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Voorwoord
Welkom op De Sieppe
In deze schoolgids 2019-2020 kunt u lezen hoe wij vorm geven aan ons onderwijs, en vanuit welke visie we dit
doen. Deze gids is bedoeld voor ouders die voor hun kind een school zoeken met enthousiaste leerkrachten
met passie voor goed onderwijs. Tevens is deze gids bedoeld voor ouders van wie de kinderen al op onze
school zitten.
De Sieppe is de enige openbare basisschool in Groesbeek, werkend vanuit een bijzonder onderwijsconcept,
OGO onderwijs. Kern van onze aanpak is, dat we kinderen zo goed mogelijk willen voorbereiden op leven en
werken in de 21e eeuw; een tijd vol nieuwe en snel veranderende uitdagingen. Kinderen die opgroeien in deze
tijd hebben naast belangrijke basisvaardigheden lezen, taal en rekenen ook vaardigheden nodig als kritisch en
creatief denken, samenwerken, communiceren en mediawijsheid (21e eeuwse vaardigheden).
De Sieppe staat midden in de maatschappij. Met ons thematisch ingerichte onderwijs trekken wij met de
leerlingen de wereld in, en halen deze ook binnen de muren van onze school. Een goede samenwerking met de
ouders is een van de pijlers van ons onderwijs.
Met deze schoolgids hopen wij ouders alle informatie te geven over ons onderwijs, wat ertoe bijdraagt dat u
zich op De Sieppe welkom voelt.
Naast de schoolgids heeft De Sieppe een praktisch jaarboekje en een jaarkalender waarin ouders relevante
informatie kunnen lezen die niet in de schoolgids vermeld staat.
Mocht u na het lezen nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze aan ons te stellen.

Graag tot ziens,
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3

4

Inhoudsopgave
2 Sieppe en SPOG, de organisatiestructuur

7

3 Schoolconcept OBS De Sieppe

9

4 Ons onderwijs in praktijk
 4.1 Wat is OGO
 4.2 Pedagogisch klimaat
 4.3 Leermethodes
 4.4 ICT
 4.5 Cultuureducatie
 4.6 Wetenschap en Techniek
 4.7 Burgerschapsvorming

11
12
14
15
16
16
17

5 Volgen en sturen van ontwikkeling van kinderen
 5.1 Verschillende volgsystemen
 5.2 Gesprekkencyclus ouders
 5.3 Waar gaan kinderen na groep 8 naar toe?

18
19
20

6 Zorg voor leerlingen (Passend Onderwijs)
 6.1 Ondersteuningsprofiel
 6.2 De AC-ers
 6.3 Onderwijs op maat
 6.4 Platforms/ hulp aan leerlingen en hun ouders
 6.5 Commissie voor Toelaatbaarheid
 6.6 Arrangementen
 6.7 Dyslexie
 6.8 Dyscalculie

21
21
21
21
22
22
22
22

7 Kwaliteitszorg op De Sieppe

23

8 Ouderparticipatie en betrokkenheid
 8.1 Contact ouders en leerkracht
 8.2 Medezeggenschapsraad
 8.3 Ouderraad
 8.4 Tevredenheidsonderzoeken
 8.5 Klachtencommissie

24
24
25
26
27

9 Externe partners en de school voor 2 tot 14 jarigen

28

10 Praktische zaken
 10.1 wanneer begint uw 4-jarige kind op de basisschool
 10.2 Schooltijden en urenverantwoording
 10.3 Ziekmelding en verlof
 10.4 Overblijven, voor- en naschoolse opvang
 10.5 Veiligheid op school
 10.6 Onze school is gezond
 10.7 Project hoofdluis
 10.8 Privacywet, AVG. (Foto en film)

30
30
30
31
32
32
33
33

11 Sieppe in beweging: terugblik en vooruitblik

35

5

6

2. Sieppe en SPOG, de organisatiestructuur
SPOG, Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
MT leden: Muriel van Bergen, Edgar van den Bosch, Henriët Rosman
Postbus 68
6560 AB Groesbeek
OBS De Sieppe
Paulus Potterweg 79
6562XK Groesbeek
024-3972442
Locatiedirecteur: Maarten van Minderhout
Aanspreekpunt afstemmingscoördinatoren: Wencke van Eldijk of vervangster Karin van Bokhoven
Groep

Leerkrachten

Aantal leerlingen

1-2 a

Astrid van Woerkom en Dianne de Bruin

21

1-2 b

Annemarieke Geurts

21

1-2 c

Anouk van der Sterren

19

3

AnneMarie Jansen en Edith Junier

31

4

Irmo Kroon en Anne Arts
Lio stagiaire: Manou Helder op ma, di, wo

26

5-6

Renée Fröling en Anne Arts

30

6-7

Hanneke Jacobs en Ard Terwindt
Lio stagiaire: Sem Wiltink op ma en di

27

7-8

Ard Terwindt en Frédérique Gerrits
Lio stagiaire: Mike Sweers op wo

27

Totaal

Leerlingen

202

OBS De Sieppe is onderdeel van de koepel van alle basisscholen binnen Groesbeek, het SPOG. De stichting
SPOG is verantwoordelijk voor het opstellen van de hoofdlijnen van beleid. De stichting concentreert zich op
strategische beleidsvorming en op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van de stichting.
SPOG heeft in samenwerking met alle basisscholen een koersplan geschreven, wat ten grondslag ligt aan onze
onderwijsvisie en van waaruit wij ons eigen schoolconcept verder hebben ontwikkeld.
SPOG koersplan op hoofdlijnen:
De toekomst ligt voor ons open. Wat vandaag lijkt vast te staan, is morgen weer anders. De vaardigheid om
daarmee om te gaan is medebepalend voor ons geluk, welbevinden en welzijn. Dat vraagt niet om alleen
meetbare leerprestaties, maar veeleer om persoonlijke groei en de ontwikkeling van talenten. De
verantwoordelijkheid voor die groei en ontwikkeling komt steeds meer bij onszelf te liggen. Persoonlijk
leiderschap is dan een belangrijk thema.
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De balans tussen werk en privé, activiteit en rust wordt een steeds grotere uitdaging in de maatschappij van de
21e eeuw. Het aantal prikkels dat ons dagelijks wordt aangeboden via allerlei kanalen neemt alleen maar toe.
Daarin moeten we keuzes leren maken. Scholen en met name leerkrachten, spelen hierin een belangrijke rol.
Leerkrachten staan centraal in de ontwikkeling van kinderen. De leerkrachten kennen zichzelf en hebben een
hoge mate van zelfreflectie. Onze leerkrachten zijn in staat te inspireren en te innoveren, dit alles in een
prettige sfeer en met veel werkplezier. Daarnaast zijn leerkrachten in staat om creatief, buiten geijkte kaders te
denken. Hun werk anders te doen dan men gewend was, is voor de leerkrachten geen probleem.
Onze leerlingen kunnen op verschillende momenten hun krachten en talenten inzetten. Durven ervoor uit te
komen wie ze zijn, weten wie ze zijn. Zijn gesterkt door het vertrouwen in zichzelf. Kunnen hun verhaal kwijt.
Spelen een hoofdrol in wat ze later willen zijn en doen. Hebben de regie over hun eigen toekomst en zijn in
staat deze toekomst te creëren.
Onze unieke kracht is dat wij kinderen trots laten zijn, wij denken in kansen. Wij dagen iedereen uit boven
zichzelf uit te stijgen. Leerkrachten spreken de taal van het kind. We zoeken naar verbinding. We weten te
inspireren.
Ons onderwijs streeft naar een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 14 jaar. Erkent de waarde van
duurzaamheid in ontwikkeling. Heeft op iedere vraag het juiste antwoord.
Onze organisatie kent geen zorgleerlingen meer, we gaan er immers vanuit dat we op elke vraag en zorg een
antwoord hebben. SPOG maakt zich sterk voor een optimale samenwerking met een ruim spectrum aan
partners en/of belanghebbenden. SPOG speelt een belangrijke rol in een breed maatschappelijk netwerk en
streeft naar verbindingen die co-creatie opleveren. Zij ziet ouderparticipatie als vanzelfsprekend.
Tot zover de vertaling van verschillende onderdelen vanuit het SPOG koersplan. Hoe De Sieppe vorm en inhoud
heeft gegeven aan deze hoofdlijnen, kunt u in dit document lezen.
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3. Schoolconcept OBS De Sieppe
Ons motto is:

Basisschool De Sieppe is de enige openbare school in Groesbeek en directe omgeving. Openbaar betekent voor
De Sieppe dat kinderen, ouders en leerkrachten vanuit verschillende culturen en visies op mens en
maatschappij welkom zijn en dat we elkaar respecteren. Openbaar betekent voor ons ook dat ouders altijd
welkom zijn op school. Wij hechten aan betrokkenheid en goede communicatie.
Sociale verbondenheid is voor ons belangrijk. De Sieppe werkt aan een open, creatieve en inspirerende leeren leefomgeving waarbinnen passende aandacht is voor ieder kind, iedere leerkracht en iedere ouder.
We werken volgens het OGO – ontwikkelingsgericht onderwijsconcept. OGO is een onderwijsvisie waarbij
aangesloten wordt bij de belevingswereld van het kind. Het leren gaat makkelijker als je begrijpt waar het
over gaat, als je de dingen leert die je ook graag wilt leren. We werken met thema’s in alle groepen, waarbij in
de eerste jaren spelend leren centraal staat. Naarmate kinderen ouder worden, wordt onderzoekend leren
steeds belangrijker. De thema’s zijn geïntegreerd binnen een sociaal-culturele context, en zijn vakoverstijgend.
In de praktijk betekent het dat niet alleen het cognitieve aspect met de juiste einddoelen aan bod komt binnen
de thema’s, maar in samenhang ook creatieve, culturele, sociale en algemene vaardigheden. Naast de
gezamenlijke einddoelen per thema, verdiepen leerlingen zich in groepjes in een onderwerp, door met hun
eigen onderzoeksvragen te komen tot een presentatie.
Bij elk thema ontmoeten de leerlingen een expert of maken een excursie naar de “echte “ wereld. Op deze
manier doen de kinderen ervaringen op met de leefwereld om hen heen, culturele aspecten, menselijke
relaties, technische mogelijkheden. Datgene wat binnen de school gebeurt, krijgt betekenis door de relatie
met de maatschappij buiten de school.
Door ons onderwijs op deze manier vorm te geven, begeleiden wij onze leerlingen in hun ontwikkeling naar
vrije, nieuwsgierige en onderzoekende mensen. Ze leren initiatiefrijk te zijn, te communiceren en samen te
werken. Ze kunnen planmatig denken, handelen en zijn tot zelfsturing in staat.
Om op deze dynamische manier onderwijs te geven, zijn onze leerkrachten ook voortdurend in ontwikkeling.
Door zelf met een nieuwsgierige, ontdekkende leerhouding de leerlingen, ouders en lesstof tegemoet te
treden en dit met passie en lef vorm te geven, staat OGO onderwijs voor ons ook voor: Ontzettend Goed
Onderwijs.
Dit onderwijs maken wij niet alleen. We zoeken verbinding met vele partners, zoals GGD, Domino, iXperium,
HAN, en vele anderen. Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14, waarbij
de kinderen met zelfvertrouwen, (zelf) kennis en vaardigheden de stap maken richting vervolgonderwijs en
participatie in onze maatschappij. De Sieppe is een school die midden in de samenleving staat, waar kinderen,
leerkrachten en ouders samenwerken, met en van elkaar leren.
Binnen ons onderwijs hebben we een viertal basisvoorwaarden van waaruit wij werken:
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Veilig voelen
Wij streven ernaar om een school te zijn, waarin iedereen zich veilig voelt. Niet alleen het team, maar ook de
leerlingen en ouders spelen hierin een belangrijke rol. Samen zorgen wij voor een duidelijke maar ook
gemoedelijke schoolsfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn en gewaardeerd wordt. Om een prettige, veilige en
positieve schoolsfeer te bevorderen doen we veel aan preventieve werkvormen, zoals spelletjes of energizers ,
samenwerkingsopdrachten, wekelijkse SEO (sociaal-emotionele ontwikkelings-) lessen.
Binnen ons onderwijs leren de kinderen spelenderwijs om te gaan met risico’s, winnen en verliezen, met succes
en teleurstelling. Door initiatieven te nemen en actief te zijn, ervaren kinderen waar hun krachten en
beperkingen liggen. Leerkrachten begeleiden dit proces en ondersteunen kinderen waar nodig.

Betrokken zijn
Samen met de ouders hebben wij het gemeenschappelijke doel dat de ontwikkeling en groei van een kind
centraal staat binnen onze school. Wij willen graag korte lijntjes met ouders. Dit is mogelijk door dagelijkse
ontmoeting met ouders bij het wegbrengen van hun kind of door werkgroepen waarin ouders participeren,
inclusief de OR en MR en ouderavonden of koffie inloop. Ouders worden actief betrokken bij het ontwikkelen
en vormgeven van het onderwijs.
Door ons ontwikkelingsgericht onderwijs is de betrokkenheid van leerlingen op onze lessen en thema’s groot.
Naast de algemene kennis die leerlingen rondom een thema opdoen, gaan zij aan de slag met hun eigen
onderzoeksvragen of eigen spel. Zij kunnen vorm geven aan hun leerproces en worden hierin begeleid door de
leerkracht. Het verhoogt de intrinsieke motivatie van leerlingen en geeft veel plezier aan het leerproces.
Vanaf groep 5 kunnen leerlingen zitting nemen in de leerlingenraad. Zij leren over de grenzen van hun eigen
groep heen kijken, naast klassenbelangen ook in schoolbelangen te denken. De mening van de leerling telt, de
eigen inbreng is groot.

Talenten ontwikkelen
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om zich heen, willen deze begrijpen en hier vat op
krijgen. Op De Sieppe begeleiden wij de kinderen om hun talenten op het gebied van kennis en vaardigheden
te versterken en vergroten. Op het kennisgebied werken wij met groepsplannen, waarbij op drie niveaus in elk
leerjaar en bij verschillende vakken gewerkt kan worden.
Door ons thematische onderwijs wordt er een sterk appèl gedaan op de creativiteit en inventiviteit van
kinderen. Leerkrachten bieden hun lessen aan door onder andere gebruik te maken van de principes van
meervoudige intelligentie (M.I) Kinderen leren met hoofd, hart en handen, wat inhoudt dat je kennis en
vaardigheden op verschillende manieren kunt aanbieden. Het proces leidt tot groeiende zelfstandigheid van
leerlingen en gevarieerde eindpresentaties. Deze succeservaringen leiden tot zichtbare trots en groei van
zelfvertrouwen bij de leerlingen. Ook leerkrachten beschikken over specifieke talenten. Wij maken graag
gebruik van elkaars talenten om het onderwijs te verbeteren, verbreden of verdiepen.

Spelend en onderzoekend leren
Spelend leren staat in de eerste schooljaren centraal. De kinderen leren spelenderwijs de wereld om zich heen
ontdekken en spelen deze ook na; ze leren met en van elkaar. De leerkracht heeft hierbij afwisselend een
sturende of begeleidende rol. Ook in groep 3 en 4 neemt spel nog een belangrijke rol in om de aangereikte
lesstof verder uit te diepen. In groep 1 t/m 4 zijn speciale speelhoeken ingericht die te maken hebben met het
thema.
Naarmate kinderen wat ouder worden, speelt onderzoekend leren een grotere rol. Na een aantal startlessen
waarin de basisstof aan bod komt, gaan kinderen zelf verder met de verwerking. Ze leren prikkelende en
uitdagende onderzoeksvragen te formuleren waarna ze op zoek gaan naar antwoorden die passen bij hun
niveau en talenten. Door onderzoek te doen, ontwikkelen kinderen hun kritisch denkvermogen, reflectieve
vaardigheden en leren ze keuzes te maken.
Zowel in spelend als onderzoekend leren wordt voortdurend gezocht naar de verbinding met het dagelijks
leven en de maatschappij om ons heen. Wij trekken de wereld in en halen de wereld ook binnen onze vier
schoolmuren.
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4. Ons onderwijs in praktijk
4.1 Wat is OGO?
De Sieppe heeft een duidelijke visie op ontwikkelen en leren: de ontwikkelingsgerichte visie (OGO). De school
werkt ruim 10 jaar vanuit dit concept. De visie is gebaseerd op de theorie van de Russische psycholoog Lev
Vygotsky en is bekend geworden onder de naam ‘zone van de naastgelegen ontwikkeling’
Ontwikkelingsgericht onderwijs is gericht op een brede persoonsontwikkeling (zoals samenwerken,
communiceren, initiatieven nemen, plannen maken) die altijd verbonden wordt aan kennis en vaardigheden
(schrijven, lezen, woordenschat enz.)
Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat uit van kinderen die zich willen ontwikkelen als vrije, nieuwsgierige en
onderzoekende mensen. Kinderen leren door ervaringen die ze opdoen en door te kijken naar anderen.
Kinderen leren initiatiefrijk te zijn, te communiceren, samen te werken met anderen. Zij leren planmatig en
strategisch te denken, te handelen en zijn tot zelfsturing in staat.
De Sieppe wil hieraan een bijdrage leveren door thematisch onderwijs aan te bieden waarin oriëntatie op de
wereld, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en cultuuronderwijs aan bod komen. De thema’s
hebben altijd een relatie met de werkelijkheid, ze passen bij de belevingswereld van de kinderen. Bijvoorbeeld
bij een thema over dieren een eigen dierentuin ontwerpen met alle aspecten die daarbij horen. Te denken valt
aan de verschillende soorten dieren, de verblijven, de leefomstandigheden, de kosten van bijvoorbeeld het
voer en de dierenarts, de inkomsten, het personeel.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs wordt vormgegeven door:


Te werken met thema’s die passen bij de leeftijd, interesse en ontwikkeling van kinderen. Zij hebben
invloed op hun leerproces en leerinhoud.



De sociaal-culturele context wordt meegenomen door de keuze van het thema en de daaraan
verbonden excursies.



Binnen de thema’s wordt gebruik gemaakt van deskundigheid en ervaring van derden. Zowel door
derden de school in te halen als op zoek te gaan buiten de school.



Samenwerking en samen leren vormen de basis van het spel en onderzoek. Leerlingen leren initiatief
nemen, plannen, overleggen en reflecteren. Ze leren creatief te denken, op zoek naar meerdere
oplossingen voor hun vraag.



De leerkracht begeleidt de groepjes leerlingen in hun spel of onderzoek. Afhankelijk van de voortgang
kan de leerkracht een bijdrage leveren aan het proces of aan het einddoel. De rol van de leerkracht is
afwisselend leidend, begeleidend of volgend.



De leerstof wordt niet beperkt door de eindtermen van het onderwijs, vastgelegd in kerndoelen.
Doordat de kinderen met eigen spel of onderzoeksvragen het thema uitdiepen, reiken hun kennis en
vaardigheden veel verder dan de kerndoelen.

Op De Sieppe werken we in een schooljaar aan 6 thema’s. Ieder thema verloopt volgens een vast stramien. Het
proces van thematiseren bestaat uit vijf fasen.
Fase 1 voorbereiding
Het raamwerk voor het hele thema wordt opgebouwd, kernactiviteiten op hoofdlijnen uitgewerkt en van
doelen voorzien. Doelen, resultaten, observaties van het voorgaande thema zijn de basis voor het nieuwe
thema. Zowel de kennisdoelen als de vaardigheidsdoelen worden vastgesteld. Ook wordt in kaart gebracht
welke kinderen op kennis of vaardigheidsgebied specifieke ondersteuning nodig zullen hebben.
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Fase 2 startactiviteiten
In fase 2 vinden de startactiviteiten plaats waarmee de leerlingen zich gaan oriënteren op het thema. Deze fase
duurt ongeveer een week. Startactiviteiten hebben als doel dat de leerlingen betrokken raken bij het thema, zij
worden nieuwsgierig, vertellen over eigen ervaringen, stellen vragen. Voorbeelden van startactiviteiten zijn;
een objectentafel, een verhaal, themaboeken, een uitstapje naar de werkelijkheid (bijvoorbeeld een museum),
een film, een bezoekje van een expert, een quiz, een spel. Vanaf groep 5 worden alle vragen die de kinderen
hebben, verzameld op een vragenwand. Samen met de leerkracht wordt er een selectie tussen dunne vragen
(deze behoeven geen onderzoek) en dikke vragen (complexe vragen die nieuwe vragen oproepen) gemaakt.
Fase 3 uitvoeringsfase
Deze fase duurt ongeveer 3 a 4 weken. De groep is nu echt aan het werk met het thema en de
spel/onderzoeksactiviteiten. In groep 1-2 wordt het thema uitgediept in de verschillende hoeken en kringen,
waarbij de aankleding van de klas mede wordt bepaald door het thema. Zowel spelactiviteiten, bouw- en
constructieactiviteiten, gespreks- lees en schrijfactiviteiten als ook reken- en wiskundige activiteiten komen aan
bod binnen het aangeboden thema.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen door middel van minilessen en themateksten leerstof aangeboden. In de
spelhoek op de gang worden deelonderwerpen van het thema uitgespeeld. Vanaf groep 5 gaan kinderen in
groepjes met een sub-thema aan de slag. Deze komen voort uit de onderzoeksvragen die op de vragenwand
zijn gesteld.
Fase 4 afronding en presentatie
Fase 4 is de afrondingsfase. Deze fase duurt ongeveer een week. Als de spel/onderzoeksactiviteiten goed zijn
uitgediept en de leerlingen hun onderzoek kunnen afronden, gaat de aandacht naar activiteiten om het thema
mee af te sluiten. De kinderen kiezen met de leerkracht hoe hun eindproduct wordt vormgegeven.
Bijvoorbeeld het maken van een boek of werkstuk, een krant, informatiefolders voor een dierentuin, het
maken van een film, een powerpoint of presentatie, een muurkrant, een toneelstuk, een tentoonstelling voor
ouders en belangstellenden, een museum enz.
Fase 5 Evaluatie
In de laatste fase blikken de leerlingen en leerkracht terug op het thema en zetten alle bevindingen op een
rijtje. De leerkracht evalueert de uitkomsten en zet deze om in nieuwe plannen/doelen voor volgende
thema’s. De eindproducten worden beoordeeld, evenals het proces. Doelen die gesteld zijn ten aanzien van
samenwerken en inzet/betrokkenheid worden hierin meegenomen.

4.2 Pedagogisch klimaat
De belangrijkste voorwaarde voor kinderen om tot ontwikkeling te komen, is dat ze zich veilig voelen.
Leerkrachten kijken daarom altijd in de eerste plaats naar hoe kinderen zich voelen en uiten. Sociale veiligheid
staat centraal en vormt de rode draad voor de methodiek “Grip op de groep” die we hanteren. Hierbij komen
vragen aan bod als: “Wie ben ik, wie ben jij” en “hoe gaan we met elkaar om”. Daarnaast maken we gebruik
van de methode “Leefstijl” en hebben we bronnenboeken waaruit we kunnen putten om een positief en veilig
klassenklimaat te scheppen.
Gezamenlijke methodes:






Leefstijl.
Grip op de groep; na de schoolvakantie volgen een aantal lessen.
Relaties en seksualiteit; 10 lessen in 3 weken voor iedere groep vanaf 21 maart.
Leerkracht-eigen activiteiten: complimenten geven in de vorm van een zonnetje of kei van de week, of
een gezamenlijk dagboek bijhouden.
Nationale mediapaspoort: In het kader van mediawijsheid, veilige omgang met internet en sociale
media hebben we een doorgaande lijn vanaf groep 1 t/m 8. De lessencyclus biedt op een afwisselende
manier preventief aandacht aan wie ben ik, wat wil ik, en hoe ga om met sociale media en internet.
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Classdojo. Wordt ingezet vanaf groep 5.
Remediërende anti pestmethode: No blame.

Op De Sieppe hebben we drie “kapstokregels” die bij alle kinderen bekend zijn en door de hele school hangen:




Wees beleefd tegen iedereen.
Loop en werk rustig in alle schoolruimtes.
Ruim steeds alles op .

Elke klas stelt aan het begin van het schooljaar ook eigen klassenregels op. Deze worden regelmatig bijgesteld
of besproken. De leerlingenraad, die elk jaar door middel van verkiezingen wordt samengesteld, bewaakt ook
het naleven van de klassen- en schoolregels. Ditzelfde geldt voor de buitenspeelregels.
Ontwikkelingsgericht onderwijs sluit aan bij de aandacht die wij op school hebben voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. We besteden veel aandacht aan samenwerken, samen spelen, plannen maken
en initiatieven nemen. Kinderen leren overleggen, omgaan met teleurstellingen en zelf ruzietjes of
onenigheden op te lossen. Ze durven fouten te maken en dingen uit te proberen. Door dagelijks veel aandacht
aan bovenstaande vaardigheden te schenken, zijn we preventief bezig.
Contactpersoon
Speciaal voor kinderen die ergens mee zitten en niet eenvoudig terecht kunnen bij hun directe omgeving,
werken we met een contactpersoon. Zij komt zich elk jaar even opnieuw voorstellen aan de groepen.
Voor De Sieppe is dit: Hanneke Jacobs

No blame approach
Als er sprake is van pesten, hanteren we de no blame approach. Dit is een 7-stappenplan. Het heeft de
volgende uitgangspunten:




Pesten is een groepsprobleem
De gevoelens en niet de feiten staan centraal
De nadruk ligt op het oplossen; het pesten moet stoppen

Het 7 stappen plan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gesprek met het gepeste kind
Bijeenkomst met de supportgroep
Het probleem uitleggen
De verantwoordelijkheid delen
Vragen naar ideeën van elk groepslid
De verantwoordelijkheid bij de groep leggen
Individuele evaluatie

De rol van de leiding van de school en het schoolbestuur
Het management komt in beeld op het moment dat

de problematiek door de leerkracht niet meer alleen afgehandeld kan worden. De problematiek blijkt zo
ingewikkeld dat de leerkracht om hulp vraagt

er sprake is van onbegrensd gedrag
Als het gedrag van een kind – na meerdere waarschuwingen en extra begeleiding vanuit school – niet
verbetert, treedt het stappenplan in werking, dat een time-out, schorsing en verwijdering regelt.
Natuurlijk zijn schorsing en verwijdering van een leerling de allerlaatste maatregelen, die we als school zullen
inzetten.
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Een actieve rol van de ouders bij ons pedagogisch klimaat
De personeelsleden van de school gaan met de ouders om zoals zij wensen dat de ouders ook met hun
omgaan: respectvol, open, eerlijk en op voet van gelijkwaardigheid.
Enkele afspraken die bijdragen aan een positief gevoel van veiligheid bij het personeel en een optimaal
pedagogisch klimaat voor de kinderen:

We verwachten van ouders en schoolvertegenwoordigers dat zij zich mede inzetten voor een prettig en
veilig werk-, leef- en leerklimaat in school teneinde de openheid in communicatie en respect voor elkaar
te realiseren.

Ouders respecteren het privéleven van de medewerker en spreken hem of haar binnen werktijd aan.
Voor een gesprek over de ontwikkeling van hun zoon of dochter wordt na schooltijd een afspraak
gemaakt met de groepsleerkracht.

Het ontvangen van complimenten wordt gewaardeerd. Het uiten van zorg of kritiek middels vragen,
opmerkingen of bedenkingen eveneens. We spreken af dat ouders zich in beide gevallen rechtstreeks
tot de betreffende medewerker richten. Op verzoek van betrokken personeelslid of de ouder kan een lid
van de schoolleiding bij dit gesprek uitgenodigd worden.
Helaas moeten we duidelijk zijn indien uitingen van ouders bijdragen aan onveiligheid bij medewerkers en/of
kinderen. Het dan te volgen stappenplan is in ons gedragsprotocol opgenomen. Dit protocol is op te vragen bij
de directie.

4.3 Leermethodes
Op De Sieppe worden voor een aantal belangrijke cognitieve vaardigheden methodes gebruikt, om daarmee de
doorgaande lijn te waarborgen van groep 3 t/m 8.

Vak/ ontwikkelgebied
Zintuiglijke en lichamelijke
ontwikkeling

Leermiddelen/ methodes/ groep Bijzondere afspraken
Bronnenboeken 1 t/m 8
Ondersteuning door stagiaires

Nederlandse taal

Spelling: Staal spelling 3 t/m 8
Taal: Staal taal 4 t/m 8
Lezen: Veilig leren lezen (groep 3)
Estafette 4 t/m 8
Begrijpend lezen: Grip op lezen 4
t/m 8
Bouw 1 t/m 4

Schrijven

Pennestreken 3 t/m 8

Rekenen en wiskunde

Wereld in getallen 3 t/m 8

Engelse taal
Aardrijkskunde

Geschiedenis

Ondersteuning door
vrijgeroosterde, gespecialiseerde
leerkracht en of vrijwilligsters.
Bouw is een Webbased programma
dat ingezet wordt voor de groepen
1 t/m 4.
Bedoeld voor risicoleerlingen
waarvan gedacht wordt dat het
technisch leren lezen een probleem
kan worden.

Ondersteuning door
vrijgeroosterde, gespecialiseerde
leerkracht en of vrijwilligsters.
Take it Easy 5 t/m 8
Schooljaar 2019-2020 oriëntatie op
Duo Lingo ( online aanbod ) 5 t/m 8 nieuwe methode
Junior Bosatlas topografie
werkbladen 6 t/m 8
Meander, 5 t/m 8
Brandaan 5 t/m 8
Thema onderwijs
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Natuur, waaronder biologie

Nout 5 t/m 8
Thema onderwijs

Studievaardigheden

Blits 6 t/m 8

Techniek

Thema onderwijs en eigen
opdrachten
Thema onderwijs, combinatie met
gemeentelijke projecten.

Maatschappelijke
verhoudingen, waaronder
staatsinrichting
Geestelijke stromingen

Thema onderwijs

Expressie-activiteiten
Thema onderwijs, muziek lessen
Tekenen, handvaardigheden, door vakleerkracht.
dans, muziek.
Presentaties.
Moet je doen methode 1 t/m 8
Zing ( online methode ) 1 t/m 3
Bevordering sociale
Leefstijl, methode voor sociaal
Schooljaar 2019-2020 zal een
redzaamheid, waaronder
emotionele ontwikkeling
leerkracht opgeleid worden tot
gedrag in het verkeer
Werkboekjes Veilig verkeer
leefstijlcoach.
Nederland, Klaar… over groep 7
Bevordering van gezond
Leefstijl en thema’s
De School heeft contact met GGD
gedrag
De school maakt gebruik van het en een contactpersoon gezonde
aanbod van de GGD-Gelderland
school. Ambitie is om Schoolplein
Zuid als het gaat om gezondheid. Er verder te vergroenen en gezond
wordt jaarlijks een planning
gedrag te stimuleren door
gemaakt van activiteiten op basis workshops o.a. bewegen en
van de Gezondeschool.
vrijetijdsbesteding. Deze ambitie
Kriebels in je buik. (online
ontwikkelt de school in
methode), Lente kriebels ( thema ) samenwerking met ROC sport en
Relaties en seksualiteit.
bewegen.
Schoolveiligheid/
Veilige leeromgeving
welbevinden van de
Gedragsprotocol SEO methodes:
leerlingen
Leefstijl, No Blame, Grip op de
groep. Meldcode Huiselijk Geweld
en Kindermishandeling.
Bevordering actief
Nationaal mediapaspoort ( online
burgerschap en sociale
methode )
integratie, overdragen kennis Thema’s. krantenkringen, excursies.
over/kennismaking met de
Samenwerking externe partners.
diversiteit van de samenleving
4.4 ICT
We leven in een informatiesamenleving waarin verschillende technologische en mobiele toepassingen zoals
computers en telefoons elkaar snel opvolgen. Hierdoor wordt de toegang tot informatie steeds gemakkelijker.
Met de komst van social media zijn er ook steeds meer mogelijkheden om die informatie in één klik met elkaar
te delen. We maken op De Sieppe gebruik van alle positieve mogelijkheden die ICT met zich meebrengt. We
zetten verschillende software producten in als middel om kinderen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo
een deel van de lesstof te kunnen laten verwerken. Dit gebeurt zowel bij rekenen, taal, spelling als lezen.
Daarnaast is ICT een middel om antwoorden te krijgen op onderzoeksvragen bij de thema’s, om presentaties te
maken of om iets te ontwerpen. Hiervoor hebben we de beschikking over twee computerlokalen,
gecombineerd met een aantal computers in de klas.
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De leerkracht gebruikt het ProWise bord als ondersteuning van de lessen. Steeds meer lesmethodes worden
visueel ondersteund door een digitaal lesboek met interactieve mogelijkheden. Leerkrachten maken ook
gebruik van andere interactieve lesmogelijkheden die op internet worden aangeboden om zoveel mogelijk te
kunnen differentiëren en aan te sluiten op de verschillende niveaus en interesses van de leerlingen.
Daarnaast is er aandacht voor omgang met sociale media. We willen leerlingen bewust maken van de positieve
mogelijkheden van social media, maar besteden ook aandacht aan de schaduwkant hiervan. Vanaf dit
schooljaar starten we met een lessencyclus voor groep 1 t/m 8 over omgang met sociale media en internet:
Het Nationale Paspoort.
Steeds meer leerlingen zijn in het bezit van een mobieltje. Wij hebben als school de regel dat de mobieltjes bij
binnenkomst uitgaan en in een daarvoor bestemde bak worden gelegd. Als de leerlingen weer naar huis gaan,
worden deze weer uitgedeeld.
De snelheid waarmee ICT mogelijkheden zich ontwikkelen heeft ons ertoe gebracht dat wij een
samenwerkingsverband zijn aangegaan met iXperium Nijmegen. Hier kunnen we terecht voor scholingsvragen
op het gebied van ICT voor leerkrachten en leerlingen.

4.5 Cultuureducatie
Cultuur in de breedste zin van het woord vinden wij belangrijk. Daarom geven wij de kinderen graag de ruimte
om zich hierin te ontwikkelen. Op De Sieppe is cultuur geen vak maar een verkennend leergebied. Het zit
verweven in ons OGO onderwijs. Het accent ligt op kennismaking, actief bezig zijn, zelf ontdekken en plezier
maken. De kunsteducatie wordt gekoppeld aan de thema’s, waarbij er elk jaar een deelaspect wordt uitgelicht,
waaraan extra aandacht wordt geschonken. In de afgelopen jaren is er extra aandacht geweest voor muziek.
Leerlingen kregen muzieklessen van geschoolde muziekdocenten en leerkrachten kregen bijscholing op
studiedagen. Elk jaar zal er een ander onderdeel op het gebied van expressieve en creatieve onderwijsvormen
centraal staan.
Erfgoededucatie is eveneens opgenomen in ons thematische onderwijs, doordat we ons onderwijs koppelen
aan excursies aansluitend op ons thema. Daarnaast heeft elke groep één thema dat in het teken staat van
omgevingsonderwijs. Hierin speelt natuuronderwijs, er op uit gaan naar de vele mooie natuurgebieden die
Groesbeek rijk is, een belangrijke rol.
Wij vinden cultuureducatie van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie hiervan kennis
neemt en er bewust en actief mee bezig is, ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen.
Kinderen worden spelend en onderzoekend actief voorbereid op goed burgerschap. Daarnaast stimuleert het
kinderen om hun talenten te ontwikkelen en komen verborgen talenten soms naar boven.

4.6 Wetenschap en techniek
Techniek speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij, waarbij onderzoekend leren een belangrijke
voorwaarde is. Techniek is meer dan het bouwen van een stroomkring of het in elkaar zetten van een kast.
Kinderen leren ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ze stellen vragen, maken een plan, proberen dingen
uit, observeren en evalueren. Het belangrijkste is dat kinderen zelf actief aan de slag gaan; met zowel handen
als hersenen. Vandaar dat we de term wetenschap en techniek gebruiken. Onderzoekend leren is een didactiek
die een nieuwsgierige, onderzoekende en kritische houding van leerlingen stimuleert.
Op De Sieppe worden wetenschap en techniekactiviteiten in de thema’s geïntegreerd. Dit begint al in groep 1-2
met bijvoorbeeld het spelen met blokken, de zandtafel of het experimenteren met spiegels of zwaartekracht.
Het gaat om de kennis die kinderen opdoen, maar ook om de vaardigheden van het ontwerpen en
onderzoeken. Ook in de andere groepen komt techniek en wetenschap in de thema’s aan bod en worden er
excursies en/of gastsprekers georganiseerd m.b.t. dit onderwerp.
In samenwerking met het iXperium worden er jaarlijks onderzoekbezoeken voor de verschillende groepen
gepland, waarbij leerlingen actief in aanraking komen met allerlei vormen van techniek en ICT.
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4.7 Burgerschapsvorming
Kinderen leren op onze school veel meer dan taal en rekenen alleen. De school is bij uitstek de plek waar
kinderen kennismaken met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Maatschappelijke
ontwikkelingen als individualisering en een multiculturele samenleving vragen dat de school actief burgerschap
en sociale integratie bevordert. Actief burgerschap is het kunnen en willen deelnemen aan de samenleving.
Burgerschap gaat over diversiteit, acceptatie en tolerantie.
Het vraagt ook reflectie op het eigen handelen, een respectvolle houding en een bijdrage aan de zorg voor je
omgeving.
Om burgerschapsvorming en sociale integratie te bevorderen staan er gedurende het schooljaar diverse
onderdelen op het schoolprogramma:
 Oefeningen, lessen en spellen uit de bronnenboeken voor sociaal-emotionele vorming “Leefstijl” en
“Grip op de Groep”.
 Het themagerichte OGO onderwijs waarbij samenwerken en – spelen, 21e eeuwse vaardigheden en
de Wereld Oriënterende vakken centraal staan.
 Vanaf groep 7 een krantenkring waarin leerlingen een zelfgekozen krantenartikel samenvatten,
stellingen formuleren en een discussie over het artikel leiden.

Leerlingenraad
De leerlingenraad van De Sieppe bestaat uit leerlingen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8). In september kunnen
de leerlingen zich kandidaat stellen en campagne voeren. Vervolgens vindt de verkiezing plaats. In elke groep
wordt door de leerlingen 1 klasgenoot gekozen, die de klas gedurende het schooljaar vertegenwoordigt in de
raad.
De datum hiervan is op de kalender van dit schooljaar te vinden. Na de verkiezing worden de stemmen geteld
en worden de leden van de leerlingenraad bekendgemaakt.
De leerlingenraad komt 5x per jaar met de locatiedirecteur bij elkaar om het te hebben over verschillende
onderwerpen die leerlingen aangaan.
21e eeuws leren is een leven lang leren
Zoals eerder gezegd besteden we veel aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Deze
vaardigheden vormen de basis voor leren en kinderen moeten deze beheersen om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Het is onze missie om kinderen goed voor te bereiden op deze 21e eeuw waarin alles snel
verandert. Op De Sieppe is dan ook veel aandacht voor vaardigheden als kritisch denken, creativiteit, probleem
oplossend vermogen, communiceren, sociale en culturele vaardigheden, mediawijsheid en samenwerken.
Meer informatie over 21e eeuwse vaardigheden vindt u op www.kennisnet.nl.
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5. Volgen en sturen van ontwikkeling van kinderen
5.1 Verschillende volgsystemen
Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen een doorgaande ontwikkeling doormaken. Ieder kind ontwikkelt
zich in zijn of haar eigen tempo, de één wat sneller en de ander wat langzamer. Het ene kind is eerder aan
lezen toe dan een ander. Het ene kind heeft meer begeleiding nodig dan een ander. Uiteindelijk moeten alle
kinderen de kerndoelen halen, maar het tempo en de wijze waarop kunnen per kind verschillen.
Wij volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen nauwkeurig. Alleen dan kunnen we ons onderwijs en de
begeleiding goed afstemmen op het ontwikkelingsniveau en onderwijsbehoeften van een kind. Dit komt tot
uitdrukking in ons rapportverslag. Dit is een drieluik, bestaande uit algemene vaardigheden, cognitieve
vaardigheden en expressieve vaardigheden. Het volgen van kinderen doen wij op de volgende manier:
Observeren en leerling gesprekken
Leerlingen brengen gemiddeld drie tot vijfenhalf uur per dag door op school met de leerkracht en
medeleerlingen. De leerkracht ziet het kind werken aan kern- en zaakvakken, buitenspelen, expressieve
vakken, omgaan met klasgenoten enzovoort. De leerkracht staat voortdurend in interactie met het kind om het
op een juiste manier te begeleiden. In leerling gesprekken waarin ruimte is voor reflecteren, feedback geven,
ondersteunen en stimuleren worden nieuwe plannen en doelen gemaakt. Wij streven ernaar om kinderen met
zelfvertrouwen steeds zelfstandiger te maken. Onder het kopje algemene vaardigheden komen de volgende
aandachtspunten op het rapport terug:










Omgang met leerlingen.
Omgang met de leerkracht.
Omgaan met regels en afspraken.
Samenwerken.
Zelfstandigheid.
Concentratie.
Motivatie.
Werktempo.
Zorg voor eigen werk.

Toetsing
In groep 1-2 worden bronnenboeken gebruikt om de tussen- en einddoelen voor rekenen en taal te bereiken.
Om de leerlingen te volgen in hun ontwikkeling, gebruiken we het observatiesysteem KIJK. Dit vormt het kader
in de kleutergroepen, waardoor de kwaliteit en de einddoelen gewaarborgd blijven. De kinderen in groep 1 en
2 krijgen een geschreven verslag hiervan mee naar huis.
In groep 3 t/m 8 nemen wij methode gebonden toetsen af. Dit geldt voor alle methodes zoals genoemd in 3.3.
Het doel van deze toetsen is om aan het eind van een hoofdstuk of blok te kijken of kinderen alles hebben
begrepen en kunnen toepassen. Na de toets krijgen de kinderen die dat nodig hebben nog wat extra uitleg en
oefening. Kinderen die de stof al beheersen, krijgen verdiepende leerstof.
Naast de methode gebonden toetsen hebben wij ook onafhankelijke toetsen, waarbij wordt getoetst wat
leerlingen het afgelopen half jaar hebben geleerd. Hierdoor zien we welke lesstof is beklijfd en of leerlingen in
staat zijn het geleerde in brede zin toe te passen. Wij gebruiken hiervoor de toetsen van Cito. Deze worden
twee keer per jaar afgenomen, in januari en juni. Het betreft toetsen voor rekenen, spelling en begrijpend
lezen. Daarnaast wordt ook technisch lezen middels een soortgelijke toets gemeten. Deze toetsen zijn landelijk
genormeerd, van I tot V. Dit wordt vervolgens in een grafiek uitgezet, waardoor leerkracht, ouders en
leerlingen per vak kunnen zien hoe de cognitieve ontwikkeling verloopt.
Onder het kopje cognitieve vaardigheden komen alle resultaten van de toetsen terug op het rapport.
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Als laatste hebben we nog een derde onderdeel van het rapport: de expressieve vaardigheden. Hierbij wordt
gekeken hoe het kind zich ontwikkelt op het gebied van tekenen, drama, muziek, handvaardigheid en gym.
Groepsplannen
Leerkrachten van groep 1-2 maken bij elk nieuw thema een groepsplan in de vorm van het themaformulier.
Hier wordt op basis van de observaties, leerling gesprekken en de evaluatie van het vorige thema, per leerling
bijgehouden welke doelen en bijbehorende activiteiten voor de komende periode centraal staan. Zo kan er
worden vastgesteld of een leerling weet wat de begrippen voor, achter, boven, onder betekenen. Binnen het
thema zal dit op speelse wijze worden aanboden waarbij het betreffende kind uitdrukkelijk wordt betrokken.
In groep 3 t/m 8 maken leerkrachten twee keer per jaar groepsplannen voor rekenen, spelling, begrijpend
lezen en technisch lezen. Voor elke leerling wordt bekeken hoever de vorderingen zijn en op welk (deel)gebied
extra ondersteuning, gewone instructie of verdieping nodig is. Hierop worden het lesprogramma, de
verwerkingsopdrachten en manier van instructie geven aangepast om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten
bij het niveau en tempo van de leerlingen.

5.2 Gesprekkencyclus met ouders
Op De Sieppe hebben we drie vastgelegde momenten per jaar waarin we mondeling dan wel schriftelijk met
ouders communiceren over de ontwikkeling van hun kind. Naast deze vastgelegde momenten zijn er legio
mogelijkheden om tussendoor met de leerkracht in gesprek te gaan. Wij houden van korte lijntjes, zullen zelf
ook contact met ouders opnemen als wij tussentijds een gesprek willen hebben. Omdat ouders dagelijks tussen
8.20 uur en 8.30 uur hun kind tot in de klas mogen brengen, is het voor iedereen drempelverlagend om even
een afspraak te maken voor een gesprek.

Verslaglegging en gesprekken in groep 1-2
In groep 1- 2 krijgen de kinderen twee keer per jaar een geschreven rapport mee naar huis. In groep 1 is dit een
geschreven verslag, in groep 2 een gespecificeerd verslag met kennis en vaardigheidsuitslagen. Tevens komen
de leerkrachten in het eerste schooljaar een keer op huisbezoek.
Verslaglegging en gesprekken in groep 3 t/m 8
Het eerste moment van de vastgelegde gesprekkencyclus is 4 tot 6 weken nadat een kind in een groep zit.
Ouders worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht, waarbij het
welbevinden van het kind centraal staat. Wat heeft het kind nodig om in balans en met zelfvertrouwen tot
verdere groei te komen. In februari volgt een tweede gesprek, waarbij een geschreven rapport de basis vormt
voor het gesprek. In juli volgt een laatste geschreven rapport, waarna op afspraak een gesprek kan volgen.
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5.3 Waar gaan kinderen na groep 8 naar toe?
Na groep 8 stroomt iedere leerling uit naar het voortgezet onderwijs. Het advies wordt in de loop van het
laatste schooljaar gegeven. In de grafieken hieronder zijn onze adviezen van de laatste 3 schooljaren verwerkt.
Zo kunt u snel zien hoe de uitstroomgegevens van OBS De Sieppe zijn. Per grafiek is het aantal leerlingen
vermeld.
VWO omvat het atheneum en het gymnasium. Havo spreekt voor zich. VMBO T (Theorie) was vroeger niveau
Mavo. VMBO K (kader) en VMBO B (Basis) zijn meer beroepsgerichte opleidingen.

Het komt regelmatig voor dat de leerling een gecombineerd advies krijgt, bijvoorbeeld VMBO-theorie/Havo.
Dan zal in het voortgezet onderwijs blijken of de leerling uitgroeit tot een Havo-leerling of dat VMBO-T beter
bij hem/haar past. In de grafieken zijn deze adviezen daarom voor de helft bij Havo en voor de helft bij VMBO
T opgenomen.
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6. Zorg voor de leerlingen ( Passend onderwijs)
6.1 Ondersteuningsprofiel
Op school bevindt zich een Ondersteuningsprofiel. Dit is een document waarin beschreven staat welke hulp de
school kan bieden aan de leerlingen en waar onze grenzen liggen. In het kader van Passend Onderwijs willen
we alle kinderen die aangemeld worden, opvangen en begeleiden op onze school. In enkele gevallen lukt dit
niet. De redenen waarom dit niet lukt zijn te ondervangen in de volgende categorieën;




Zeer ernstige gedragsproblematiek.
Zeer moeilijk lerende of langdurig zieken (waaronder gehandicapte kinderen), waarbij veel verpleging
nodig is.
Een combinatie van bovengenoemde.

Meer informatie hierover vindt u in ons Ondersteuningsprofiel op de website van SPOG.

6.2 De AC-ers (voorheen intern begeleiders)
In voorgaande jaren hadden alle scholen binnen SPOG een eigen Intern Begeleider (IB-er), die verantwoordelijk
was voor de leerlingenzorg binnen de school. Met de invoering van passend onderwijs is de functie van IB-er
veranderd in die van afstemmingscoördinator (AC-er). Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om deze transitie
vorm te geven. De AC-ers hebben hun krachten gebundeld en gaan meer vraag gestuurd werken. Wanneer een
ondersteuningsvraag gesteld wordt, zal er goed gekeken worden wie deze vraag het beste kan beantwoorden.
De AC-er zorgt voor een zorgvuldige afstemming zodat het kind de meest optimale ondersteuning krijgt.
Als een kind extra ondersteuning nodig heeft zal, op het moment dat de eigen leerkracht handelingsverlegen is,
door een AC-er afstemming gezocht worden om de juiste ondersteuning te vinden voor het kind. De leerkracht
blijft aanspreekpunt. Wanneer het kind een arrangement (extra zorg) nodig heeft of wanneer een andere
school beter past, wordt dit traject door een AC-er begeleid.
Iedere school heeft een contact-AC-er. De leerkracht meldt als dat nodig is, kinderen bij de AC-er. Voor
onze school is Wencke van Eldijk of haar vervangster Karin van Bokhoven de contactpersoon.

6.3 Onderwijs op maat
We proberen alle leerlingen op maat te bedienen, te helpen of uit te dagen. Dit gebeurt op verschillende
manieren:







Binnen de klas met verschillende soorten instructie. In de groepsplannen staat beschreven welke
leerlingen voor welk vak gewone, minder of juist verlengde instructie krijgen.
Buiten de klas in kleine groepjes. Dit kan met een student zijn, een leerling uit een hogere groep, een
leerkracht, een vrijwilliger of als zelfstandig werkend groepje.
In een andere klas. De leerlingen volgen de instructies in de groep, die het beste bij hun niveau past.
Dit kan per vak verschillend zijn.
Buiten de klas met elkaar; begeleiding door de eigen leerkracht of een speciaal daarvoor
ingeroosterde leerkracht (o.a. verrijkingsopdrachten voor begaafde kinderen en/of andersoortige
begeleiding).
Huiswerkopdrachten en oefeningen in samenwerking met ouders.

6.4 Platforms/ hulp aan leerlingen en hun ouders
Wanneer een leerling problemen ervaart op cognitief, sociaal en emotioneel gebied, die (deels) ook aan de
thuissituatie te wijten kunnen zijn, kan een school, via de afstemmingscoördinator, externe hulp aanvragen bij
de volgende platforms:



Het Sociaal Team, onder regie van jongeren consulent; hier kunnen ouders ook terecht.
Het ONS, OndersteuningsNetwerk SPOG. Dit netwerk kan ouders doorverwijzen naar andere instanties
zoals Jeugdbescherming, Entrea, GGD, Pro Persona, diverse expertisecentra.

De aanvraag gaat altijd in samenwerking en samenspraak met de ouders.
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6.5 Commissie voor Toelaatbaarheid
Hoewel we ons tot het uiterste willen inspannen om alle kinderen op school op te vangen, zijn er soms toch
kinderen waarvoor ons onderwijs te veel frustraties oplevert.
In samenspraak met ouders wordt gekeken welke school in de nabijheid hun kind kan opvangen. Het kan zijn
dat het SBO (Speciaal Basis Onderwijs) of het SO (Speciaal Onderwijs) de juiste plek is voor uw kind.
Hiervoor moet een TLV ( toelaatbaarheidsverklaring) worden ingediend bij het ONS. De TLV wordt opgesteld
door de afstemmingscoördinator en de leerkracht van het betreffende kind. Daarna worden de ouders in de
gelegenheid gesteld om de aanvraag door te lezen, hun visie te beschrijven en te ondertekenen. Zonder
handtekening van de ouders kan er geen TLV worden aangevraagd.
Het ONS beoordeelt de aanvraag en dient deze in bij de CVT (Commissie voor Toelaatbaarheid). Deze
commissie staat in dienst van het samenwerkingsverband en is een onafhankelijk orgaan. Wanneer de
commissie groen licht geeft, krijgt de leerling een beschikking voor het lopende schooljaar en het schooljaar
daaropvolgend. Daarna wordt bekeken of de leerling teruggeplaatst kan worden in het reguliere onderwijs. De
CVT stelt de ouders en de school altijd schriftelijk op de hoogte van hun advies.

6.6 Arrangementen
Voor leerlingen met een visuele, auditieve, motorische, psychische of verbale beperking zijn arrangementen
aan te vragen door de scholen bij het samenwerkingsverband. Deze aanvragen worden eerst ingediend bij het
ONS. Deze bepaalt de hoogte en de duur van het arrangement.

6.7 Dyslexie
Een leerling komt in aanmerking voor onderzoek, diagnose en behandeling wanneer sprake is van de volgende
criteria:






Een leerling moet op 3 opeenvolgende meetmomenten een V- (voorheen E) scoren voor de DMT (Drie
minuten toets). Dit is woordlezen.
Hetzelfde geldt voor spelling. Hier mag ook één keer een V niveau tussen zitten.
Er moet minstens een half jaar intensieve hulp geboden zijn aan de leerling.
Er moet sprake zijn van een contra-indicatie. Dit betekent dat de leerling op andere vakgebieden
gemiddeld of hoog scoort zoals bij rekenen en begrijpend leren.
De leerling heeft geen gedragsprobleem.

Als er wordt voldaan aan deze criteria, spreken we van ernstige enkelvoudige dyslexie. De leerling komt dan in
aanmerking voor onderzoek en vergoede behandeling door de zorgverzekeraars.
De school meldt in samenwerking met ouders de leerling aan voor onderzoek bij het RID ( Regionaal Instituut
voor Dyslexie), Marant (schooladviesdienst) of bij het OPM ( Orthopedagogisch Maatschap).

6.8 Dyscalculie
Sinds kort kunnen leerlingen ook onderzocht worden op dyscalculie. Hiervoor gelden dezelfde criteria als
hierboven vermeld, alleen zijn dan uiteraard V- scores voor rekenen nodig.
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7. Kwaliteitszorg op De Sieppe
De afgelopen jaren is er flink ingezet op het verbeteren van het kwaliteitsbeleid van SPOG, Stichting Primair
Onderwijs Groesbeek, waarvan De Sieppe onderdeel is. Het kwaliteitsbeleid op hoofdlijnen is te vinden in het
document: “Sturen op ambitie”, wat in de directiekamer ter inzage ligt.
Kwaliteit is ontwikkelen vanuit vertrouwen. Cruciaal daarbij is eigenaarschap en een brede verantwoording. Wij
werken in een professionele cultuur, waarin verantwoordelijken elkaar kunnen bevragen en elkaar feedback
kunnen geven; waarin er een dialoog is over de opbrengsten en waarin veranderingstrajecten in gang worden
gezet om tot kwaliteitsverbetering te komen.
Bij kwaliteitszorg gaan wij uit van de vraag waarom we iets doen. Vervolgens kijken we naar hoe we onze
kwaliteit vorm willen geven. De derde belangrijke pijler is wat we doen. Doen we de juiste dingen om de
kwaliteit van ons onderwijs te kunnen ontwikkelen en waarborgen?
Om kwaliteit van ons onderwijs, onze organisatie en onze mensen te waarborgen, maakt De Sieppe gebruik van
een aantal organisatievormen en middelen. We gaan uit van cyclisch werken (PDCA, Plan – Do – Check – Act )

1.
2.
3.
4.

Plan: plan en beschrijf wat je gaat doen.
Do: voer de plannen uit.
Check : bestudeer of de resultaten voldoen en
onderzoek eventueel de oorzaken.
Act: handel op basis van de bevindingen, borg
de nieuwe aanpak in het volgende plan.

Onze (verbeter)plannen leggen we altijd naast de missie en visie van de school. Directie en team stellen de
plannen voor ieder jaar op. De verbeterplannen worden vervolgens vastgesteld door de MR en het bestuur van
de school in het schoolplan. Afgelopen jaar hebben we het schoolplan 2019-2023 geschreven en samengesteld.
Tevens maken we als school elk jaar een schooljaarplan, waarin de doelen voor het komend schooljaar,
gebaseerd op de PDCA cyclus, staan beschreven.
Werkgroepen
Leerkrachten nemen deel aan werkgroepen, die gezamenlijk in overleg met de directie en de
afstemmingscoördinator, de beleidsvoornemens formuleren, uitvoeren, borgen en evalueren. Een werkgroep
schrijft een actieplan waarin helder wordt omschreven waarom, hoe en wat de werkgroep wil bereiken.
Scholing leerkrachten
Een school in beweging betekent een lerende school. Leerkrachten scholen zich voortdurend. Ze leren van
elkaar door bij elkaar in de klas te observeren. Ze leren door in leerteams naar andere scholen te gaan om naar
een specifiek onderwerp te kijken. Ze leren door intervisie, door een cursus of een opleiding. Deze
leermomenten zijn altijd gerelateerd aan groei in persoonlijk leerkrachtengedrag of gekoppeld aan de
schoolontwikkeling. Daarnaast begeleidt De Sieppe stagiaires en is De Sieppe een opleidingsschool. Leren met
en van elkaar zorgt voor een effectieve en prettige leer- en werkomgeving.
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8. Ouderparticipatie en betrokkenheid
8.1 Contact ouders en leerkracht
Kinderen leren beter en gaan met meer plezier naar school als ouders zich daarbij betrokken voelen en
vertrouwen hebben. Wij zijn een laagdrempelige school die ouders als partners ziet waarmee we op een open,
respectvolle willen communiceren. We houden van korte lijntjes en bieden ouders meerdere mogelijkheden op
de dag om even binnen te lopen om een afspraak te maken. Andersom zullen wij ook ouders benaderen als we
even iets met ze willen bespreken.
We betrekken ouders graag bij de school en de ontwikkeling van hun kind, niet alleen door het gesprek aan te
gaan, maar ook door de volgende activiteiten:
 We nodigen ouders uit om hun kennis en vaardigheden aan kinderen over te brengen. Dit gebeurt
vaak in de vorm van een workshop, een gastles of een excursie, gekoppeld aan een OGO thema.
 We betrekken ouders bij vieringen en feesten op school.
 We vragen ouders mee te denken over verschillende ontwikkelingen op onze school. Dit doen we o.a.
tijdens informatieavonden en workshops.
 Ouders maken deel uit van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad.
Naast de persoonlijke ontmoeting maken wij ook gebruik van de sociale media. Voor of na iedere vakantie
verschijnt er een digitale nieuwsbrief voor alle ouders. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd via SocialSchools. Dit
is een beveiligd communicatiesysteem waarin we alle digitale informatie versturen.
SocialSchools wordt gebruikt om mededelingen door te geven over school- of groepsactiviteiten, speciale
klassenberichten, het regelen van uitjes en bijvoorbeeld ook om ouders hun eigen tijdstip voor rapportgesprek
te laten plannen. Tevens kan het gebruikt worden om foto’s van de klas te versturen.
Wanneer het om inhoudelijke zaken gaat zoals voortgang van een leerling, afstemming zorg of hulp, toelichting
schoolbeleid e.d., dan kiezen wij bij voorkeur voor een gesprek, veelal voorafgegaan door een telefonisch
contact.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een jaarboekje met alle praktische informatie voor het
komende schooljaar. Dit varieert van gymroosters tot algemene zaken die ook beschreven worden in hoofdstuk 10. Daarnaast krijgen ouders de jaarkalender. Deze documenten zijn ook terug te vinden op onze website:
www.sieppe.nl

8.2 De medezeggenschapsraad
Dit jaar hebben we twee leerkrachten en twee ouders die zitting hebben in de MR. De MR is op de hoogte van,
denkt mee en beslist in sommige gevallen mee over het beleid van de school.
Hierbij kunt u denken aan het meedenken over/instemmen met protocollen, schoolplan, groepsindeling,
schooltijden, verbouwplannen etc.
Naast de MR is er ook een GMR. Dit is een overkoepelende MR waarin alle scholen van onze stichting zijn
vertegenwoordigd. Via de nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van de onderwerpen die aan bod
komen tijdens de MR vergaderingen.

24

8.3 Ouderraad
De vereniging vertegenwoordigt u als ouders en heeft een taak uw belangen te behartigen. Door mee te
praten, mee te denken en initiatieven te nemen bij allerlei onderwerpen vervult de ouderraad een belangrijke
rol binnen het functioneren van de school. Verder bevordert zij dat ouders die dat willen, ondersteunende
werkzaamheden voor de school verrichten.
Voorzitter: Maaike Hoogstraten

Secretariaat: vacature

Penningmeester: Ellis Weerman

Heeft u vragen, tips of ideeën voor de Ouderraad? Dan kunt u een e-mail sturen naar:
ouderverenigingsieppe@gmail.com
Samenstelling van de O.R.
Iedere klas op De Sieppe heeft een contactouder, waarvan verwacht wordt dat deze persoon deelneemt aan de
ouderraad. Aan het begin van het schooljaar wordt er gekeken welke klas een contactouder nodig heeft. Indien
nodig vinden er dan verkiezingen plaats. Een lid van de ouderraad heeft zitting voor de tijd van drie jaren. Men
is twee maal herbenoembaar. De contactouder van de klassen staan hieronder vermeld.
Groep 1-2 a
Groep 1-2 b
Groep 1-2 c
Groep 3
Groep 4
Groep 5-6
Groep 6-7
Groep 7-8

Sandra Smulders, Mariëlle Langereis
Angelique van Uden (nog vacature voor tweede persoon)
Vacature
Jessica Kuijpers (Karen Lommes ondersteunend)
Judith van Oldenbeek, Kayleigh Janssens
Wendy van Eijk
Linda Kersten, Maaike Hoogstraten
Connie van Leen (Maaike Hoogstraten ondersteunend)

Vergaderingen en algemene ledenvergadering
De ouderraad vergadert gemiddeld 7 keer per schooljaar. De agenda en notulen zijn ter inzage bij de directie.
Vaste agendapunten zijn de mededelingen vanuit het team, de medezeggenschapsraad en de directie.
Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Iedere ouder is van harte welkom. U ontvangt te zijner
tijd een uitnodiging hiervoor. Tijdens deze ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd over de besteding
van de ouderbijdrage.
De OR vergaderingen zijn op:
2019: 24 sept, 12 nov
2020: 14 jan, 24 mrt, 19 mei, 23 juni.
Oudercontactavonden
Voor de groepen 1-2a, 1-2 b en groep 3 zijn er oudercontactavonden. Als er voor deze groepen nog geen
contactouders zijn, komt iemand van de OR op deze avond langs om uitleg te geven. Er wordt dan
geïnventariseerd wie contactouder van de betreffende groep wil worden.
Werkgroepen
Van Iedere contactouder wordt verwacht deel te nemen aan 1 of meerdere werkgroepen. Dit kan zijn:
sportdag, Sinterklaas, kerst, voorleesontbijt, carnaval, ouder open podium, verkeersgroep, …
Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage van 2019-2020 zal € 27,50,- per leerling per schooljaar gaan bedragen. Dit komt neer op
€ 2,75 per maand per leerling (een schooljaar telt 10 maanden). De vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar
geïndexeerd. Ons verzoek aan u is de inning van de vrijwillige ouderbijdrage middels automatisch incasso te
doen. Indien u besluit niet via een automatisch incasso te betalen, is het mogelijk het bedrag rechtstreeks op
onze bankrekening over te maken. Hier zijn extra kosten van € 2,50 aan verbonden.
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De vrijwillige ouderbijdrage wordt aangewend om het onderwijs aan de kinderen te verrijken en komt ten
goede aan het onderwijsproces en het onderwijsklimaat. Het is dan ook voor de OR (nood)zaak om alle
ouderbijdrages te ontvangen om uw kind hiermee te kunnen ondersteunen. Uit de ouderbijdrage worden o.a.
de kosten betaald voor bijvoorbeeld de sportdag, de sinterklaasviering, de kerstviering, het voorleesontbijt, de
carnavalsviering, de schoolreisjes (voor een groot deel), extra excursies en vele andere zaken ten behoeve van
uw kind(eren).
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Maaike Hoogstraten (voorzitter) of Ellis
Weerman (penningmeester).
Bij voorkeur per e-mail: ouderverenigingsieppe@gmail.com
Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage willen betalen maar lukt dat door omstandigheden niet, dan kunt u bij de
directie advies vragen. U krijgt dan informatie over financiële ondersteuning vanuit de gemeente.

8.4 Tevredenheidsonderzoeken
Eens per 3 jaar wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders, leerkrachten en leerlingen vanaf
groep 6. Op een vierpunts schaal kan worden gemeten wat de betrokkenen vinden van onderwijs en leren,
cultuur, leiderschap en management, bedrijfsvoering, organisatie, personeel en schoolkeuze.
Een score van 3.0 of lager is de indicatie om kritisch te kijken naar verbetermogelijkheden. De input die vanuit
het onderzoek komt, wordt vormgegeven in de actieplannen van de verschillende werkgroepen. Over de
uitslag en de acties die hierop worden uitgezet wordt met ouders, leerkrachten en leerlingen (via de
leerlingenraad) gecommuniceerd.
In april 2019 hebben we ouders, leerlingen van de bovenbouw en personeel gevraagd om een
tevredenheidsonderzoek in te vullen. In totaal hebben 36 gezinnen hier gehoor aan gegeven. Dit geeft een
vertekend beeld over het totaal aantal gezinnen. Er werden vragen gesteld over schoolklimaat,
onderwijsleerproces, communicatie, sociale veiligheid, didactiek, begeleiding, pedagogisch klimaat, interactie
met leerlingen, ouderbetrokkenheid, schooldirectie en informatievoorziening. Ouders konden reageren op
stellingen over bovengenoemde specifieke onderwerpen door middel van een 4 punts schaal (oneens, meer
oneens dan eens, meer eens dan oneens, eens). We hebben een helder beeld gekregen van de waardering die
de ouders geven die op ons onderzoek hebben gereageerd. Ouders zijn erg tevreden over de sfeer op school.
De interactie tussen leerkracht en leerling, de positieve benadering wordt als zeer goed ervaren. Het werken
volgens het OGO principe wordt door veel ouders beschreven als erg verrijkend voor hun kind. Dit mocht
volgens de ouders nog meer worden uitgebouwd. Aandachtpunten zijn hygiëne in de toiletten, meer aandacht
voor carnaval en men had behoefte aan duidelijkheid over het al dan niet overgaan op een continue rooster.
Inmiddels is er een peiling afgenomen en is besloten dat er geen wijziging van schooltijden zal plaatsvinden.
Uit de enquête kwam uiteindelijk een rapportcijfer, gebaseerd op de score van alle antwoorden.
Ouders kwamen hierbij uit op een 7,1. De huidige directie is voornemens om de ouders meer te betrekken bij
het vormgeven van het onderwijs.
Ook de leerlingen van de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) hebben een vragenlijst ingevuld. De leerlingen geven
aan dat het contact met hun juf of meester prettig is. Er wordt aangegeven dat de juf of meester goed kan
luisteren naar de kinderen, dat ze weten wat een kind goed kan en dat de leerkrachten dit ook aan kinderen
vertellen. Kinderen geven aan zich sociaal veilig te voelen en de prettige omgang tussen leerlingen wordt hoog
gewaardeerd.
De leerlingen waarderen de school met een 8,4.
Tot slot heeft ook al het personeel een vragenlijst ingevuld. Personeel geeft aan dat er in het verleden
wisselingen zijn geweest binnen directie en lesgevende collega’s. Dit heeft logischerwijs voor wat
onduidelijkheid gezorgd. Er werd aangegeven dat er meer behoefte is aan onderlinge afstemming. Inmiddels is
er gelukkig weer stabiliteit. De zorgpunten zijn aangepakt en worden meegenomen in het jaarplan van 20192020. Het personeel waardeerde de school met een 6,8.
De waardering die de onderwijsinspectie de school heeft gegeven is te vinden op de site:
https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen
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8.5 Klachtencommissie
Basisschool De Sieppe is een school die nadrukkelijk streeft naar een goede onderlinge samenwerking en een
goede verhouding met de ouders. Samen met alle betrokkenen proberen we voor het kind een (kwalitatief)
goede en prettige schooltijd te verzorgen. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Om problemen
en/of klachten zorgvuldig te bespreken heeft de Stichting een klachtenregeling opgesteld. Op iedere school van
onze Stichting ligt deze ter inzage. Kopiëren van deze regeling of een gedeelte daarvan is toegestaan. De
problemen of klachten kunnen zich op twee niveaus afspelen, namelijk:
 Op schoolniveau
Wanneer er een probleem speelt, gaat men vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk naar de betrokken leerkracht
en bespreekt samen dat probleem. Meestal worden deze problemen in goed overleg opgelost. Men kan dan
eigenlijk nog niet van een echte klacht spreken. Wanneer men er met de betrokken leerkracht niet uitkomt of
wanneer men het probleem om gegronde redenen niet met de leerkracht wil bespreken, kan men terecht bij
de directie van de school. Bij een specifiek probleem kan men zich wenden tot de contactpersoon van de
school. Deze kan u van advies dienen en is op de hoogte van welke stappen u verder kunt nemen. Voor onze
school is dit Wencke van Eldijk, de AC-er of diens invaller Karin van Bokhoven. Bijna alle problemen worden op
school behandeld en opgelost. Wanneer dit niet lukt, kan men zich tot het College van Bestuur wenden.
 Op bestuursniveau
Als men er op schoolniveau niet uitkomt, heeft men de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het College van
Bestuur. Men dient de klacht dan in te dienen met het klachtenformulier van de Stichting. Dit formulier is op
school verkrijgbaar. De klachtencommissie, bestaande uit een lid van het College van Bestuur en een niet bij de
klacht betrokken directeur, behandelt de klacht. Nadat beide partijen gehoord zijn en de dossiers bestudeerd
zijn, doet de klachtencommissie schriftelijk uitspraak. Het klachtenformulier kan men sturen naar:
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek, Postbus 68, 6560 AB Groesbeek
Voor specifieke klachten, bv. op seksueel gebied, kan men zich ook richten tot de vertrouwenspersoon van de
Stichting te weten:
Stephanie Vermeulen sam.vermeulen@kpcmail.nl (06) 23 39 16 15
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9. Externe partners en de school voor 2 tot 14-jarigen
De Sieppe haalt de wereld de school in en wij trekken met onze leerlingen en leerkrachten ook de wereld in.
Onderwijs maak je niet alleen, maar samen met je omgeving. Samen met ouders, verzorgers, en vele
maatschappelijke organisaties hebben wij allemaal voor ogen om kinderen te begeleiden naar een gelukkig
leven waarin ze met zelfvertrouwen zelfstandig hun weg kunnen vinden. Het mooiste zou zijn als er één plek
was, waar een kind zich tot zijn 14de zou kunnen ontwikkelen. Zo ver zijn we nog niet, maar De Sieppe is er zeer
tevreden over dat we kinderen vanaf 2 jaar in ons gebouw kunnen ontvangen door een vergaande
samenwerking met kindercentrum Domino. De Buitenschoolse opvang (BSO) en de peutergroep staan onder
leiding van de locatiedirecteur van De Sieppe. Voor vragen kunt u altijd bij hem terecht.
Daarnaast hebben we veel contact met een aantal andere organisaties die ons onderwijs verrijken en ten
goede komen aan de ontwikkeling van de kinderen.
Samenwerking met Domino:
De Peutergroep Tuba heeft een eigen ruimte binnen De Sieppe, waar kinderen vanaf 2 jaar welkom zijn. Er is
veel contact tussen de peutergroep en de kleutergroepen. Ze spelen elke dag samen buiten op de
kleuterspeelplaats. Daarnaast nemen zij ook aan bepaalde vieringen deel. Ook in de manier van werken vindt
afstemming plaats, zodat een eventuele overgang naar groep 1 heel vloeiend en vanzelfsprekend verloopt.
De voor- en naschoolse opvang, BSO de Conga’s, zit ook in het gebouw van De Sieppe. De kinderen kunnen
hier alle middagen na schooltijd terecht. Ook in de schoolvakanties is dit het geval. ’s Ochtends kunnen
kinderen vanaf 7.30 uur terecht. Door het inpandig hebben van de voor- en naschoolse opvang, kunnen
kinderen een rustige start maken en blijven ze ’s middags in dezelfde vertrouwde omgeving.
Samenwerking met GGD en sociaal team
Na de transitie van de Jeugdzorg naar de Gemeenten, wordt er nu gewerkt met Sociaal teams. In Groesbeek
zijn er twee. Onze school valt onder Sociaal Team-Zuid. Contactpersoon in dit team voor onze school is Jesse
Rood van het NIM. Hulpvragen rondom opvoeding en echtscheiding kunnen direct gemeld worden bij het
Sociaal Team of aangevraagd via school. Hiervoor kunt u de afstemmingscoördinator benaderen.
Namens de school coördineert Wencke Koster-van Eldijk of Karin van Bokhoven zaken die met de
leerlingenzorg te maken hebben. Zij is dan ook voor de school het centrale aanspreekpunt. De
afstemmingscoördinator ondersteunt en coacht de leerkrachten. Wanneer de leerkracht een hulpvraag heeft
of de hulpvraag van een ouder komt bij de leerkracht terecht, kan haar hulp ingeroepen worden.
Rondom de school is een team van externe deskundigen werkzaam, waarmee we intensief samenwerken. Met
deze samenwerking willen we proberen mogelijke problemen bij opgroeiende kinderen te voorkomen en/of te
verhelpen.
Enkele betrokkenen vanuit Sociaal Team bij school op een rij:
GGD
Schoolarts
Sociaal verpleegkundige

: Floor Verhoef
: Marloes Jonge Poerink

Logopedie

: Mirjam Horsch

NIM
Jeugdconsulent

: Jesse Rood

Leerplichtambtenaar

: Willem van Wamel

Politie Groesbeek, wijkagent

: Martin de Heus

ONS: Ondersteuningsnetwerk SPOG

: alle AC-ers

28

Het schoolgezondheidsteam van de GGD-afdeling Jeugdgezondheidszorg.
Dit team ondersteunt de school bij het opsporen van gezondheidsproblemen bij leerlingen en probeert deze
ook te voorkomen.
Het team nodigt hiertoe de leerlingen rond hun 5e, 8e en 11e jaar uit voor een lichamelijk onderzoek. Eventueel
kunnen ouders hierbij aanwezig zijn of later uitgenodigd worden. Daarnaast onderzoekt de logopediste de
leerlingen apart op spraak-, taalontwikkeling, stem, mondgewoonten en gehoor.
Meer en meer wil de GGD de aandacht richten op het voorkomen van gezondheidsproblemen, onder andere
door het geven van voorlichting aan ouders en leerlingen en door het ondersteunen van de leerkrachten. De
sociaal verpleegkundige neemt deel aan de interne zorgstructuur. Er is voor de ouders de mogelijkheid zelf om
een onderzoek te verzoeken, bijv. wanneer u met vragen zit over de ontwikkeling van uw kind. Soms kan ook
de GGD u een onderzoek voorstellen.
Leerlingen die in Duitsland woonachtig zijn, kunnen geen gebruik maken van de Nederlandse gezondheidszorg,
zoals bijvoorbeeld logopedie, fysiotherapie, kinderpsycholoog. Dit moet zelf ingekocht worden of plaatsvinden
in Duitsland.
Koffie-uurtje
Op school organiseert de GGD een maandelijks koffie-uurtje. Hierbij kunnen ouders binnen lopen, met elkaar in
contact komen en vragen stellen aan de verpleegkundige. Dit alles in een informele, gemoedelijke sfeer.
Actuele informatie vindt u in onze nieuwsbrief. Daarnaast is er de mogelijkheid voor ouders om gebruik te
maken van het individuele spreekuur, aansluitend aan het koffie-uurtje.
Zowel het spreekuur als koffie-uurtje zal dit jaar op woensdag plaatsvinden van 8.15-9.15 uur.
Voor contact kunt u terecht bij: GGD Regio Nijmegen, afd. Jeugdgezondheidszorg (dagelijks: 8.30 - 14.00 uur)
Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen, tel. 024-3297111.
Samenwerking met iXperium
Het kenniscentrum voor ICT in het onderwijs, iXperium Nijmegen, begeleidt ons bij onze hulpvragen over de
inzet van ICT. Zij kijken met ons mee hoe we ICT als middel nog beter kunnen inzetten om leerlingen op eigen
tempo en eigen niveau te laten werken. Daarnaast maken we gebruik van hun scholingsaanbod. Met groepen
gaan wij naar hun kenniscentrum toe om ervaring op te doen, met het leerkrachtenteam bezoeken wij het
iXperium om onze kennis en vaardigheden te vergroten.
Opleidingsschool in samenwerking met HAN/Pabo
De Sieppe werkt samen met de HAN, Hogeschool Arnhem/Nijmegen, wij zijn officieel een opleidingsschool. Wij
brengen het samen met elkaar en van elkaar leren niet alleen in praktijk met onze leerlingen. Ook het team
leert met en van elkaar. Hierbij vormen de stagiaires een belangrijke brug naar de actuele ontwikkelingen op
onderwijsgebied. Zij nemen veel nieuwe inzichten mee de school in, maar komen ook om bij ons het veelzijdige
vak van leerkracht te leren. Wij begeleiden de studenten in hun leerproces, maar het zorgt er ook voor dat wij
zelf scherp en kritisch blijven kijken naar onze manier van lesgeven en invulling van het onderwijs. De
studenten zijn onderdeel van ons team.
Samenwerking met VO, voortgezet onderwijs
Er is een goed samenwerkingsverband tussen De Sieppe en de verschillende scholen van het voortgezet
onderwijs in de regio; PO-VO. Er zijn studiemiddagen waarin basisonderwijs en voortgezet onderwijs elkaar
ontmoeten om de doorgaande lijn van groep 8 naar VO steeds beter af te stemmen. Tevens staat de
verbeterde overdracht van leerlingen van groep 8 naar VO op de agenda. Het komt regelmatig voor dat een VO
school bij ons op bezoek komt voor de overdracht of overleg. Ook gaan wij naar VO scholen.
Ambitie komende jaren
De Sieppe wil haar onderwijs programma in samenwerking met derden vormgeven. Dit betekent dat we de
komende jaren op zoek gaan naar nog meer partners, zolang deze bijdragen aan een boeiende en leerzame
onderwijsomgeving. De school denkt aan de expertise die te vinden is bij bedrijven, hoge scholen,
universiteiten. Praktische ervaringen maar ook onderzoeken kunnen ons onderwijs versterken.
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10. Praktische zaken
10.1 Wanneer begint uw 4-jarige kleuter op de basisschool?
De overheid heeft bepaald dat kinderen vanaf hun 4e verjaardag op de basisschool mogen beginnen. In overleg
met ouders kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld als uw kind net voor de zomervakantie of in een
andere drukke tijd 4 jaar wordt. Voor veel kleuters is het immers al spannend genoeg om naar de basisschool
te gaan zonder al die extra activiteiten. We vertrouwen erop dat ouders het advies dat de school hierin geeft,
ter harte nemen.
Kinderen die gedurende het schooljaar instromen, mogen enkele dagdelen voor hun 4e verjaardag meedraaien
(oefenen) in de groep. De leerkracht neemt hierover enkele weken van tevoren contact met u op.

10.2 Schooltijden en urenverantwoording
De schooltijden zullen dit schooljaar als volgt zijn:
Maandag
08.30 – 11.45 uur
Dinsdag
08.30 – 11.45 uur
Woensdag
08.30 – 12.15 uur
Donderdag
08.30 – 11.45 uur
Vrijdag
08.30 – 11.45 uur
08.30 – 11.45 uur

en 12.45 – 15.00 uur
en 12.45 – 15.00 uur
’s middags vrij
en 12.45 – 15.00 uur
en 12.45 – 15.00 uur

voor alle groepen
voor alle groepen
Voor alle groepen
voor alle groepen
voor groep 1 t/m 4
voor groep 5 t/m 8

Vanaf 8.20 uur is het schoolgebouw open. Dan komen ook de leerkrachten naar de klas. We beginnen om 8.30
uur bij het afgaan van de zoemer.
Ouders worden verzocht voor 8.30 uur te vertrekken zodat er rust is in de klas.
Tijdens de middagpauze mogen de kinderen die thuis gaan eten, pas om 12.30 uur terug zijn op school. Vanaf
die tijd is er ook een teamlid voor toezicht aanwezig op de speelplaats.
Vanaf 12.40 uur zijn de leerkrachten weer in de klas om de kinderen op te vangen.
Na de middagpauze gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 zonder ouders weer naar binnen. De ouders van
groep 1 en 2 mogen om 12.40 uur hun kind even naar de klas brengen.

10.3 Verlof onder lestijd
Verlof buiten de vastgestelde vrije dagen of vakantieweken om moet tijdig tevoren aangevraagd worden via
een formulier dat u kunt krijgen bij de directeur. Deze aanvragen worden getoetst aan de wettelijke
regelingen (zie hieronder), waarna u van ons een schriftelijke reactie krijgt.
Vakantieverlof kan alleen worden verleend indien:





het in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om
binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan,
het verlof minimaal twee maanden van tevoren wordt aangevraagd en
een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen een van de officiële
vakanties mogelijk is
een verklaring van de accountant wordt overlegd waaruit blijkt dat het, gezien de specifieke aard van
het beroep van één van de ouders, financieel niet mogelijk is binnen een van de schoolvakanties op
vakantie te gaan

Onder de bovengenoemde voorwaarden mag vakantieverlof:




eenmaal per schooljaar worden verleend
niet langer duren dan 10 schooldagen
niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
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Dit alles betekent dat we geen extra verlof mogen geven voor eerder op vakantie gaan, goedkoper of buiten
het seizoen op vakantie gaan, of een lang weekend weg.
Verlof wegens bijzondere omstandigheden kan verleend worden bij:




verhuisverlof
familieomstandigheden, zoals huwelijk, jubilea, ernstige ziekte ouders, overlijden
andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen

Streng toezicht op de leerplicht
Wij verzoeken u dringend met het bovenstaande rekening te houden en niet onnodig en ongevraagd verlof
op te nemen. De schoolleiding is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd
schoolverzuim. Ook te laat komen geldt als ongeoorloofd verzuim. De dag voor en na vakanties en lange
weekenden is er verzuimcheck van leerplicht.
De inspectie en de leerplichtambtenaar houden hierop tegenwoordig streng toezicht. Zowel ouders als
school riskeren een boete bij het niet nakomen van de leerplichtwet.
Leerplichtambtenaren voor Stichting Primair Onderwijs GROESBEEK:
De heer Willem van Wamel
Wat betekent dit voor de dagelijkse gang van zaken op De Sieppe?




Als een leerling zonder bericht afwezig is, belt de leerkracht naar huis om te informeren wat er aan
de hand is.
Als er niemand thuis is en niet achterhaald kan worden wat er aan de hand is, wordt melding
gedaan bij de leerplichtambtenaar.
Als een leerling te vaak te laat komt, zal de leerkracht daarover met de ouders in gesprek gaan. Als
het niet verbetert, zal de directie u op gesprek vragen. Wil het daarna nog niet verbeteren, dan
wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Ziek kind afmelden
Als uw kind ziek is, wilt u het dan voor 8.30 uur afmelden, zodat de les niet gestoord hoeft te worden.
Frequent ziek zijn kan een reden zijn om te melden bij de schoolarts en/of leerplichtambtenaar. Ouders
worden hiervoor opgeroepen en dienen ook te gaan. Gebeurt dit niet, moeten wij melding maken bij de
leerplichtambtenaar.

10.4 Overblijven, voor- en naschoolse opvang
Kindercentrum Domino verzorgt deze vormen van opvang voor heel Groesbeek.
Kinderdagopvang voor kinderen tot 4 jaar verzorgen wij op diverse locaties in Groesbeek.
De voor- en naschoolse opvang (BSO) vindt plaats op De Sieppe. Domino heeft eigen ruimten
binnen onze school. Geen taxivervoer, geen gehaast, maar opvang in een vertrouwde en
veilige omgeving.
BSO medewerkers: Heidi Bokkers en Lesley Vinck, 024-3976756 of via het Domino kantoor: 024- 3976320.
De tussenschoolse opvang (TSO) vindt op de school zelf plaats, onder begeleiding van vrijwillige
overblijfkrachten. De overblijfkrachten zorgen ervoor dat er rustig en gezellig gegeten wordt en dat de
kinderen voldoende eten en drinken. Na het eten begeleiden ze het spelen.
Per 15 kinderen is er één begeleider. De overblijfkrachten krijgen adequate scholing en ondersteuning. De
kosten worden jaarlijks vastgesteld en staan vermeld op het tarievenoverzicht en de website van
Kindercentrum Domino.
Naast een vast abonnement is het mogelijk om incidenteel over te blijven met een strippenkaart.
TSO Administratie, aan- en afmelden kinderen:
tel: 024-3978952. E-mail: tso@kindercentrum-domino.nl

31

Peutergroep De Tuba
De peutergroep is een onderdeel van Kindercentrum Domino en biedt een programma aan kinderen van 2,5
tot 4 jaar. Kinderen komen twee dagdelen per week op onze groep. Ook zijn er een aantal kinderen met een
indicatie voor Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE), zij komen 3 ochtenden in de week.
De peutergroep is open op ma, di, do en vrijdagochtend van 8.30 - 11.30 uur.
De peutergroep draait alle ochtenden met twee vaste pedagogisch medewerksters.
De kinderen worden tussen 8.30 en 8.45 uur gebracht en vanaf 8.45 beginnen we ons programma.
Voor de peuters is het erg prettig om onder één dak met een basisschool te zitten. Zij kunnen spelenderwijs
wennen aan de grote school. Zo spelen wij op het kleuterplein ook bijna altijd samen met de kleuters.
Daarnaast maken we gebruik van de kleine gymzaal en sommige activiteiten vieren we samen met de school,
bijvoorbeeld Sinterklaas en de Koningsspelen.
Kom gerust eens een kijkje nemen in ons lokaal als u wilt, u bent van harte welkom!
Medewerkers peutergroep de Tuba: Lesley Vinck en Bianca Löw.
Kindercentrum Domino
Bredeweg 68, Groesbeek
Postbus 68, 6560AB Groesbeek
Algemeen tel.: 024-3976320

e-mail: sieppe@kindercentrum-domino.nl
website: www.kindercentrum-domino.nl

Peutergroep: 024 – 3976320

10.5 Veiligheid op school
We hebben 3 bedrijfshulpverleners op school; Edith Junier, Anne Arts en Hans Sanders die tevens
preventiemedewerker is. Jaarlijks worden zij bijgeschoold. Zij bewaken de veiligheid op school.







Elk jaar wordt in elk geval 1 ontruimingsoefening gedaan met de kinderen, we streven ernaar dit 2x te
per jaar te doen.
Vluchtroutes hangen in de school.
Elk jaar wordt de school gecontroleerd op brandveiligheid.
Eens in de 4 jaar wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd.
Deze heeft afgelopen schooljaar plaats gevonden.
De school beschikt over een geldige gebruiksvergunning.

10.6 Onze school is gezond!
Basisschool De Sieppe is een gezonde school! Dit betekent dat we structureel werken aan de gezondheid van
onze leerlingen. Wij investeren nadrukkelijk in de fysieke, sociale en geestelijke gezondheid van onze
leerlingen. Een gezond gevoel op individueel en groepsniveau zien wij als succesfactor binnen ons onderwijs.
Een kind dat goed in zijn vel zit, kan zich nu eenmaal sneller en evenwichtiger ontwikkelen.
We zorgen ervoor dat kinderen voldoende bewegen. Niet alleen in de gymlessen en tijdens het buiten spelen.
Ook hebben de kinderen samenwerk en samenspeellessen ’s middags waarbij er fysieke inspanning wordt
verwacht. Daarnaast is er veel aandacht voor persoonlijke en sociale ontwikkeling van het kind, we investeren
in een veilige schoolomgeving, en een fris klimaat.
Dit jaar willen we in samenwerking met de GGD structureel meer aandacht gaan besteden aan gezondheid en
voeding. In de loop van het jaar zullen de leerlingen, maar ook de ouders worden betrokken bij een aantal
activiteiten m.b.t. gezonde voeding.
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Gezond eten, drinken en trakteren: ook u kunt als ouder bijdragen aan een gezonde leefstijl van uw kind.
Samen met de ouderraad en de leerlingenraad hebben wij dan ook het volgende verzoek:




Geef uw kind fruit mee in de kleine pauze, geen zoetigheid
Zorg voor een gezonde lunch als uw kind overblijft, denk hierbij ook aan drinken zonder “prik”.
Een gezonde traktatie tijdens een verjaardag wordt zeer gewaardeerd.

10.7 Project hoofdluis
De school heeft in samenwerking met de GGD gekozen voor het project ‘bestrijding hoofdluis’. Dit
houdt in dat alle kinderen en leerkrachten regelmatig door controle-ouders gecontroleerd worden
op hoofdluis.
Deze controle-ouders krijgen vooraf instructie, zodat het controleren op de juiste wijze gebeurt; het werkt zeer
preventief als u zelf uw kind iedere week even controleert.
Belangrijk is uw kind direct te behandelen als er luizen worden gevonden en vervolgens 2 weken lang te
kammen met de daarvoor bestemde netenkammen.
De luizencontroles vinden plaats in de eerste week na elke vakantie.
Op deze manier hopen we het structurele probleem van hoofdluis op onze school beter te kunnen aanpakken.
In de kalender vindt u de exacte data.
We vragen ouders om hun kinderen op deze dagen met schoon haar en zonder gel, speldjes enz. naar school te
laten komen.
Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator van de luizenwerkgroep: Kayleigh Janssens, contactouder groep
4. E-mail: kayljanssens@gmail.com

10.8 Privacywet, AVG. (Foto en film)
Vanaf mei 2018 is er een nieuwe wet op de privacy. Wat betekent deze wet voor u en voor ons?
Bij de inschrijving van uw kind geeft u ons, het personeel van school, al toestemming om persoonlijke gegevens
van u en uw kind te mogen gebruiken en om foto’s van uw kind wel of niet op de website of in de app te
plaatsen. Het gebruiken van uw persoonlijke gegevens mag alleen in dienst van school. Wanneer uw kind de
school verlaat, zijn wij verplicht deze gegevens nog 2 jaar te bewaren, nadat uw kind van school is gegaan.
• De basisschool moet de gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar na vertrek) bewaren.
• De gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 jaar na
vertrek).
• De adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de school bewaren voor het organiseren van reünies.
Wat betekent de nieuwe wet voor ons:
• Wij gaan op papier zetten welke gegevens wij van u en uw kind bewaren en waarom.
• Wij mogen geen (onnodige) gegevens van u of uw kind bewaren zonder toestemming.
• In sommige gevallen zijn wij verplicht deze gegevens te delen; denkt u aan medewerkers in het voortgezet
onderwijs (vo) of het speciaal basisonderwijs (sbo): wanneer uw kind de basisschool verlaat of de inspectie van
het Onderwijs.
• Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens, op papier en digitaal.
• Wij zijn verplicht datalekken te melden
Wat betekent de nieuwe wet voor u:
• U geeft bij inschrijving toestemming aan ons om uw gegevens te mogen gebruiken.
• U geeft ook toestemming om deze gegevens te mogen delen met organisaties die met school verbonden zijn.
Denkt u hierbij aan de (school)bibliotheek, inschrijven voor eindtoets Cito, verkeersexamen.
• U moet nog steeds apart toestemming geven om de gegevens van u of uw kind te delen met deskundigen
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wanneer het gaat om aanmelding voor het Samenwerkingsverband, de gezinsspecialist, logopedie,
fysiotherapie.
• U moet nog steeds apart toestemming geven aan school om de gegevens van uw kind op te vragen bij
behandeld artsen, psychologen, behandelde instanties.
• U heeft nog steeds inzagerecht . Dit betekent dat u altijd na het maken van een afspraak, het recht heeft om
de gegevens die wij bewaren in te zien. Dit gebeurt elk jaar in groep 8 voor dat het leerlingdossier doorgegeven
wordt aan het voortgezet onderwijs.
Vragen over de AVG?
Wilt u meer weten over de AVG of heeft u gewoon vragen over de AVG, dan kunt u dat doen door een mail te
sturen naar avg@spog.nl. U krijgt van ons zo spoedig mogelijk een reactie.
De Externe Functionaris Gegevensbescherming
De externe functionaris gegevensbescherming (EFG) ziet op de naleving van de privacy-wetgeving, adviseert de
directie van de school en werkt samen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Daarnaast functioneert de EFG als aanspreekpunt en sparringpartner voor ouders, medewerkers, directie en
bestuur. Calamiteiten (waaronder een datalek) kunt u melden bij de EFG.
Onze Externe Functionaris Gegevensbescherming is
Dhr. Ronald van Rooijen
ronald.van.rooijen@dyade.nl
Mobiel: 06-51097257
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11 De Sieppe in beweging: terugblik en vooruitblik
Gedurende het jaar worden ouders op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op De Sieppe middels de
nieuwsbrief. In het jaarboekje en de schoolgids volgt een samenvatting van wat het afgelopen jaar is aangepakt
of gerealiseerd en melden we waaraan we gedurende het schooljaar werken.
Terugblik 2018-2019
 We hebben dit jaar ons taalonderwijs verdiept. methode Staal is in gebruik genomen voor spelling en
taal. Alle taalonderdelen (spreken, luisteren, schrijven, begrijpend en technisch lezen) krijgen
verdieping en uitbreiding in het praktisch lesaanbod. De werkgroep taal zorgt voor interne scholing.
 Ook het rekenonderwijs heeft een impuls gekregen, door het automatiseren stelselmatig (bij iedere
rekenles) aan te bieden.
 We zijn meer gebruik gaan maken van Social Schools om de communicatie met ouders te bevorderen.
 We maken zowel binnen het thematisch werken als bij de andere vakken meer gebruik van
coöperatief leren en coöperatieve werkvormen. Dit was een onderwerp op studiedagen.
 In de doorgaande lijn 2,5 tot 14 jaar is zowel de samenwerking met de peutergroep als ook de
samenwerking met het voortgezet onderwijs verder uitgebouwd.
 We hebben een nieuw rapport gekregen, Easy rapport.
 Het schoolplein is vernieuwd met speel- en spelmogelijkheden, de leerlingenraad heeft de indeling
van het plein uitgekozen.
 We hebben het 40-jarig bestaan van de Sieppe gevierd.
 We hebben een peiling gehouden onder ouders naar de tevredenheid over de huidige schooltijden. De
uitkomst hiervan is, dat we de schooltijden op dit moment niet gaan veranderen.
 Als gezonde school hebben we dit jaar extra aandacht besteed aan voeding en beweging. Dit krijgt een
vervolg in het nieuwe schooljaar.
 In het kader van natuuronderwijs en bewegen, gaan de groepen 1-2 elke donderdagmiddag naar het
bos. Dit wordt in het komende schooljaar voortgezet.
 Het team werd dit jaar versterkt met twee nieuwe leerkrachten: Hanneke en Ard. Helaas hebben we
afscheid moeten nemen van Inge en Disa.
 In februari heeft, na een jaar met interim directeuren, Maarten van Minderhout het stokje definitief
overgenomen als directeur van de Sieppe.
Vooruitblik 2019-2020
 Het borgen van de methode Staal zal een speerpunt zijn.
 Het team wil graag verder bouwen aan ons OGO-onderwijs. We starten in teambijeenkomsten en
vergaderingen, delen en inspireren en zoeken elkaar op in de groepen. Coöperatieve werkvormen is
daar onderdeel van. De leerkrachten volgen in schooljaar 2019-2020 OGO scholing.
 Met de doorontwikkeling van het OGO onderwijs, gebruiken we de informatie die we hebben
opgehaald bij de ouders tijdens de workshop “Wereldcafé”, gehouden in 2018-2019.
 De Sieppe gaat samenwerkingen aan met “nieuwe” partners om het OGO onderwijs verder te
ontwikkelen. We denken aan ondernemers, culturele instellingen en HBO opleidingen en
universiteiten.
 We gaan ons bezig houden met voorbereidend technisch lezen in groep 1 t/m 4.
De leerkrachten krijgen scholing in het gebruik en de inzet van de methode “BOUW”.
 We verdiepen ons en krijgen scholing in NT2 onderwijs, voor kinderen waarvan Nederlands niet de
thuistaal is.
 Gezonde school: meer aandacht voor bewegen en actieve samenwerking met ROC sport & bewegen.
 We gaan werken met een derde kleutergroep om zo de jongste kinderen de beste start te geven.
Groep 3 en 4 blijven jaargroepen. Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met combinatiegroepen. Er komt
extra ondersteuning voor klassen en combinatiegroepen.
 Het team wordt dit jaar versterkt met twee nieuwe leerkrachten: Juf Anouk (1-2c) en Juf Annemarieke
(1-2b).
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Met vriendelijke groeten namens het hele Sieppe team,

Maarten van Minderhout
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