ondersteuning nagestreefd. Prioriteit wordt gegeven aan de verbetering 
van de kwaliteit van de basisondersteuning. In tweede instantie wordt waar mogelijk 
gestreefd naar een verbreding/ophoging van deze basis. Naarmate de 
basisondersteuning op de scholen van hogere kwaliteit is, kunnen meer leerlingen 
dichter bij huis onderwijs volgen. Het streven is dan ook maximale thuisnabijheid, mits 
dit bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Als het de ontwikkeling belemmert, 
dan moet erkend moet worden dat in sommige gevallen de benodigde 
ondersteuning (nog) niet geboden kan worden binnen de grenzen van het 
samenwerkingsverband. 

5.8 DE ROUTE BIJ VERWIJZING 

5.8.1 Stap 1: arrangeren in de school  

School Ondersteunings Team (SOT) 

Het SOT heeft een centrale rol in de signalering, toewijzing en afstemming van 
onderwijsondersteuning en zorg. De basis voor het ondersteuningsteam wordt 
gevormd door de leerkracht, de ouder(s) en de interne begeleiding (IB). Het SOT 
bestaat uit de IB’er, de brugfunctionaris onderwijs (mevr. Carla Roos) en de 
brugfunctionaris zorg/gezin (mevr. Atie Bakker). De intern begeleider heeft en houdt 
de regie op het overleg.  

Brugfunctionaris onderwijs 

De brugfunctionaris onderwijs wordt per school aangewezen door EC Rotonde. 
Onze school heeft korte lijnen en intensieve contacten met de 
onderwijsarrangementen van EC Rotonde en orthopedagogen.  

Brugfunctionaris zorg/gezin  

De brugfunctionaris zorg/gezin wordt per school aangewezen door het Sociaal 
team. Naast het Sociaal team zijn er meerdere organisaties in de regio waarmee 
onze school frequent en intensief contact onderhoudt, zoals de Dienst Gezondheid 
en Jeugd (jeugdarts en leerplicht) en Vivenz (school)maatschappelijk werk).  

Zowel de eerste ‘driehoek’ van leraar-ouder-IB’er als het grotere 
ondersteuningsteam kunnen direct besluiten tot snelle en lichte interventies die 
geacht worden onderdeel te zijn van de basisondersteuning. 
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5.8.2 Stap 2: extra ondersteuning 

Wanneer het ondersteuningsteam constateert dat de basisondersteuning 
onvoldoende mogelijkheden biedt om aan de ondersteuningsbehoefte tegemoet 
te komen, kan dit leiden tot een arrangement dat gefaciliteerd moet worden (“extra 
ondersteuning in de basisschool”). Dit moet worden aangevraagd bij het 
samenwerkingsverband (bij ‘kamer De Rotonde’). De coördinator van een 
onderwijsarrangement (Taal/lezen/ Rekenen, Gedrag, Inclusief) kan preventieve 
ambulante begeleiding toekennen, gericht op de ondersteuning van de leerkracht 
en de IB’er. 

Bij het aanvragen van een arrangement wordt een Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
opgesteld. Voor leerlingen die niet in staat zijn het reguliere onderwijsaanbod te 
volgen, stellen we een OPP op. Ouders ondertekenen het handelingsdeel van dit 
OPP.  

Leerlingen met een OPP hebben vaak ook andere talenten of mogelijkheden. Zij 
kunnen jaarlijks een keer gebruik maken van de voorzieningen van EC Rotonde: 
diertherapie trajecten en zelfredzaamheid trajecten. Daarnaast zijn er ook 
voorzieningen voor o.a. meerbegaafden, logopedie, taalpaleis.  

5.8.3 Stap 3: verwijzing 

Wanneer ook met een arrangement leraar en school handelingsverlegen blijven, zal 
een verwijzingsverzoek worden opgesteld. 

5.8.4 Stap 4: deskundigenadvies  

Het deskundigenadvies wordt opgesteld door tenminste een orthopedagoog en 
een deskundige waarvan de expertise aansluit op de vermeende 
onderwijsbehoefte. In de praktijk is dit een kleine commissie.  

Indien het deskundigenadvies een afwijzing van het verwijzingsverzoek betekent, 
levert de commissie een alternatief. Indien het deskundigenverzoek het verzoek tot 
verwijzing ondersteunt, wordt tevens aangegeven op wat voor soort school (SBO of 
SO) de leerling het beste tot zijn recht zal komen.  

5.8.5 Stap 5: toelaatbaarheidsverklaring  

Op basis van het deskundigenadvies en het OPP stelt de directeur van kamer EC 
Rotonde een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) op, waarbij 
tevens de duur van de toelaatbaarheid, de onderwijssoort (speciaal basisonderwijs 
of speciaal onderwijs) en in geval van speciaal onderwijs de 
ondersteuningscategorie (1 t/m 3) wordt aangegeven. De aanvraag wordt 
verstuurd naar de SWV coördinator. 

De SWV-coördinator tekent de toelaatbaarheidsverklaring binnen één werkweek na 
ontvangst.  

5.9 GRENZEN AAN DE ZORG 

Plaatsing op Daltonschool De Poorter wordt, met in achtneming van de zorgplicht 
geweigerd in de volgende gevallen: 
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 indien uit de intakegegevens blijkt, dat de school niet die zorg aan de betrokken 
leerling kan geven, waar de school zichzelf conform het zorgprofiel (beschreven 
in het SOP) verplicht acht 

 indien er geen uitschrijfbewijs en onderwijskundig rapport van de vorige (basis-
)school kan worden overhandigd. 

6. DE LEERKRACHTEN 

6.1 VERDELING VAN DE GROEPEN  

Jaarlijks wordt voor de zomervakantie een groepsverdeling gemaakt. 

Uitgangspunten: 

 beperking van het aantal leerkrachten dat les  geeft aan een groep 
 indien mogelijk het voorkomen van combinatiegroepen 
 het bepalen van het aantal uren dat wekelijks aan IB, ondersteuning door 

onderwijsondersteuners en onderwijsassistentes, inzet vakdocent 
bewegingsonderwijs, etc. besteed kan worden 

De groepsverdeling wordt jaarlijks aan het eind van het schooljaar in een ouderbrief 
kenbaar gemaakt. 

6.2 WERKTIJDEN 

De leerkrachten zijn in principe altijd minimaal 20 minuten voor schooltijd aanwezig. 
Daarnaast zijn zij iedere dag na schooltijd tot 16.30 uur beschikbaar voor 
vergaderingen, overleg e.d. 

Indien u een leerkracht wenst te spreken, verzoeken wij u even een afspraak te 
maken. Die afspraken plant de leerkracht na schooltijd. Onder schooltijd gaat de 
lesgevende taak voor. 

In geval van noodsituaties kan buiten werktijd contact opgenomen worden via 06 
10915012. 

6.3 TAAKBELEID 

De veelheid van taken in het moderne basisonderwijs vereist een goede 
taakverdeling. Op Daltonschool De Poorter gebeurt dat in onderling overleg. Ieder 
schooljaar wordt uiterlijk in juni het taakbeleid voor het volgend schooljaar 
vastgesteld door het team van de school. 

6.4 WIJZE VAN VERVANGING BIJ ZIEKTE, ONVERWACHTE AFWEZIGHEID VAN 
EEN LEERKRACHT 

Bij ziekte/onverwachte afwezigheid van een leerkracht treedt een noodplan in 
werking, dat uitgaat van de volgende stappen: 

 er wordt getracht een externe vervanger/-ster te vinden  
 er wordt een parttime-leerkracht gevraagd extra te werken 
 een leerkracht met een speciale taak gaat voor de klas 
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 de directeur neemt alleen in uiterste noodzaak een klas over 
 de leerlingen van de betreffende groep worden verdeeld over de andere 

groepen. De indeling hiervoor ligt klaar. 
 de leerlingen worden naar huis gestuurd. Dit gebeurt slechts in uiterste nood na 

overleg met de directeur PO, die hiervan het bestuur in kennis stelt. 

6.5 DE BEGELEIDING EN INZET VAN STAGIAIRES 

Op de Pabo worden nieuwe leerkrachten opgeleid. Deze aanstaande leerkrachten 
moeten op een bepaald moment stagelopen op de basisschool. Wij vinden het 
waardevol, dat we stagiaires van de Pabo mogen begeleiden. Op deze manier 
dragen wij ons steentje bij om de school ook in de toekomst te voorzien van goed 
opgeleid personeel. Bovendien is contact met Pabo’s en jonge collega’s ook voor 
een levendig en modern onderwijs van groot belang. De eindverantwoordelijkheid 
van de door de stagiaires gegeven lessen blijft altijd bij de desbetreffende 
groepsleerkracht.  

Een bijzondere groep zijn de zogenaamde LIO-ers. Dit zijn Leraren In Opleiding. Bij 
hen is de stage een soort praktijkexamen. Wij beschouwen hen dan ook als 
volwaardige collega’s. 

Ook hebben we vaak stagiaires die een opleiding volgen voor onderwijsassistente of 
een opleiding in het kader van zorg en welzijn.  

Daarnaast worden we vaak benaderd door oud-leerlingen die nu op het Omnia 
College, Fortes Lyceum of het Gymnasium Camphusianum zitten. Helaas kunnen we 
niet al die aanvragen honoreren. 

7. DE OUDERS 

7.1 BETROKKENHEID 

In het huidige basisonderwijs worden de ouders op velerlei wijze betrokken bij de 
school. Daltonschool De Poorter vindt die betrokkenheid erg belangrijk, het kan een 
grote stimulans betekenen voor zowel leerkrachten als leerlingen. Ook het bestuur 
van stichting OVO ziet ouderbetrokkenheid als een belangrijke factor in het 
leerproces van het kind.  

Er is uiteraard een gemeenschappelijk belang voor ouders en de school; de 
ontwikkeling en het onderwijs van en aan het kind. Ouderbetrokkenheid heeft een 
belangrijke invloed op de schoolloopbaan van de kinderen. Dat begint voor de 
school met het opbouwen van een vertrouwensrelatie met alle ouders. Daarbij is 
een goed en regelmatig contact tussen school en gezin essentieel. Het is tevens 
noodzakelijk dat ouders daar hun belangstelling voor tonen en zich inzetten om het 
kind samen met de school te ondersteunen. Dit zijn zowel de dagelijkse contacten, 
zoals bij het brengen en halen van kinderen, als de meer formele contacten zoals bij 
de besprekingen over de ontwikkeling van uw kind, maar ook contacten waarbij 
ouders meehelpen op school of bij vieringen. Dit alles zorgt ervoor dat het kind zich 
prettig voelt op school en zich daardoor beter ontwikkelt. 
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7.2 CONTACT OUDERS-SCHOOL 

Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond georganiseerd. De 
ouders maken in de klas kennis met de leerkracht, die o.a. wat vertelt over het 
programma van het komende schooljaar. In groep 8 wordt die avond gesproken 
over de schoolkeuze en de scholen voor voortgezet onderwijs. 

Om kinderen en ouders te informeren over hun ontwikkeling werken we met de 
volgende cyclus: 

 September/oktober: oudervertelgesprekken 
 Februari: bespreken vorderingen met ouders en leerlingen aan de hand van 

het portfolio met daarin o.a. opgenomen de resultaten op de methode 
gebonden en onafhankelijke toetsen en observaties. 

 Juni/juli: bespreking vorderingen met ouders en leerlingen aan de hand van 
het portfolio met daarin o.a. opgenomen de resultaten op de methode 
gebonden en onafhankelijke toetsen en observaties. 

 
 
Tussentijds maken we indien nodig of gewenst afspraken met ouders voor 
voortgangsgesprekken. Ouders  zijn altijd van harte welkom om op school met de 
leerkracht en/of de IB-er over hun kind te praten. Graag wel eerst even een afspraak 
maken! 

Overal waar gewerkt wordt zijn er wel eens misverstanden en worden af en toe 
fouten gemaakt. Dit is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke 
punten te bespreken of het probleem aan de directie voor te leggen.  Samen 
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streven we naar een goede oplossing. Als we er niet uit zouden komen, dan 
bespreken we wie ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te lossen. 

7.3 INFORMATIEVOORZIENING 

Op allerlei manieren worden de ouders op de hoogte gehouden van het 
schoolgebeuren: via wekelijkse nieuwsbrieven, de website, facebook en Parro.  

7.4 MEDEZEGGENSCHAP 

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet geregeld is. De 
taken, verplichtingen en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan in 
de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). De MR houdt de kwaliteit van het 
onderwijs bij ons op school in de gaten en onderhoudt via de Gemeenschapelijke 
Medezeggenschaps Raad (GMR) contacten met het bestuur van stichting OVO. 
Zaken die aan de orde komen zijn: het schoolplan, het SOP, het formatieplan, de 
begroting, de PR van de school en ook deze schoolgids. De vergaderingen zijn 
openbaar.  

De MR, waarvan de leden 3 jaar zitting hebben, bestaat uit twee 
vertegenwoordigers van leerkrachten en twee ouders van leerlingen. De MR kent 
zowel adviesrecht als instemmingsrecht. Ongeveer 6 keer per jaar vinden er 
vergaderingen van de MR plaats, waarin alle zaken betreffende het reilen en zeilen 
van de school besproken worden. Onze MR heeft ook een afvaardiging in de GMR. 
In hoofdstuk 10 vindt u de namen en contactgegevens van de MR leden. 

7.5 OUDERPARTICIPATIE 

Ouders zijn op vele manieren actief in onze school. Een moderne basisschool kan 
niet zonder! Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met en onder 
verantwoordelijkheid van de betrokken leerkrachten. 

Een paar voorbeelden: 

 hulp bij de uitleen Spel en Boekenplan 
 hulp bij vieringen en festiviteiten 
 hulp bij sportactiviteiten 
 hulp bij het vervoer van leerlingen 
 hulp bij de praktische verkeerslessen 
 hulp bij de TOP-lessen 

De ouders kunnen zich voor bepaalde activiteiten opgeven via een hulpouderbrief, 
die zij aan het begin van het schooljaar ontvangen. Wie in de loop van het 
schooljaar tijd en zin krijgt om op school te helpen, kan zich uiteraard daarvoor bij de 
leerkrachten aanmelden. Graag zelfs! U helpt daarmee uw kind en de andere 
kinderen en... de leerkrachten! 

7.6 OUDERBIJDRAGE 

De kosten van het onderwijs worden in beginsel gedragen door de overheid. 
Daltonschool de Poorter biedt naast het gewone onderwijsprogramma extra 
activiteiten en voorzieningen aan. Hiervoor wordt aan de ouders een vrijwillige 
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financiële bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is o.a. bestemd voor het organiseren 
van een sinterklaasfeest, lentefeest, sportevenementen, educatieve activiteiten, 
klassenuitjes en culturele uitstapjes. De festiviteiten zullen, als er veel ouders niet 
betalen, een soberder karakter krijgen. 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt  door het team van de school, in 
overleg met de MR, bepaalt en aan de ouders/verzorgers doorgegeven in de 
jaarlijkse brief over de ouderbijdrage waarin ook de wijze van betalen wordt 
vermeld. 

De kosten voor schoolreizen en schoolkamp worden apart in rekening gebracht. 
Ook hierbij gaat het om een vrijwillige bijdrage. 

U als ouder/verzorger kan bepalen of u de bijdrage in zijn geheel, slechts gedeeltelijk 
of helemaal niet betaalt. Ouders die niet kunnen betalen, kunnen in overleg een 
regeling treffen. Bij het innen van deze bijdrage wordt geen dwang uitgeoefend.  

Een financiële bijdrage is geen voorwaarde tot toelating van Daltonschool de 
Poorter. 

7.7 OVERBLIJVEN 

Op Daltonschool De Poorter werken we met een continurooster. Alle kinderen blijven 
over op school. Hieraan zijn voor de ouders geen kosten verbonden. De kinderen 
eten in de klas met hun leerkracht en gaan daarna bij goed weer buitenspelen. Het 
buitenspelen tussen de middag wordt begeleid door pedagogisch medewerkers 
van de Stichting Kinderopvang Gorinchem (SKG). 

7.8 SCHOOLVERZEKERING 

7.8.1 Aansprakelijkheidsverzekering  

Er is door het bestuur van OVO een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze 
verzekering is bedoeld om de aansprakelijkheid te dekken wanneer een leerling of 
begeleider schade heeft veroorzaakt en door een ander aansprakelijk wordt 
gesteld. Ook is in deze verzekering de dekking van de aansprakelijkheid geregeld 
wanneer een leerling of begeleider de school of een begeleider aansprakelijk stelt 
voor geleden schade. Er is een eigen risico. Diefstal, vermissing, zoekraken, 
verduistering en brandstichting zijn niet verzekerd. 

7.8.2 Inzittendenverzekering 

Er is door het bestuur van OVO géén inzittendenverzekering voor auto’s afgesloten. 
Alleen ouders met een inzittendenverzekering mogen in schoolverband kinderen 
vervoeren. 

7.8.3 Reis- en ongevallenverzekering 

Er is een reis– en ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is bedoeld voor 
alle uitstapjes, excursies en schoolreisjes die gehouden worden in schoolverband. 
Alle leerlingen en hun begeleiders zijn verzekerd. Verzekerd zijn bagage en 
ongevallen en eventueel extra gemaakte kosten voor: hulpverlening, telefoon, extra 
verblijfskosten e.d. De verzekering heeft het karakter van een aanvullende 
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verzekering. D.w.z. dat alleen die zaken worden vergoed die niet door een andere 
(eigen) verzekering gedekt worden. Geld, diefstal, vermissing en zoekraken zijn 
uitgesloten en er is een eigen risico voor bagage. 

7.9 WAT TE DOEN BIJ KLACHTEN? 

Onze scholen zijn veilige scholen waar ouders hun kinderen met een gerust hart aan 
kunnen toevertrouwen. Leerlingen moeten zich veilig en prettig voelen op school. 
Dat betekent in ieder geval dat pesten niet getolereerd wordt. Veiligheid kan ook te 
maken hebben met optreden tegen discriminatie, agressie, geweld en seksuele 
intimidatie. Een veilig schoolklimaat voor leerlingen betekent ook dat belangrijke 
schoolbeslissingen die het kind betreffen zorgvuldig worden voorbereid en als 
acceptabel en rechtvaardig moeten worden ervaren. 

Omdat er een open sfeer is op onze scholen, kunt u eventuele problemen of 
geschillen direct bespreken met leerkrachten en schoolleiding of directie. Klachten 
over de dagelijkse gang van zaken in de school worden meestal in onderling 
overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding opgelost. 

Als deze gesprekken niet leiden tot een goede oplossing, bestaat de mogelijkheid 
om een andere weg te volgen. Dan spreken we van een klacht, en moeten er 
maatregelen getroffen worden. We komen dan in het klachtentraject. Hieronder 
worden de stappen beschreven die kunnen worden ondernomen. 

7.9.1 Traject van afhandeling van de klacht binnen de school/de stichting 
(intern) 

1. U gaat met uw klacht eerst naar de persoon waarom het gaat. Als de klacht 
wordt opgelost en u en de persoon waarmee u d klacht bespreekt zijn tevreden, 
dan is dat de mooiste oplossing. 

2. Kunt u de klacht niet samen oplossen, dan legt u de klacht voor aan de 
schoolcontactpersoon. Deze kan u doorverwijzen naar een leidinggevende of 
een inhoudelijk deskundige, zoals een Intern begeleider of zorgcoördinator. 

3. Uiteindelijk komt u misschien terecht bij de directeur/rector. Deze kan een nieuw 
overleg begeleiden tussen klager en betrokkene, om te komen tot een oplossing. 

4. In de scholen voor primair onderwijs is een mogelijke vervolgstap het voorleggen 
van de klacht aan de algemeen directeur primair onderwijs. 

U kunt zich in dit traject laten begeleiden door de schoolcontactpersoon. De 
schoolcontactpersoon is het loket en de wegwijzer bij klachten. De 
schoolcontactpersoon is geen bemiddelaar. 

Als via bovenstaand traject geen oplossing gevonden kan worden bestaat de 
mogelijkheid om het externe klachtentraject in te gaan via de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs. 
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7.9.2 Traject van de afhandeling van de klacht via de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs (extern) 

Als het interne traject niet voldoende heeft opgeleverd, kunt u uw klacht indienen bij 
de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en 
beoordeelt (na een hoorzitting) of de klacht gegrond is. De LKC treedt op als 
adviescollege voor het bevoegd gezag en brengt ten slotte advies uit aan het 
bevoegd gezag waarin zij doorgaans aanbevelingen opneemt. Op die manier wil zij 
voorkomen dat een dergelijke situatie zich herhaalt en wil zij bijdragen aan de 
kwaliteit van het onderwijs. 

Stichting OVO heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie onderwijs 
(LKC).  

Contactgegevens LKC: 

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 
Telefoon 030 – 2809590 
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl  
Website: www.onderwijsgeschillen.nl  

Het reglement van de LKC vindt u op hun website: www.onderwijsgeschillen.nl en 
kan worden opgevraagd bij de schoolcontactpersoon. 

7.10 KLACHTENREGELING STICHTING OVO 

Voor de scholen van Stichting OVO is een klachtenregeling vastgesteld. Deze 
klachtenregeling vindt u op de website van Stichting OVO en ligt ter inzage bij de 
schoolcontactpersoon. 

7.11 VERTROUWENSINSPECTEUR 

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. 
Ouders, leerlingen, docenten en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur 
benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied 
van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, 
extremisme en radicalisering. Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën 
kunnen worden voorgelegd aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en 
informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject 
naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.   

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op: 0900 - 111 3 111 
(lokaal tarief). 

7.12 MACHTSMISBRUIK EN ONGEWENST GEDRAG 

Bij klachten over machtsmisbruik of ongewenst gedrag wordt altijd de externe 
vertrouwenspersoon integriteit (VPI) ingeschakeld. Voor de contactgegevens vragen 
wij u om contact op te nemen met Wendy Faas op wfaas@stichtingovo.nl. 

De integriteitscode van de Stichting OVO kunt u vinden op www.stichtingovo.nl  
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7.13 MELDPLICHT SEKSUEEL MISBRUIK 

Als een medewerker (ook de schoolcontactpersoon) een vermoeden heeft van 
seksueel misbruik, moet hij dit onmiddellijk melden bij het bevoegd gezag: de 
bestuurder. Het is niet voldoende een tussenpersoon te informeren, zoals een lid van 
de schoolleiding. Als de medewerker zijn verantwoordelijkheid hiervoor niet neemt, 
kan het bevoegd gezag strenge maatregelen nemen. Zwijgt een medewerker over 
bij hem bekend seksueel misbruik, dan kunnen het slachtoffer en/of zijn ouders een 
schadeclaim indienen bij de medewerker. 

Als het bevoegd gezag een melding heeft ontvangen van een mogelijk 
zedendelict, is deze verplicht direct te overleggen met de vertrouwensinspecteur. 
De vertrouwensinspecteur stelt vast of sprake is van een redelijk vermoeden van een 
strafbaar feit. Is dat het geval, dan is het bevoegd gezag altijd verplicht aangifte te 
doen bij de politie (officier van justitie).  

Bij klachten van ouders en leerlingen over mogelijk seksueel misbruik volgt het 
bevoegd gezag dezelfde lijn als hierboven geschetst. 

7.14 ONGEWENSTE INTIMITEITEN 

Indien mogelijk worden één op één situaties zoveel mogelijk vermeden. Echter in 
situaties, waarbij het in het belang van de leerling is om één op één te werken, geldt 
deze regel niet (bijv. bij het afnemen van testen, remediërende activiteiten, 
logopedische hulp). 

Leerlingen blijven alleen na als het werk moet worden afgemaakt of als ze een 
opruimtaak hebben gedurende maximaal 30 minuten, tenzij anders met de ouders is 
overeengekomen. 

Personeel van onze school laat leerlingen niet buiten schooltijd terugkeren naar 
school en neemt leerlingen niet mee naar hun woning of andere gelegenheid, tenzij 
het een schoolactiviteit betreft en de ouders daarvan in kennis zijn gesteld. 

Leerlingen van groep 1 en 2 mogen worden geholpen bij het naar het toilet gaan. 
Het kan voorkomen dat billen worden afgeveegd of dat kinderen moeten worden 
verschoond. Dit mag alleen worden gedaan door personeelsleden. Bovenstaande 
geschiedt nooit in een afgesloten ruimte. Bij leerlingen van hogere groepen worden 
de ouders – zo mogelijk – in kennis gesteld van sanitaire ongelukjes. 

Als leerlingen van groep 1 en 2 zich voor de bewegingslessen willen omkleden, houdt 
de groepsleerkracht toezicht en helpt als dat nodig is. Leerlingen vanaf groep 5 
kleden zich gescheiden om. Ze worden geacht dit zelfstandig te doen, maar kunnen 
om hulp vragen. In principe blijft de groepsleerkracht bij de eigen sekse. Voor het 
houden van toezicht mag ook bij de andere sekse worden binnen gelopen. De 
leerkracht blijft echter nooit langer binnen dan noodzakelijk is. Bij de groepen 6, 7 en 
8 klopt de groepsleerkracht op de deur voordat hij/zij bij de andere sekse naar 
binnen gaat. 



Schoolgids 2019-2020                                                                                                                            
53 

 

Schepenenstraat 5  4204 BL, Gorinchem  tel. 0183-633327  info.depoorter@stichtingovo.nl 

8. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 

8.1 INLEIDING 
Stilstand betekent achteruitgang. Dit geldt zeker ook voor het onderwijs. Het team van 
Daltonschool De Poorter werkt op verschillende manieren aan de 
kwaliteitsverbetering van de school.  

De kwaliteit van de scholen van OVO-PO wordt op schoolniveau gerealiseerd door: 

 te werken met kwalitatief goed personeel 
 te werken met goede methodes 
 het volgen van de resultaten (opbrengsten) van onze leerlingen met behulp van 

het ParnasSys leerlingvolgsysteem 
 opbrengstgericht en planmatig te werken 
 ons onderwijs steeds verder te ontwikkelen en te verbeteren door in te spelen op 

de vernieuwingen van het onderwijs. 

Op bovenschools niveau wordt de kwaliteit van de scholen van OVO-PO bewaakt 
door: 

 het monitoren van de bereikte resultaten van het onderwijs (leeropbrengsten) 
 de inzet van de kwaliteitsmedewerker 
 het coachen van leerkrachten 

De rol van de inspectie bij het toezicht houden van de kwaliteit op de scholen. 

8.1.1 De kwaliteit van de scholen van OVO-PO op schoolniveau 

Kwalitatief goed personeel 

Goede leerkrachten zijn nog belangrijker dan de methoden die we op onze school 
gebruiken. Aan de leerkrachten vertrouwt u immers uw kinderen toe. Onze 
leerkrachten zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken die de kinderen ter 
beschikking staan, zinvol worden gebruikt; zij ‘vertalen’ als het ware de leerstof naar 
de kinderen.  

De maatschappij verandert voortdurend en dat werkt door in het onderwijs. We 
proberen op Daltonschool De Poorter die nieuwe ontwikkelingen binnen onze 
mogelijkheden zoveel mogelijk te volgen.  

Professionalisering of scholing van het team is een belangrijk onderdeel. Het team van 
Daltonschool De Poorter besteedt o.a. aandacht aan ‘zorg op maat’ wat ook 
adaptief onderwijs wordt genoemd. De scholing van het team kan worden verzorgd 
door externe instanties. Ook individuele scholingsvragen worden – indien mogelijk – 
gehonoreerd. 

Kwaliteitsverbetering door goede methoden 

Op onze school wordt les gegeven met behulp van moderne leermethoden.  Bij het 
kiezen van de methodes en hulpmaterialen letten we op kwaliteit en dus op de 
volgende aspecten: 

 kunnen onze kinderen met behulp van deze methoden goed leren? 
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 zien de materialen er voor de kinderen aantrekkelijk uit? 
 past het leerstofaanbod bij de kerndoelen/referentiekaders die de rijksoverheid 

heeft vastgesteld? 

 

Omdat het ene kind makkelijker leert dan het andere, letten we er bij de aanschaf 
van methoden op, of er voor alle kinderen passende leerstof in de methode aanwezig 
is (onderwijs op maat). 

ParnasSys 

ParnasSys is een administratie- en een leerlingvolgsysteem. De basisscholen van OVO 
zijn in het schooljaar 2011-2012 overgestapt op deze programma’s van ParnasSys. 
Met behulp van de bestuursmodule wordt ook onze school door het bestuur van 
OVO-PO gevolgd. In 2018-2019 zijn we overgestapt van het kwaliteitsinstrument 
Integraal op de SuccesSpiegel. 

Opbrengst gericht- en planmatig werken.  

Het doel van opbrengstgericht werken is om bij alle kinderen de leeropbrengsten te 
verhogen, te optimaliseren. We werken op onze school volgens het ACA-model 
(Analyseren van toetsopbrengsten, het trekken van Conclusies en het uitvoeren van 
Acties). 

 Dit houdt in: 

 het verzamelen, registreren en analyseren van informatie 
 het trekken van conclusies uit deze informatie 
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 het formuleren van doelen, ambities en verbeteractiviteiten 
 het nemen van beslissingen 
 het uitvoeren van activiteiten 
 gerichte evaluatie op basis van geregistreerde vorderingen 

Hoe wordt dat bereikt? 

 Op groeps- en schoolniveau: met hulp van de duidingsvragen op aspecten van 
het onderwijsleerproces uit het 4D-model analyseren we onze 
onderwijsopbrengsten in de groepen en school. Reflectie op wat de leerkracht 
doet staat daarbij centraal. Deze bevindingen nemen we mee naar het 
volgende groepsplan. 

 Op leerlingniveau: door kritisch te bekijken wat de stimulerende en 
belemmerende factoren voor leerlingen zijn en hoe de leerkracht daar in het 
groepsplan aan tegemoet kan komen. 

 Door cyclisch te werken: data, duiden, doelen, doen 

Verbeteren en ontwikkeling van het onderwijs 

Elke school van OVO-PO draagt zorg voor een goed systeem van zelfevaluatie. Hoe 
krijg en houd je grip op kwaliteit? Hoe doe je dat op een manier die werkbaar is? En 
hoe leg je vanuit dat systeem voor kwaliteitszorg op logische manier de verbinding 
naar schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling?  

Van 2012-2013 t/m 2017-2018 hebben we gebruik gemaakt van Integraal, een 
softwareprogramma voor scholen dat kwaliteitszorg, schoolontwikkeling en 
persoonlijke ontwikkeling op logische wijze met elkaar verbindt. Doordat Integraal 
volledig geïntegreerd was binnen ParnasSys maakte dit systeem optimaal gebruik 
van de reeds beschikbare data binnen ParnasSys. In 2018-2019 is op bovenschools 
niveau gekozen voor de SuccesSpiegel, omdat dit instrument niet langer meer 
beschikbaar is. 

Met behulp van een kwaliteitsinstrument denken we voortdurend na over een 
aantal belangrijke pijlers van ons onderwijs. O.a. over onze zorg aan onze leerlingen, 
over ons leerstofaanbod, over ons pedagogisch klimaat, over de resultaten die we 
boeken. We streven er naar om het goede van ons onderwijs vast te houden en te 
continueren en de punten waarin we minder sterk zijn te verbeteren en / of te 
optimaliseren. Deze analyse van de kwaliteit van ons onderwijs is dus een continu 
proces. 

8.1.2 De kwaliteit van de scholen van OVO-PO op bovenschools niveau 

Het monitoren van de bereikte resultaten van het onderwijs (leeropbrengsten) 

Het bestuur van OVO draagt de eindverantwoording voor de kwaliteit van het 
onderwijs. De bovenschools directeur (in samenspraak met de 
kwaliteitsmedewerker) monitort de vorderingen en behaalde resultaten van de 
scholen. Uit deze monitoring blijkt welke knelpunten er op de scholen zijn. Deze 
worden door de bovenschools directeur en/of de kwaliteitsmedewerker met de 
directeur besproken. De directeur stelt een verbeterplan hiervoor op, dat smart 
geformuleerd wordt. Dit verbeterplan wordt cyclisch en planmatig uitgevoerd. 
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De inzet van een kwaliteitsmedewerker van stichting OVO 

Vanaf het schooljaar 2012-2011 heeft OVO een kwaliteitsmedewerker aangesteld. 
De kwaliteitsmedewerker begeleidt de scholen als zij hulp nodig hebben bij het 
verbeteren van de kwaliteit. OVO vindt het bundelen van krachten erg belangrijk en 
waardevol. Het uitgangspunt hierbij is steeds “leren van en met elkaar”. De 
kwaliteitsmedewerker organiseert diverse bijeenkomsten voor alle IB’ers die bij OVO-
PO werkzaam zijn. Er is gezamenlijk een bovenschoolse toetskalender ontwikkeld met 
een bijbehorende protocol voor afname en verwerking.  

Het coachen van leerkrachten 

Bij OVO-PO willen we werken met kwalitatief goede leerkrachten. Om dit te bereiken 
en vast te houden maken we gebruik van de diensten van de interne OVO-coach. 
De coach zorgt ervoor dat leerkrachten goed (kunnen) functioneren. Soms blijkt uit 
coaching dat leerkrachten verder moeten professionaliseren in een bepaald 
onderdeel van hun vakgebied. Zij kunnen daarvoor scholing volgen. Dit alles komt 
het onderwijs aan uw kind ten goede!  

8.1.3 Inspectie en toezicht op kwaliteit 

De onderwijsinspectie is door de overheid in het leven geroepen om de kwaliteit van 
het onderwijs te bewaken. Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs is 
geregeld in de Wet op het onderwijs-toezicht. (WOT) 

Scholen die het goed doen, 'verdienen' minder toezicht. Waar problemen zijn, wordt 
het toezicht intensiever. Het toezicht sluit aan bij de verantwoordelijkheid van 
schoolbesturen. Aanspreekpunt voor het toezicht zijn dan ook de besturen van de 
onderwijsinstellingen.  

Verder is er veel algemene informatie maar ook informatie specifiek over onze 
school en ook andere scholen te vinden op 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezicht-op-scholen  

8.2 ACTIVITEITEN TER VERBETERING VAN HET ONDERWIJS 

Stilstand betekent achteruitgang. Dit geldt zeker ook voor het onderwijs. Daarom 
wordt er om de vier jaar een schoolplan geschreven, waarin de school beschrijft hoe 
er in de komende vier jaar gewerkt gaat worden aan het handhaven en zo nodig 
en zo mogelijk  verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.   

Aan het begin van elk schooljaar wordt een jaarplan geschreven, waarin een 
evaluatie van de beleidsvoornemens van het voorgaande schooljaar is opgenomen 
en waarin de beleidsvoornemens voor het betreffende jaar uitgewerkt worden. 

Behalve het bijhouden van de vakliteratuur, worden er om “bij te blijven” 
bijvoorbeeld cursussen, workshops, enz. bezocht. Ook vinden er bezoeken aan 
andere scholen plaats en worden er regelmatig studiedagen georganiseerd, waarbij 
een deskundige uitgenodigd wordt of worden studiedagen bezocht. 



Schoolgids 2019-2020                                                                                                                            
57 

 

Schepenenstraat 5  4204 BL, Gorinchem  tel. 0183-633327  info.depoorter@stichtingovo.nl 

8.3 DALTONONDERWIJS 

De Daltonwerkwijze  is een regelmatig terugkerend onderwerp in onze 
teamvergaderingen. Door regelmatig met elkaar te spreken over de uitwerking van 
de daltonprincipes, onze praktijkervaringen, enz. zorgen wij er voor, dat de kwaliteit 
van ons onderwijs gehandhaafd blijft. Waar nodig en waar mogelijk worden 
wijzigingen aangebracht. 

Ook de bevindingen van de visitatiecommissie van de Nederlandse Dalton 
Vereniging (NDV) zijn voor ons aanleiding om onze Daltonwerkwijze tegen het licht te 
houden.   

 

8.4 DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS 

Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen gebruiken wij de volgende zaken: 

 Het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Dit geeft ons inzicht in het verloop van de 
groepen en individuele leerlingen. Bij opvallende zaken wordt er geëvalueerd 
wat de mogelijke oorzaken zijn en –indien nodig- actie ondernomen. 

 De resultaten van de methodegebonden toetsen.  
 De Drempeltoets en/of de IEP in groep 8. Deze instrumenten zijn voor de school 

een manier om de kwaliteit aan het einde van de basisschool te toetsen. Per jaar 
wordt de uitslag in kaart gebracht en geanalyseerd. Vanuit de analyse worden 
plannen van aanpak gemaakt. 

 Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met de 
groepsleerkrachten. 
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 Ieder schooljaar vinden er studiedagen plaats om zo de deskundigheid van de 
leerkrachten te bevorderen.  

 Aan het einde van elk schooljaar evalueert de school de gestelde doelen en 
maakt vervolgens aanpassingen in de beleidsplannen van het schoolplan.  

 De kwaliteitscyclus PO van Stichting OVO, aangevuld met collegiale consultaties. 
 De bevindingen vanuit de schoolbezoeken van de Inspectie en de 

visitatiecommissie van de Nederlandse Dalton Vereniging.  

9. RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

9.1 ALGEMEEN 

In dit hoofdstuk vertellen we u globaal iets over de resultaten van ons onderwijs. U 
wordt gedurende de basisschoolperiode op diverse manieren geïnformeerd over de 
resultaten van uw eigen kind(eren). De resultaten zijn voor u en uw kind(eren) van 
belang om te weten hoe de vorderingen zijn en waar eventueel de problemen 
liggen. De school gebruikt de resultaten van uw kind(eren) om steeds een 
tussenstand te kunnen vaststellen. Met behulp hiervan bepalen we hoe we in ons 
onderwijs voortgaan met uw kind(eren).  

Wij willen de resultaten niet gebruiken om kinderen met elkaar te vergelijken. Ieder 
kind komt met zijn eigen aanleg en sociale achtergrond de school binnen op 
vierjarige leeftijd. Met dat gegeven probeert de school het optimale uit ieder kind te 
halen. De wijze waarop we dit doen bepaalt de kwaliteit van ons onderwijs. 
Hieronder geven we u enkele globale cijfers met betrekking tot de doorstroom en 
uitstroom van onze leerlingen. 

9.2 BEOORDELING/RAPPORTAGE 

In groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen twee rapporten mee als onderdeel van het 
portfolio: in januari/februari en juni/juli. Na de rapporten zijn er 10 minuten 
gesprekken voor alle leerlingen van onze school, dus ook voor de groepen 1 en 2, 
waar u voor uitgenodigd wordt.  

Mocht een leerkracht het tussentijds nodig vinden om over uw kind te praten, dan 
neemt hij/zij contact met u op. Uiteraard kunt u zelf ook een afspraak maken om 
over de ontwikkeling van uw kind te praten. 

9.3 NSCCT, CITO ENTREETOETS, DREMPELTOETS EN IEP-TOETS 

NSCCT 

In groep 4 en 6 nemen wij de NSCCT (Niet Specifieke Cognitieve Capaciteiten Test) 
af. Door de uitslag van deze test te koppelen aan de resultaten van de methode 
onafhankelijke toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem krijgen we in beeld of de 
leerlingen presteren op hun niveau. 

De Cito Entreetoets 

In groep 7 wordt de CITO Entreetoets gebruikt. De resultaten van deze toets worden 
weergegeven in een leerling-rapport van het CITO. Met de Entreetoets kan worden 
nagegaan welke hiaten leerlingen hebben in de beheersing van een aantal 
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belangrijke vaardigheden om vervolgens het onderwijs zo goed mogelijk af te 
stemmen op de leerlingen. De Entreetoets geeft ook een voorlopig uitstroomadvies 
voor aan het eind van groep 8. 

Drempeltoets 

In groep 8 nemen we voor of direct na de herfstvakantie de Drempeltoets af. Deze 
toets test aanleg en vermogen van een leerling. De resultaten worden gebruikt bij 
het advies voor de keuze van het vervolgonderwijs. 

IEP Eindtoets 

De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat aan et eind van 
groep 8. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en 
rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgen we inzicht in welk referentieniveau 
(1F, 2F en 1S) de leerlingen beheersen. De IEP Eindtoets wordt pas afgenomen als de 
schoolkeuze al heeft plaatsgevonden. Als de resultaten hoger uitvallen dan het 
schoolkeuzeadvies, dan kan in overleg het advies bijgesteld worden. 

9.4 DOORSTROOM 

Ons schoolteam begeleidt het leren van de kinderen zo goed mogelijk. In een 
doorgaande lijn, steeds een stap verder, iets erbij leren, nieuwe ervaringen opdoen, 
zelfstandigheid bevorderen, elkaar helpen, enz. 

Kinderen verschillen in aanleg, aard, kennis, inzicht en tempo van werken en leren. 
De leerkrachten houden hiermee rekening bij het geven van uitleg en het 
aanbieden van leerstof. Zittenblijven vindt zeer incidenteel plaats. 

9.5 UITSTROOM 

Uitstroomgegevens van schooljaar 2014-2015 t/m  2018-2019: 
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2*   8    9   2 5 1   27 

2015 
2016 

2*   8    7    1 2 3  23 
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1   7    3     3 1  15 

2017 
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3   5    3  1 0 3 5 2 2 24 

2018 
2019 

1 1 3 1 2 1 2 1 1  1 3  2 1 20 

* uit groep 7 

Resultaten Cito en IEP Eindtoets schooljaar 2014-2015 t/m 2018-2019: 



Schoolgids 2019-2020                                                                                                                            
60 

 

Schepenenstraat 5  4204 BL, Gorinchem  tel. 0183-633327  info.depoorter@stichtingovo.nl 

Schooljaar  Standaardscore Cito 
2014-2015 536,2 
Schooljaar Standaardscore IEP 
2015-2016 81 
2016-2017 74 
2017-2018 79 
2018-2019 76,6 

 

9.6 ZITTENBLIJVEN EN VERLENGDE KLEUTERPERIODE 

Wij kennen op school een leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat binnen een 
jaar tijd een bepaalde hoeveelheid leerstof wordt aangeboden en dat overgang 
naar een volgende groep na de zomervakantie plaatsvindt. Wij realiseren ons echter 
dat de leertijd van een jaar niet voor alle kinderen voldoet. Het ene kind heeft juist 
langer nodig om zich de kennis en vaardigheden die aangeboden worden eigen te 
maken, terwijl voor een ander kind de leertijd te lang is. In deze paragraaf gaat het 
over die eerste groep. 

Scholen zijn bij wet verplicht een doorgaande ontwikkeling te bewerkstelligen. 
Verlengde leertijd bieden (een betere benaming dan zittenblijven) kan hieraan 
tegemoet komen. Het kan er juist voor zorgen dat het niveau eind groep 8 hoger is, 
dan wanneer het kind deze extra leertijd niet zou krijgen en altijd maar over zou 
gaan. Verlengde leertijd is meer dan ‘een jaar wachten/overdoen’.  

Geldende (wettelijke) uitgangspunten: 

 De school bepaalt of kinderen wel of niet overgaan of verlengde leertijd krijgen. 
Wettelijk is de school verantwoordelijk voor de inrichting van het onderwijs. (De 
ouders gaan daar niet over en de inspecteur ook niet.) 

 De wet stelt dat kinderen in principe de basisschool in 8 aaneensluitende jaren 
zouden moeten KUNNEN doorlopen. 

 Als wij als school vinden dat een kind langer dan acht jaar over de basisschool 
moet doen, dan moeten wij dat kunnen onderbouwen. Dit wordt aan de ouders 
in een gesprek uitgelegd. 

 De manier waarop die onderbouwing opgezet wordt mogen wij als school zelf 
bepalen. Wij kiezen hierbij voor het gebruik van de Cito LOVS-toetsen en de 
leerlijnen van ParnasSys (groep 1 en 2), eventueel aangevuld met een 
argumentatie. Dit staat beschreven in het handelingsplan. 

 Op bestuursniveau is een document opgesteld met richtinggevende uitspraken. 
Deze zijn bewerkt in het zorgplan terug te vinden. 

Procedure t.a.v. zittenblijven / verlengde kleuterperiode 

Wanneer op grond van het leerlingvolgsysteem in maart/april vermoed wordt dat 
een leerling (ernstige) problemen zal ondervinden in de volgende groep, stellen wij 
de ouders hiervan op de hoogte. Vervolgens volgen we de maanden daarop 
nauwlettend de ontwikkeling van het kind. Met de verkregen informatie gaan we 
opnieuw in gesprek met de ouders. Na dat gesprek nemen we uiterlijk in juni intern 
een besluit over het schoolvervolg. We streven naar een besluit dat door iedere 
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betrokkene gedragen wordt. De praktijk leert dat we op grond van onze ervaring 
een goede inschatting kunnen maken over de kansen en risico’s van het onderwijs 
op onze school. Onjuist genomen beslissingen kunnen ernstige gevolgen hebben 
voor de schoolloopbaan van het kind en het onderwijs aan de gehele groep. Een 
groep met veel ‘zorgleerlingen’ remt de gang van het onderwijs. Vanwege 
genoemde nadelige consequenties is dit schooladvies bindend. 

Informeren van ouders 

 Na het oudervertelgesprek in oktober en voor de eerste rapportbespreking in 
januari/februari deelt de leerkracht een eerste indruk van zijn zorg m.b.t de 
vorderingen van het kind. 

 Bij de eerste rapportbespreking in januari geeft de leerkracht aan dat het kind 
achterblijft t.o.v. zijn klasgenoten. 

 De leerkracht bespreekt met de ouders het plan van aanpak. 
 Tijdens een extra gesprek  in maart/april wordt de verwachting uitgesproken dat 

het kind wellicht doubleert. Doublure vindt na groep 5 in principe niet meer 
plaats. 

 De ontwikkeling van het kind wordt nauwlettend gevolgd middels 
handelingsplannen. 

 De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de leerkracht in samenspraak met 
de intern begeleider tijdens de groeps- en leerlingbespreking in mei/juni. Dit 
gebeurt in overleg met de ouders. Het schooladvies is echter bindend. 

10. REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN 

10.1 SCHOOLTIJDEN 

Op Daltonschool De Poorter werken we met het 5-gelijke-dagenmodel. De 
leerlingen van groep 1 t/m 8 gaan naar school van maandag t/m vrijdag van 08.30-
14.00 uur. Daardoor krijgen de groepen 1 t/m 8 krijgen jaarlijks minimaal 1000 uur 
onderwijstijd waardoor aan de wettelijke eis van in totaal 7520 uren onderwijstijd in 8 
aaneengesloten schooljaren wordt voldaan.  

Bij het inroosteren van de studiedagen en vrije dagen is er rekening gehouden met 
de wettelijke eis dat er niet meer dan 7 weken in een schooljaar een vierdaagse 
schoolweek wordt ingeroosterd. 

10.2 VAKANTIEREGELING 

De vakantieregeling wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het streven is erop 
gericht dit rond de jaarwisseling te doen, zodat de vakanties ruim voor het nieuwe 
schooljaar bij de ouders bekend zijn.  

Uitgangspunten voor de vakanties zijn de landelijke regels en richtlijnen, zoals die 
voor onze regio gelden. Daarnaast vindt er ieder jaar overleg plaats met alle andere 
scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs en alle scholen voor 
voortgezet onderwijs in Gorinchem om tot een goede afstemming van de vakanties 
te komen. Een deel van de ruimte voor vakanties en vrije dagen wordt gereserveerd 
voor onvoorziene omstandigheden en voor studiedagen voor de leerkrachten. Van 
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deze studiedagen krijgen de ouders ruim van tevoren bericht, zodat ze tijdig voor 
deze dagen eventueel opvang voor hun kinderen kunnen regelen. 

Voor enkele religieuze feesten gelden voor islamitische kinderen afwijkende vrije 
dagen. Hoewel wij beseffen dat enkele feesten meerdere dagen duren, is besloten 
tot de volgende regeling: 

 Offerfeest 1 vrije dag 
 Suikerfeest 1 vrije dag 

U wordt verzocht dit tenminste 2 dagen van tevoren te melden. 

10.2.1 Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Het vakantierooster is te vinden op de website van de school en van Stichting OVO 
en in de jaarkalender die jaarlijks na de zomervakantie aan de ouders / verzorgers 
(digitaal) beschikbaar wordt gesteld. 

De vakanties voor dit schooljaar:  

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020 
Goede Vrijdag en Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020 
Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020  
Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020 
Pinksteren 01-06-2020 
Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020 

10.2.2 Extra vrije dagen 

Extra vrije dagen zijn opgenomen in de jaarkalender en worden jaarlijks 
doorgegeven aan de ouders in een van de ouderbrieven. 

In het schooljaar 2019-2020 gaat het om: 

 maandag 30 september 2019 
 dinsdag 19 november 2019 
 donderdag 16 januari 2020 
 woensdag 12 februari 2020 
 donderdag 12 maart 2020 
 dinsdag 24 maart 2020 
 maandag 25 mei 2020 
 vrijdag 10 juli 2020 

10.3 LEERPLICHT EN VERLOF 

10.3.1 Voor het eerst naar school 
Het basisonderwijs is in principe voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar. Als de ‘basis’ is 
gelegd, stromen de leerlingen in de meeste gevallen na 8 leerjaren door naar het 
voortgezet onderwijs. Maar een kind kan ook eerder of later naar school. Een leerling 
moet de basisschool in elk geval verlaten aan het einde van het schooljaar waarin 
hij / zij 14 jaar geworden is. Zodra een kind 5 jaar geworden is, is het leerplichtig. Dat 
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wil zeggen: het kind moet naar school en wel op de eerste schooldag van de 
maand die volgt op de maand waarin het kind jarig is. Meestal gaat het kind vanaf 
de 4de verjaardag al naar school. Is het kind 5 jaar geworden, dan moet inschrijving 
op de basisschool hebben plaats gevonden. 

10.3.2 Een kortere schoolweek 

Zoals al is aangegeven mag een kind naar school zodra het vier jaar oud is. Verplicht 
is het volgen van een volledige schoolweek nog niet. In overleg met de leerkracht 
kan een kortere ‘werkweek’ voor een vierjarige worden geregeld. Nu kan het ook 
zijn, dat een volledige schoolweek voor een vijfjarige kleuter nog wat te vermoeiend 
is. U kunt dan gebruik maken van een speciale regeling. Door deze regeling kan het 
vijfjarige kind ten hoogste vijf uur per week thuis blijven. Dit dient dan echter wel in 
overleg met de directeur te gebeuren. Deze uren kunnen niet worden gespaard! 
Zodra het kind zes jaar is, houdt deze regeling op en is het kind volledig leerplichtig. 

10.3.3 Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden 

Slechts in een zeer beperkt aantal situaties is extra verlof buiten de schoolvakanties 
om aan te vragen: 

 Op school zijn formulieren verkrijgbaar voor de aanvraag van extra verlof. 
 Een aanvraag moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de school worden ingediend. 

Als het om vakantie gaat zeker 2 maanden van tevoren. 
 Bewijsstukken moeten overlegd kunnen worden. 

De directeur beslist op verzoeken tot en met 10 schooldagen extra verlof en moet 
zich hierbij houden aan onderstaande regels. De directeur kan altijd de 
leerplichtambtenaar van de Dienst Gezindheid & Jeugd ZHZ om advies vragen. 

1. voor verhuizing: maximaal 1 schooldag 
2. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de 

lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen 
3. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e 

graad:  
 in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, 

anders maximaal 1 dag 
 in het buitenland maximaal 5 schooldagen 
Soort bewijs: trouwkaart (of kopie trouwakte)  

4. bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of 
aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen.  
Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt 

5. bij overlijden van bloed- of aanverwant: 
 In de 1e graad maximaal 5 schooldagen 
 In de 2e graad maximaal 2 schooldagen 
 In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag 
 In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.  
Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden). 
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6. bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12½, 25, 40, 50 en 60 jarig 
huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 
schooldag 

In de volgende gevallen wordt in ieder geval géén extra verlof gegeven: 

1. familiebezoek in het buitenland 
2. goedkope tickets in het laagseizoen 
3. omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de 

vakantieperiode 
4. vakantiespreiding 
5. verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 
6. eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte 
7. samen reizen en/of in konvooi rijden uit veiligheidsoverwegingen 
8. kroonjaren 
9. sabbatical 
10. wereldreis/verre reis 

De directeur mag buiten de schoolvakanties om, toestemming geven aan leerlingen 
om op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de ouders. Dit 
kan slechts éénmaal gebeuren voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Dit 
verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar. 

 De wet omschrijft de ‘specifieke aard van het beroep’ als volgt: Het moet gaan 
om seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken 
die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om 
in die periode een vakantie op te nemen. Er moet worden aangetoond dat een 
vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische 
problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties 
een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. 

 Als het om meer dan 10 schooldagen in een jaar gaat op grond van belangrijke 
omstandigheden, wordt het verzoek met een advies van de school ter beslissing 
doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling 
woont 

 Het besluit (toestemming / afwijzing) van de school of leerplicht ambtenaar wordt 
altijd schriftelijk doorgegeven. 

 Wanneer het kind zonder toestemming toch verzuimt, is de school verplicht dat 
verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplicht ambtenaar stelt dan 
een onderzoek in en kan besluiten om proces-verbaal op te maken. Op grond 
daarvan kan de rechtbank een straf opleggen. 
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10.3.4 Bezwaar tegen de beslissing van de school of de leerplichtambtenaar 

Als de ouder(s) / verzorger(s) bezwaar wil / willen maken tegen de beslissing kan men 
een bezwaarschrift indienen bij de school of de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 
(leerplicht). In het geval van bezwaar tegen de beslissing van de leerplicht ambtenaar, 
komt er een hoorzitting, waarbij ouder(s) / verzorger(s) hun bezwaar mondeling kunnen 
toelichten. 

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken ondertekend worden ingediend en de 
volgende gegevens bevatten: 

 naam en adres van de belanghebbende 
 dagtekening 
 omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van 

het bezwaar 

Tegen de beslissing volgend op een bezwaarschrift kan op grond van de Algemene  
Wet Bestuursrecht binnen 6 weken beroep worden aangetekend bij de 
arrondissementsrechtbank. 

10.3.5 Vrijstelling van het onderwijs 

In principe vindt er geen vrijstelling van het onderwijs en het lesprogramma plaats. 
Slechts een lichamelijke handicap kan leiden tot vrijstelling. In dat geval zal gezocht 
worden naar een zinvolle onderwijsactiviteit voor dat kind. 

10.3.6 Schoolverzuim en ziekmelding 

De volgende maatregelen zijn genomen om te voorkomen / te bestrijden dat kinderen 
onrechtmatig verzuimen: 

 In elke groep wordt dagelijks een absentenlijst bijgehouden. 
 Ziekmelding dient door de ouders / verzorgers vóór 08:30 uur te geschieden. 
 Als een kind niet aanwezig is en ook niet ziek is gemeld, gaat de school informeren / 

op onderzoek uit. 
 Het aanvragen voor extra verlof moet altijd schriftelijk gebeuren. Ouders / verzorgers 

kunnen hiervoor bij de directie een formulier krijgen. De beslissing over het wel of niet 
geven van toestemming ligt bij de directeur, die zo nodig overleg pleegt met de 
leerplicht ambtenaar van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. 

 Als onrechtmatig (school)verzuim wordt geconstateerd, volgt een gesprek met de 
directeur. Indien nodig stelt deze de leerplicht ambtenaar van de Dienst 
Gezondheid & Jeugd ZHZ hiervan op de hoogte. 

10.4 SCHORSING EN VERWIJDERING 

Soms ziet een schooldirectie geen andere uitweg dan het schorsen of zelfs verwijderen 
van een leerling. Het protocol ‘schorsing en verwijdering van leerlingen’ treedt in 
werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij 
psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht of indien hiertoe een 
ernstige bedreiging ontstaat. 
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Een zorgvuldige uitvoering van de regels en procedures die de onderwijswetten 
voorschrijven is in het belang van alle partijen: leerlingen, ouders/verzorgers, lokale 
overheid en de school. Bij schorsing van meer dan 1 dag is de school verplicht de 
onderwijsinspectie op de hoogte te stellen en de leerplichtambtenaar te informeren. 
De schorsing duurt maximaal 1 week. De leerling dient daarna weer te worden 
toegelaten op school. 

De school informeert de ouders/verzorgers schriftelijk over: 

 de reden en de duur van de schorsing 
 de mogelijkheid van bezwaar 
 de manier waarop dit bezwaar moet worden kenbaar gemaakt 

Verwijdering is een ingrijpende maatregel, zowel voor de school als voor de leerling en 
diens ouders. Daarom wordt geadviseerd dat niet de directeur over de verwijdering 
beslist, maar het bevoegd gezag, het bestuur. Dit geldt zeker voor de verwijdering als 
sanctie. De schoolleiding is dan meestal zelf betrokken geweest bij de voorbereiding 
van het besluit (gesprekken met de ouders, met het team). Er kan een 
vertrouwensbreuk zijn. Het bevoegd gezag kan geacht worden op grotere afstand van 
de dagelijkse praktijk te staan en de kwestie dus ook met die afstand te beoordelen. 
Dit kan een zorgvuldige besluitvorming bevorderen. 

Verwijdering is door de wetgever aan strikte voorwaarden gebonden, aangezien 
verwijdering kan leiden tot het missen van aansluiting bij de samenleving. De 
procedure is als volgt: 

 Alvorens tot verwijdering over te gaan dient de directie de leerling, de ouders/ 
verzorgers en de groepsleerkracht te horen. 

 De directie informeert de ouders van de leerling schriftelijk over de verwijdering en 
de reden daarvan. In deze brief staat ook op welke wijze er bezwaar kan worden 
gemaakt tegen de verwijdering. 

 De directie stuurt een kopie van deze brief naar de inspectie en de 
leerplichtambtenaar. 

 Definitieve verwijdering kan alleen plaatsvinden indien de directie een andere 
school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. 

 Pas wanneer wij aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes naar een 
andere school hebben gezocht, mogen wij tot definitieve verwijdering overgaan. 

 Definitieve verwijdering moet terstond aan de leerplichtambtenaar gemeld worden. 

11. HET ABC VAN DE SCHOOL       

In dit hoofdstuk willen wij u op de hoogte brengen van een groot aantal praktische en 
organisatorische zaken. Sommige onderdelen zijn misschien al genoemd in een van de 
vorige hoofdstukken, maar het is wellicht voor u duidelijk om alles nog eens op een rijtje 
te zien. Om het zoeken te vergemakkelijken staan de items in alfabetische volgorde. 
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11.1 ADMINISTRATIE 

In verband met het up-to-date houden van de schooladministratie verzoeken wij u om 
wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons door te geven. We denken dan aan bijv. 
verhuizingen, naamsveranderingen, gewijzigde (mobiele) telefoonnummers, naam 
huisarts, enz. 

11.2 AFSPRAKEN RONDOM HET GEBRUIK VAN ONZE SCHOOL IN HET GILDENPLEIN 
EN HALEN EN BRENGEN 

Over het gebruik van het gebouw en het halen en brengen van de kinderen zijn de 
volgende afspraken gemaakt: 

 

 Als de kinderen eenmaal binnen zijn, gaan de klapdeuren en de buitendeuren op 
slot. 

 De hoofd in- en uitgang van onze school bevindt zich op het schoolplein. Daar vindt 
u ook de bel (aan de kant van de Gildenweg). Het is de bedoeling, dat ouders 
alleen deze deur gebruiken, wanneer zij op school moeten zijn voor bijvoorbeeld 
een afspraak met de leerkracht van hun kind. 

 De leerlingen van groep 3, 5 en 7 maken gebruik van de deur in de scholenpassage 
aan de pleinkant (slootkant) als zij naar buiten en binnen gaan voor de pauzes.  

 De leerlingen van groep 4, 6 en 8 maken gebruik van de deur op het schoolplein als 
zij naar buiten en binnen gaan voor de pauzes. 
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 Breng uw kind op tijd of laat uw kind op tijd naar school gaan, zodat wij op tijd met 
de lessen kunnen beginnen. De deur gaat open om 8.20 uur De lessen starten op 
onze school om 08.30 uur. Dan hebben alle ouders / verzorgers hun kinderen gedag 
gezegd en de klaslokalen verlaten, natuurlijk met uitzondering van de 
inloopochtenden. 

 Maar … stuur uw kind bij slecht weer ook niet te vroeg naar school! 
 De kinderen van groep 1/2A en 1/2B worden aan het eind van de schooldag na de 

bel van 14.00 uur door hun ouders / verzorgers in hun lokaal opgehaald. 
 Wilt u alles voor schooltijd aan uw kind meegeven, zodat u niet terug hoeft te 

komen naar school om boterhammen o.i.d. te brengen. 

11.3 BEWEGINGSONDERWIJS 

Tijdens de hele basisschoolperiode krijgt uw kind bewegingsonderwijs. Afhankelijk van 
het weer gaan de kleuters elke dag naar buiten. In de groepen 3 tot en met 8 gaat het 
om twee lessen per week op dinsdag en donderdag die in de meeste gevallen 
verzorgd worden door een vakleerkracht. 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn tijdens de gymlessen verplicht om gymkleding te 
dragen. Deze moet bestaan uit een broek, shirt en gymschoenen (zolen die niet 
afgeven). Het is niet de bedoeling dat de kinderen gymmen in de kleding waar ze ook 
mee in de klas zitten. 

Het samen spelen, het winnen of verliezen tijdens de gymles helpt de kinderen elkaar te 
accepteren zoals ze zijn. Door kinderen in te laten zien hoe leuk het is om te bewegen 
en ze hun grenzen te laten verleggen ten aanzien van hun eigen 
bewegingsmogelijkheden, proberen we ze tot enthousiaste “bewegers” te maken voor 
nu en in de toekomst. 

11.4 BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN / FESTIVITEITEN 

Wanneer we spreken over de school-als-gemeenschap, dan vormen activiteiten 
(feesten, vieringen) binnen, maar ook buiten de school een belangrijk aspect. Een 
feest, een activiteit, het samen iets beleven, is onmisbaar voor een harmonische 
ontwikkeling van het kind. Een viering heeft alles te maken met de sfeer op school, de 
teamgeest onder de onderwijsgevenden, het zich thuis voelen van de kinderen binnen, 
maar ook buiten de schoolmuren. 

Een groot feest is voor alle groepen de jaarlijkse schoolreis.  In samenwerking met de 
ouders wordt altijd een leuk uitstapje gemaakt. U zult vroegtijdig op de hoogte worden 
gebracht op welke datum de schoolreis zal plaatsvinden. Groep 8 gaat op 
schoolkamp. 

De boog kan niet altijd gespannen zijn. Daarom doen we gedurende het schooljaar 
mee aan allerlei activiteiten en festiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn de 
sportevenementen: het schoolvoetbaltoernooi, het schoolkorfbaltoernooi en het 
schoolschaaktoernooi Daarnaast worden er op onze locatie allerlei activiteiten 
georganiseerd zoals: het sinterklaasfeest, lenteontbijt, koningspelen, een zomerfeest, 
het afscheidsfeest van groep 8 en allerlei andere vieringen.  
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Ieder schooljaar wordt deelgenomen aan de door de CCVJ georganiseerde culturele 
voorstellingen en maken wij een keuze uit het aanbod voor culturele projecten.  

Ook nemen wij deel aan activiteiten, die door derden worden aangeboden, zoals 
bezoeken aan de bibliotheek, bezoeken aan het museum, bezoeken aan de 
afvalcentrale, bezoeken aan de boerderij, enz. 

11.5 BUITENSCHOOLSE OPVANG 

Vanaf 1 september 2007 is het bestuur van onze school, de stichting OVO, 
verantwoordelijk voor buitenschoolse opvang. Ook onze school biedt ouders de 
mogelijkheid om gebruik te maken van voorschoolse en naschoolse opvang, in 
samenwerking met de Stichting Kindercentra Gorinchem.  
 
De voorschoolse en naschoolse opvang vindt plaats in de brede school Het 
Gildenplein. Een pedagogisch medewerker zorgt er voor dat uw kind op tijd op school 
is. Kinderen van groep 1 t/m 4 , die hiervan gebruik maken, worden aan het einde van 
de schooldag op school opgehaald en naar de opvang gebracht. Kinderen van 
groep 5 t/m 8 gaan zelf naar de BSO. 
 
Uitgangspunt van de Wet Kinderopvang is dat de betaling van de kinderopvang een 
zaak is van ouders, werkgevers en de overheid. Als ouder bent u verantwoordelijk voor 
de kosten van de kinderopvang. Daarnaast kunt u een verzoek tot tegemoetkoming in 
de kosten voor kinderopvang aanvragen bij: 
 de belastingdienst (alleen wanneer u en uw partner allebei werken, of één studeert 

terwijl de ander werkt) 
 de gemeente (als u behoort tot een van de doelgroepen volgens de gemeente, zij 

kunnen u er meer over vertellen) 
 het UWV (als u een WAO of WW uitkering heeft) 

11.6 COMPUTERS IN DE SCHOOL / ICT 

Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) gaat in onze maatschappij en bij ons 
onderwijs een steeds belangrijkere rol spelen. Leerlingen gaan naar aanleiding van 
vragen steeds meer zelf op zoek naar de antwoorden daarop. Informatica, met 
computers werken, zien wij niet als een apart vak- of vormingsgebied, maar één van de 
vormen waarmee we kinderen iets kunnen aanreiken. 
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In alle groepen maken we gebruik van digiborden. De kinderen van groep 1/2A en 
1/2B werken met tablets. Vanaf groep 3 maken de leerlingen gebruik van 
chromebooks. Op de tablets en chromebooks werken we me educatieve software en 
digitale methodes. De meeste softwareprogramma’s houden de vorderingen van de 
leerlingen bij.  

11.7 ETEN EN DRINKEN 

In de loop van de ochtend hebben de kinderen een kwartier pauze. Er is dan 
gelegenheid wat te eten en te drinken. Dit is geen maaltijd, maar een tussendoortje. Bij 
het eten kunt u denken aan een biscuitje, cracker, liga, ontbijtkoek, of 1 boterham. Het 
is niet de bedoeling dat er cake, gevulde koek, chocolade of ander snoep 
meegebracht wordt. Fruit is ook een goede optie. Als het fruit geschild moet worden, 
vragen wij u dit thuis al te doen. Het drinken kan bestaan uit een beker melk, yogi, 
sinaasappelsap of appelsap. In ieder geval geen priklimonade o.i.d. Een abonnement 
voor schoolmelk is ook mogelijk (zie 11.31). 
 
Als u uw kind drinken meegeeft naar school, wilt u dan s.v.p. aan de volgende tips 
denken: 

 gebruik een deugdelijke, goed sluitende beker (na het vullen even controleren 
a.u.b.) 

 géén koolzuurhoudende dranken 
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 meegeven in een tas: vooral bij kleuters 
 bekers niet te vol doen 

Tussen de middag eten de kinderen op school onder begeleiding van hun leerkracht. 
Ook daarvoor nemen zij eten en drinken van huis mee.  
 
Wilt u a.u.b. geen snoepgoed, limonade of chocomel (i.v.m. de vloerbedekking) 
meegeven?  

11.8 FESTIVITEITEN 

Zie 11.3 Buitenschoolse activiteiten/festiviteiten 

11.9 FIETSEN 

De ruimte om fietsen te plaatsen is beperkt. Daarom het dringende verzoek om lopend 
naar school te komen. Alleen kinderen die aan de andere kant van de Banneweg 
wonen, of achter de Hoepmakerstraat mogen op de fiets komen. 
Fietsen moeten aan de kant van het schoolplein geplaatst worden en niet aan de kant 
van de Schepenenstraat. Fietsen dienen in de fietsenrekken geplaatst te worden. Dus 
… niet op het fietspad tegen het hek! We mogen alle fietsenrekken gebruiken. 

11.10 GORINCHEM BEWEEGT 

In Het Gildenplein worden na schooltijd diverse activiteiten georganiseerd door 
Gorinchem Beweegt. Op de posters en via de uitgedeelde flyers kunnen de kinderen 
zien welke activiteiten er gepland zijn. De meeste activiteiten zijn gratis. Voor sommige 
workshops moeten de kinderen zich inschrijven. Een vaste (gratis) activiteit is het Sport & 
Spelpunt in de sporthal. Hier zijn elke dinsdag en donderdag lessen voor leerlingen van 
groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. De lessen worden verzorgd door een medewerker van 
Gorinchem Beweegt. 

11.11 HOOFDLUISCONTROLE 

Iedere woensdag na een vakantie  worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. 
Indien er hoofdluizen of neten  worden gevonden, wordt dit doorgegeven aan de 
directeur.  De ouders worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, zodat de 
behandeling zo snel mogelijk gestart kan worden. Na twee weken volgt een nacontrole. 

Uiteraard worden er geen mededelingen aan kinderen gedaan over het voorkomen 
van hoofdluis of neten. 

U krijgt voor iedere controle bericht, zodat u hiermede rekening kunt houden door het 
haar te wassen, het haar niet in een staart te doen, geen gel te gebruiken, enz. 

11.12 HUISWERK 

We vinden het belangrijk dat kinderen leren om thuis huiswerk te maken. Dit heeft o.a. 
te maken met leren studeren, tijdsindeling maken en een goede taakhouding 
ontwikkelen. Dit in verband met een zo goed mogelijke aansluiting op het voortgezet 
onderwijs. 



   
 

  
 72 

Af en toe krijgen de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 opdrachten om thuis te leren 
(bijv. de tafels oefenen). Soms wordt in groep 3 en 4 het advies gegeven om samen 
met uw kind thuis te lezen. 

Indien de kinderen niet ver genoeg zijn met hun weektaak of wanneer de weektaak 
niet af is, moeten zij deze taak thuis afmaken. 

Op onze school krijgen de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 huiswerk voor 
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. In groep 6 krijgen zij niet meer dan een 
repetitie per week, in de hogere groepen worden dat meerdere repetities.  

11.13 HUMANITAS HOME-START 

Ieder gezin maakt wel eens een periode door waarin het niet zo goed gaat: 
overbelasting door ziekte, moeilijkheden met de kinderen, weinig contact met vrienden 
en familie, problemen op het werk, gebrek aan geld of spanningen tussen de partners. 
Meestal kan je zulke dingen zelf oplossen. Soms is het een opluchting als iemand tijd 
heeft om te luisteren of een handje helpt bij het oplossen van praktische zaken. 

Humanitas Home-Start is er voor iedere ouder met tenminste één kind van zes jaar of 
jonger. Home-Start is een vrijwilligersproject met professionele ondersteuning. Voor 
meer informatie kunt u bellen met Humanitas Home-Start Gorinchem: 
https://www.humanitas.nl/afdeling/gorinchem/activiteiten/humanitas-home-start-
gorinchem/  

11.14 INTERNET EN SOCIAL MEDIA 

Internet is een heel krachtig en rijk medium, mits goed gebruikt. We maken met de 
leerlingen afspraken over het gebruik van internet, om misbruik te voorkomen. Dit houdt 
ook in dat kinderen (tijdelijk) kunnen worden uitgesloten van het gebruik van internet. 
Internet is een privilege, niet een recht. 

Niet allen besteden we aandacht aan het veilig gebruik van internet, maar ook van 
social media. In groep 7 en 8 krijgen de kinderen er lessen over en ook organiseren we 
een ouderavond.  

Veel kinderen in de bovenbouw beschikken zelf al over een smartphone. Deze mogen 
onder schooltijd niet gebruikt worden. 

U kunt Daltonschool De Poorter ook op internet bezoeken. Op onze website staat 
informatie over de school. U moet dan naar het volgende adres gaan: 
www.daltondepoorter.nl .  

11.15 JOODS MONUMENT 

In 1989 werd in Gorinchem een monument onthuld, dat herinnert aan de 70 joodse 
stadgenoten, die in de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd en in de 
concentratie-kampen omkwamen. De Anne Frankschool adopteerde dit monument 
een jaar na de oprichting ervan. Na de fusie is de adoptiegedachte een zaak 
geworden van de hele Meander Scholengemeenschap. 
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Mede door die adoptie en de geschiedenislessen die in dat kader worden gegeven, 
hopen we bij te dragen aan de opvoeding van de jeugd tot tolerante burgers van de 
stad, tot jongens en meisjes die elkaar respecteren, ongeacht huidskleur, afkomst en 
geloof. 

In september wordt bij het Joods 
Monument aan de Melkheul een 
plechtigheid gehouden, waarbij 
de kinderen van groep 8 
betrokken zijn. Wij nodigen u van 
harte uit om hierbij aanwezig te 
zijn. Aandacht voor vrijheid en 
respect is immers iets van 
iedereen én van alle dag. 

 

 

 

 

11.16 KLEDING 

Voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 is het aan te bevelen om laarzen, 
mutsen, e.d. van een naam te voorzien. Elk jaar staan wij weer versteld van de 
hoeveelheid kledingstukken en tassen met inhoud welke in de school achter blijven en 
aan kapstokken blijven hangen. Deze attributen worden in de hal van de school 
verzameld. Wie dus iets mist, kan daar zoeken. De voorwerpen, die na verloop van 
enige tijd niet worden opgehaald, worden bij de kledingactie gedaan. Achtergelaten 
bekers, trommels verdwijnen in de vuilcontainer. 

11.17 LOGOPEDIE 

Vanuit ons samenwerkingsverband is de logopedische screening van vijfjarige kleuters 
geregeld. Er komt een logopediste op school om met de kleuters een paar opdrachtjes 
te doen. U krijgt ook een vragenlijst die u als ouders in moet vullen. Na afloop ontvangt 
u een verslagje en indien nodig het advies om contact op te nemen met een 
logopedische praktijk. Als u vragen heeft over de spraak- of taalontwikkeling van uw 
kind kunt u contact opnemen met de IB-er (of met uw eigen huisarts uiteraard).  

11.18 NASCHOOLSE OPVANG 

Zie 11.3 Buitenschoolse opvang  

11.19 ONDERWIJSINSPECTIE 

Onze locatie is bezocht door de inspectie in december 2016. De inspectie handhaafde 
voor Daltonschool De Poorter het basisarrangement. Dit geeft aan dat de school 
voldoende scoort en het vertrouwen van de onderwijsinspectie geniet. In de 
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samenvatting van het onderzoeksverslag valt te lezen dat de leerlingen en ouders 
goed te spreken zijn over de sfeer op school en in de omgang met elkaar zijn de 
begrippen Veilig, Eerlijk en Rustig (VER) op alle niveaus goed merkbaar. Daarnaast 
biedt De Poorter veel mogelijkheden voor structurele individuele begeleiding, vooral op 
het gebied van tweede taalverwerving. Ook kenmerken de lessen zich door rust, een 
prettige werksfeer en aandacht voor alle kinderen. Ten slotte geeft het team aan dat zij 
trots is op de onderlinge samenwerking en de manier waarop de leraren in de 
gelegenheid worden gesteld om samen te bouwen aan kwalitatief goed onderwijs. 

Voor meer informatie over de wijze van toezicht houden door de inspectie en het 
beoordelen van de onderwijskwaliteit van de school kunt u terecht op: 
www.onderwijsinspectie.nl. 

11.20 ONTRUIMINGSPLAN 

Voor noodgevallen is een ontruimingsplan op school aanwezig. Voor de ouders is het 
daarbij belangrijk om te weten dat we in geval van nood alle leerlingen verzamelen op 
het kunstgrasveldje aan de Gildenweg. 

Pas na controle door het onderwijzend personeel mogen de kinderen naar huis. Dit 
doen we om te voorkomen dat er door bijvoorbeeld de brandweer in school gezocht 
gaat worden naar een kind dat zich niet meer in het gebouw bevindt. 

11.21 OUDERKALENDER 

Naast deze schoolgids wordt aan het begin van het schooljaar  via de mail ook een 
ouderkalender verspreid. Hierin zijn de activiteiten opgenomen, die bij aanvang van 
het schooljaar reeds bekend zijn. De ouderkalender is ook te vinden op onze website. 
Aanvullingen en wijzigingen worden via ouderbrieven, nieuwsbrieven of Parro aan u 
doorgegeven. 

11.22 OVERBLIJVEN 

Zie 7.7 Overblijven 

11.23 PLUSGROEPEN 

Zie 5.5.1 Plusgroepen op de Poorter en 5.5.2 Bovenschools aanbod meerbegaafden. 

11.24 PROTOCOLLEN 

11.24.1 Protocol ernstige ziekte of overlijden 

In dit protocol dat bij de directie ter inzage ligt, wordt geregeld hoe het team op 
verantwoorde wijze moet handelen als het geconfronteerd wordt met ernstige ziekte of 
overlijden van een collega of leerling. 
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11.24.2 Protocol gebruik internet en ICT gedragscode 

In dit protocol dat bij de directie ter inzage ligt, staan afspraken over hoe leerlingen op 
een verantwoorde manier met internet dienen om te gaan en welke maatregelen er 
genomen worden als leerlingen zich niet aan de gemaakte afspraken houden. 

11.24.3 Protocol ongewenste intimiteiten 

In het protocol “Ongewenste intimiteiten” dat bij de directie ter inzage ligt, staan een 
aantal basisregels die het goed omgaan met elkaar regelen.    

11.24.4 Protocol gedragscode 

In dit protocol dat bij de directie ter inzage ligt, staan de gedragscode voor het 
personeel op de OVO-scholen beschreven. 

11.24.5 Protocol kindermishandeling 

In dit protocol dat bij de directie ter inzage ligt staat beschreven welke zorgvuldige 
procedure gehanteerd wordt bij een vermoeden van kindermishandeling. 

11.24.6 Protocol de veilige school 

In dit protocol dat bij de directie ter inzage ligt staat beschreven hoe we de veiligheid 
op school geregeld hebben. 

11.24.7 Protocol schorsing en verwijdering van een leerling 

Dit protocol dat bij de directie ter inzage ligt, treedt in werking als er sprake is van 
ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch – en of lichamelijk letsel 
aan derden is toegebracht. 

11.24.8 Rookbeleid Stichting OVO 

Er geldt in alle gebouwen en op alle pleinen van stichting OVO-PO een algemeen 
rookverbod. Roken wordt uitsluitend toegestaan in een daarvoor door de 
schooldirectie aangewezen rookruimte en/of rookplaats buiten het schoolgebouw, 
waar rokers uit het zicht van leerlingen (en ouders) kunnen roken.  

Bij externe schoolactiviteiten (bijv. schoolreisjes, schoolkampen, sporttoernooien)  wordt 
er zo min mogelijk gerookt en zeker niet in de onmiddellijke omgeving van leerlingen en 
begeleiders die niet roken. 

11.25 SCHOOLARTS / JEUGDGEZONDHEIDSZORG 

Alle leerlingen en hun ouders kunnen gebruik maken van de GGD (onderdeel van de 
Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid). De jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen en assistentes van deze dienst hebben tot taak de gezondheid 
van de jeugd te bevorderen. Om te bereiken dat alle kinderen in Nederland dezelfde 
zorg krijgen, is een zogenaamd basispakket ontwikkeld. Dit houdt in dat: 
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 Alle kinderen in groep 2 een uitnodiging krijgen (onder begeleiding van hun ouders) 
voor een onderzoek door de jeugdarts en assistente. 

 De kinderen in groep 4 worden gemeten en gewogen. 
 Alle kinderen in groep 7 met hun ouders worden uitgenodigd voor een 

verpleegkundig onderzoek. 
 Alle 9-jarigen worden gevaccineerd tegen DTP (difterie, tetanus en polio) en BMR 

(bof, mazelen en rode hond) 
 Alle 12-jarige meisjes krijgen een oproep voor een vaccinatie tegen 

baarmoederhalskanker 
 In groep 1 en 7 krijgen de kinderen een Groeiboek, een boekje waarin allerlei 

wetenswaardigheden staan over de groei en ontwikkeling van kinderen van een 
bepaalde leeftijd. 

Naast dit basispakket voert de  ook extra taken uit. Vanuit de gemeente wordt 
bekeken waar extra zorg nodig is, vaak in overleg met de scholen wordt aan de GGD 
en andere instellingen gevraagd dat uit te voeren. Ook voorlichting en 
opvoedcursussen vallen onder deze zorg. De GGD denkt met deze zorg de kinderen en 
hun ouders goed van dienst te kunnen zijn. De GGD ondersteunt de school bij het 
bevorderen van gezond gedrag en bij het zorgen voor een gezonde schoolomgeving.  

Natuurlijk kunt u altijd met uw vragen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige terecht. 
Ouders kunnen altijd bellen (maandag t/m donderdag tijdens kantooruren) naar de 
GGD in Gorinchem 0183-646363. 

11.26 SCHOOLBEL 

De schoolbel gaat om 8.30 uur (aanvang van de school), bij het begin en einde van de 
ochtend- en middagpauze en aan het eind van de schooldag (14.00 uur).  

11.27 SCHOOLFOTOGRAAF 

Jaarlijks komt de schoolfotograaf bij ons op school. Er worden groeps- en portretfoto’s 
gemaakt van alle kinderen. In overleg met de fotograaf mogen broertjes en zusjes (ook 
als zij nog niet/niet meer op onze school zitten) met elkaar op de foto. 

11.28 SCHOOLKAMP 

Groep 8 gaat drie dagen op schoolkamp. Het schoolkamp vindt plaats in de maand 
mei of juni (afhankelijk van het begin van de zomervakantie). De kosten voor het 
schoolkamp dienen apart betaald te worden. Deze zijn dus niet opgenomen in de 
vrijwillige ouderbijdrage. Ook voor het schoolkamp gaat het om een vrijwillige bijdrage. 

11.29 SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 

Alweer een flink aantal jaren werken we samen met een schoolmaatschappelijk 
werker. De schoolmaatschappelijk werker van De Poorter heet mevr. Atie Bakker. Zij is 
ook onze brugfunctionaris zorg/gezin. Ook het afgelopen schooljaar hebben diverse 
ouders, kinderen en leerkrachten een beroep op haar gedaan. Meestal werd dat 
contact via de intern leerlingbegeleider (mevr. Schalk) gelegd. 
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Waarvoor is het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) bedoeld? 

Basisscholen worden geconfronteerd met kinderen met problemen. Problemen die 
kunnen samenhangen met hun thuissituatie en leefomgeving. Problemen die de 
kinderen belemmeren bij hun ontwikkeling.  Doordat het SMW samenwerkt met de 
school kan vroegtijdig worden gesignaleerd, snel hulp worden geboden of effectief 
worden doorverwezen naar andere deskundigen. Het wijst de weg aan de bij het 
onderwijs betrokkenen bij de vraag "welke hulp in een bepaalde situatie" de beste zal 
zijn. 

SMW is bedoeld voor kortdurende hulpverlening. Deze hulpverlening kan liggen op het 
vlak van de psychosociale problematiek of op het terrein van de concrete 
hulpverlening aan ouders, kinderen en leerkrachten. Wanneer de hulpverlening gericht 
is op de ouders, dan denken we aan problemen van de ouders in relatie tot hun 
kinderen. 

Aangemelde problemen kunnen zijn: 

 problemen rond aanpak en opvoeding van het kind (denk aan geen grenzen 
kunnen stellen, onvoldoende stimulering) 

 sociale problemen (denk hierbij aan pesterig gedrag, onvoldoende sociale 
vaardigheden bezitten) 

 emotionele problemen (bijv. angst, teruggetrokken gedrag) 
 opvallend gedrag (bijv. grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, agressie). 

Ook het kind zelf kan gebruik maken van de schoolmaatschappelijk werker. Naast 
hulpverlening aan ouders en kinderen is één van de kerntaken van het SMW ook het 
ondersteunen van leerkrachten in de omgang met psychosociale- en 
gedragsproblematiek bij kinderen en ouders. 

Uiteraard heeft de schoolmaatschappelijk werker beroepsgeheim. Zij is in dienst van 
Vivenz en is te bereiken via 0183-697111. Naast de mogelijkheid via de intern 
leerlingbegeleider (mevr. Schalk) contact te leggen, kunt u ook op eigen initiatief 
hierheen bellen voor een afspraak. Afspraken kunnen zowel plaatsvinden op kantoor, 
bij de ouders/verzorgers thuis of op school. 

11.30 SCHOOLMELK 

Er bestaat een mogelijkheid om schoolmelk te drinken. Er wordt uitsluitend halfvolle 
melk gedronken. Indien uw kind om bepaalde redenen niet op school is, kunt u de 
melk van die dag even (laten) ophalen. De betaling geschiedt rechtstreeks aan de 
fabriek. Aanmelden kan via https://iedereenfitopschool.nl/  

11.31 SCHOOLREIS 

Elk schooljaar gaan alle groepen op schoolreis. De leerkrachten gaan mee als 
begeleiding aangevuld met ouders die zich opgegeven hebben via de hulpouderbrief. 
Aan ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten van de schoolreis te 
dekken. 
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11.32 SCHOOLTIJDEN 

Groep 1 t/m 8 gaan naar school op maandag t/m vrijdag van 08.30-14.00 uur. 

11.33 SPONSORING 

De school voert een terughoudend beleid ten aanzien van de aanvaarding van 
materiële of geldelijke bijdragen. We doen het zeker niet, wanneer daar naar de 
leerlingen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zouden zijn. Sponsoring zal 
bovendien niet in strijd mogen zijn met algemeen geldende wetgeving op dit terrein en 
mag ook niet de onderwijsinhoud en de continuïteit bedreigen. We spreken op school 
over sponsoring als derden aan de school, ouders, leerlingen en leerkrachten geld of 
goederen geven, waarvoor een tegenprestatie wordt verlangd. De MR zal elk 
individueel geval beoordelen en heeft op dit gebied instemmingsrecht.  

Ten aanzien van gesponsord lesmateriaal geldt in ieder geval dat dit niet in strijd mag 
zijn met het onderwijsaanbod en de aan lesmateriaal door ons gestelde kwalitatieve 
eisen. Bovendien mag het lesmateriaal niet eenzijdig op de sponsor gericht zijn. 

11.34 SPORTACTIVITEITEN 

Uit het aanbod van sportactiviteiten neemt De Poorter bij voldoende begeleiding en 
belangstelling deel aan: 

 het schoolvoetbaltoernooi (groep 8, aangevuld met groep 7) 
 het Cruijf Court toernooi (groep 8, Aangevuld met groep 7) 
 het schoolkorfbaltoernooi (voor groep 5 t/m 8: bij voldoende begeleiding en 

belangstelling per groep een team) 
 de Giga Kangoeroedag (groep 1/2A en groep 1/2B) 
 het damtoernooi 
 het schaaktoernooi 

Uitgangspunt van de school is dat we meedoen als school (we zijn geen 
sportvereniging), dus meedoen is belangrijker dan winnen 

Het teamlid dat de activiteit organiseert maakt de teamindeling. 

11.35 TE LAAT NAAR HUIS ….. 

Soms blijven kinderen na schooltijd langer op school. Dat kan te maken hebben met de 
klassendienst: bord schoonmaken, planten water geven, enz. Ook blijven kinderen 
gewoon voor de gezelligheid op school. Ze babbelen wat na met andere kinderen of 
met de leerkracht, maken werk af, enz. Wij hebben daar op de meeste dagen geen 
bezwaar tegen, tenzij wij om praktische redenen (bijvoorbeeld vergadering) de deuren 
op tijd  moeten sluiten. Wij gaan ervan uit, dat u op de hoogte bent van het later 
thuiskomen van uw kind. 

Mocht uw kind na moeten blijven en als dit langer duurt dan een kwartier, dan wordt u 
hiervan telefonisch op de hoogte gebracht. 
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11.36 TRAKTEREN EN GEZONDE LEEFSTIJL 

Over snoepen hebben wij de volgende afspraak gemaakt: er mag tijdens de lessen niet 
gesnoept worden, behalve als een kind jarig is en trakteert. De meeste kinderen die jarig 
zijn, willen trakteren. Als uw kind dit graag wil en het ook mag, hebben wij er zeker geen 
bezwaar tegen. Fruit of iets hartigs op verjaardagen wordt door de kinderen en óók 
door de leerkrachten zeer op prijs gesteld. Gezond trakteren is een onderdeel van een 
gezonde leefstijl.  

 

We vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl. Uit 
onderzoek blijkt namelijk dat gezonde leerlingen in een gezonde schoolomgeving 
betere onderwijsprestaties vertonen, de leeromgeving als prettiger wordt ervaren en 
schoolverzuim en schooluitval lager zijn.  

In 2019-2020 doen we weer mee aan het EU Schoolfruit- en groenteprogramma. De 
kinderen krijgen van november 2019 tot en met april 2020 op school 3 stuks fruit of 
groente per week aangeboden. 

11.37 VAKANTIES EN EXTRA VRIJE DAGEN 

Zie 10.2.1 Vakantierooster en 10.2.2 Extra vrije dagen 

11.38 VERZEKERINGEN 

Zie 7.8 Schoolverzekering 
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11.39 ZELF AAN TE SCHAFFEN MATERIAAL 

In principe wordt al het materiaal dat de kinderen gebruiken door de school verstrekt, 
behalve de schoolagenda voor groep 6, 7 en 8. Bij het kapot gaan van materiaal door 
onjuist/onzorgvuldig gebruik van de leerlingen, kan het zijn dat het materiaal niet 
nogmaals wordt aangeboden. De betreffende kinderen moeten dan het materiaal 
van thuis meenemen. 

11.40 ZIEKMELDEN 

Als uw kind onverwacht de school door ziekte (bezoek aan dokter, enz.) niet kan 
bezoeken, verzoeken wij u ons dat tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch door te geven. 
Een leerling uit groep 8 heeft op dat moment telefoondienst. Hij/zij neemt uw melding 
aan en geeft deze door aan de betreffende groepsleerkracht. 

Indien er geen afmelding is ontvangen, wordt er zo spoedig mogelijk contact met u 
opgenomen door de groepsleerkracht of de directeur van de school. Wij willen graag 
weten waar onze leerlingen zijn. 

Bij langdurige ziekte kunt u het beste contact opnemen met de groepsleerkracht van 
uw kind. 

12. ACTIVITEITEN IN HET SCHOOLJAAR 2019-2020 

De ouderkalender met daarin o.a. opgenomen de activiteiten, die in dit schooljaar 
zullen plaatsvinden, ontvangt u via de mail zo spoedig mogelijk na de zomervakantie. 
De ouderkalender is ook in te zien op onze website. Indien er zich wijzigingen voordoen 
en/of aanvullingen komen, geven wij u dit zo snel mogelijk door. 

13. ADRESSEN EN CONTACTGEGEVENS 

Adres school 
Daltonschool De Poorter 
Schepenenstraat 5 
4204 BL Gorinchem 
T 0183 633327 
T 06 10915012 
E info.depoorter@stichtingovo.nl 
W www.daltondepoorter.nl 
 

Stichting OVO 
Merwe Donk 10 
4207 XB Gorinchem 
T 0183-650 440 
E info@stichtingovo.nl  
W www.stichtingovo.nl 

Medezeggenschapsraad 
Oudergeleding (G)MR: 
Oafa Elkhalki (G)MR 
Arzo Ayubi MR 
Personeelsgeleding (G)MR: 
Petra Scheffers (G)MR 
Mark Goedegebuur MR 
E info.depoorter@stichtingovo.nl  
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Jeugdarts 
mevr. Sandra Prins (GGD) 
Boogschutterstraat 1 
4205 JC Gorinchem 
T 0900-8440 
 

Schoolmaatschappelijk Werk (Vivenz) 
Mevr. Atie Bakker 
Boogschutterstraat 1 
4205 JC Gorinchem 
T 0183 697111 
E atie.bakker@vivenz.nl  
 

Buurtsportcoach (Gorinchem Beweegt) 
Corné van Rosmalen 
E c.v.rosmalen@gorinchem.nl 
 

Wijkagent Gildenwijk en Stalkaarsen  
Dhr. Elroy Asmus 
T 0900-8844 

Inspectie van het onderwijs 
T 800 – 8051 (gratis) 
E info@owinsp.nl  
W www.onderwijsinspectie.nl  

Landelijke Klachtencommissie (LKC) 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
T 030 – 2809590. 
E info@onderwijsgeschillen.nl  
W www.onderwijsgeschillen.nl  

 



 
 
   

 

 


