Schoolgids
2021-2022

Samen je eigen doelen bereiken!
Bij ons blijf je nieuwsgierig naar de wereld om
je heen. Samen zorgen we ervoor dat wat je
leert, aansluit bij wie je bent en wat je nodig
hebt. Daarbij word je uitgedaagd. En ontdek je
wat je talenten zijn.
Je leert jezelf kennen en in jezelf geloven!

LeerRijk
Valeriuslaan 18
6952 EK Dieren
(0313) 41 40 77
leerrijk@scholengroepveluwezoom.nl
www.leerrijk-dieren.nl
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WAAR STAAN WE VOOR
SAMEN JE EIGEN DOELEN BEREIKEN !
Wij dagen je uit om mee te denken over wat je nodig hebt. Leren wordt immers leuk als je
weet waarom. Bovendien zet je zo bewust nieuwe stappen. Veel afwisseling in activiteiten
dus. We werken aan projecten. En er is aandacht voor elkaar en de wereld om je heen.
Natuurlijk ook voor creativiteit, spel en bewegen. Met een nieuwsgierige blik kijk je naar de
toekomst. Je hebt geleerd om samen te werken. Je ontdekt waar je goed in bent. En vooral
om in jezelf te geloven!
De beroepen van de toekomst zijn constant in verandering en in beweging. Dat vraagt om
flexibiliteit, een open blik, ICT- vaardigheden en het vergroten van je eigen wereld. Door
kennis van de beroepen en de mogelijkheden van de toekomst wordt deze wereld groter. Dit
vraagt van de school een stuk ondernemerschap om contacten te leggen met diverse partners
om zo mogelijkheden te creëren.

AMBITIEPLAN
Waar wij voor staan is een constant proces van groei en ontwikkeling.
Enkele highlights voor het schooljaar 2021-2022:
• Uitbreiden van leren door bewegen op ons plein met de Beweeg Wijs methodiek
• Groepsdoorbrekend werken
• Met Sprongen Vooruit, leren rekenen door te doen en te bewegen
Meer informatie kunt u vinden in het Ambitieplan en het Jaarplan. Beide te vinden op:
www.leerrijk-dieren.nl.
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DE PIJLERS VAN

LEERRIJK

BETROKKENHEID EN EIGENAARSCHAP
Wanneer je betrokken bent bij wat je doet en wat je leert, dan word je daar vanzelf
eigenaar van. Door samen met je leerkrachten en je ouders persoonlijke doelen op te stellen
stimuleren we betrokkenheid, eigenaarschap en partnerschap.
Door meer doelgericht te werken en de methoden als bron te gebruiken kunnen we beter
aansluiten bij de behoeften van de kinderen. Niet alleen de kinderen ontwikkelen zich volop,
ook het team blijft zich ontwikkelen. Elk teamlid op LeerRijk heeft zijn eigen specialisatie.
Zo versterken we de onderwijsinhoud door gebruik te maken van ieders talenten.

SAMENWERKEN EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Op LeerRijk werken we steeds meer groepsdoorbrekend. Samenwerken vormt in ons onderwijs
de basis. Leren met en van elkaar. Je ontdekt de mogelijkheden van anderen en van jezelf. Je
ontdekt wat je talenten zijn. Je leert oplossingsgericht denken en nieuwe stappen zetten.
Daarbij biedt LeerRijk een gevarieerd aanbod in onderwijs en activiteiten, waarbij gestart
wordt met een stevige basis in de onderbouw.

NIEUWGIERIG EN UITDAGEND
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leren door ervaren. Geen kind leert hetzelfde dus is
het belangrijk dat lesstof op verschillende manieren wordt aangeboden. Dat er geleerd kan
worden met het hoofd, de handen en het hart. Samenhang tussen de verschillende vakken
stimuleren de betrokkenheid. Daarom bieden wij onze wereldoriënterende – en
expressievakken in projectvorm aan. Projecten die door de hele school, vol enthousiasme
worden ingevuld en zo onderlinge verbinding en variatie bieden. De wereld wordt op deze
wijze de school in gebracht en ook gaat de school de wereld in. Daarbij worden ouders
zoveel mogelijk betrokken. Onder meer door een gezamenlijke afsluiting van het project.

Aanmelden op LeerRijk
Wanneer u een afspraak
maakt om te komen kijken,
ontvangt u direct een
aanmeldformulier.
Of u kunt downloaden van
onze site
www.leerrijk-dieren.nl

www.leerrijk-dieren.nl

7

SCHOLENGROEP VELUWEZOOM - IKJIJWIJ, NIEUWSGIERIG NAAR DE TOEKOMST
Nieuwsgierigheid is een motor voor leren en ontwikkelen. Als je nieuwsgierig bent heb je een
open blik, ben je benieuwd naar de ander, naar hoe het zit, wat de volgende stap kan zijn.
Scholengroep Veluwezoom zet nieuwsgierigheid in het hart van het onderwijs. In de rijke
leeromgeving van onze basisscholen krijgen kinderen alles wat ze nodig hebben, om goed
toegerust en met frisse blik hun toekomst tegemoet te treden.
De openbare identiteit vertalen we in ikjijwij. Het staat voor samen ontwikkelen, samen
bouwen, samen leren. Voor en door onszelf, onze leerlingen en hun ouders. Iedereen, van
peuter tot leerkracht, wordt uitgedaagd om zichzelf te zijn. ikjijwij gaat over eigenaarschap,
over zelfbewust en oplossingsgericht zijn. Het versterkt onze innovatiekracht en open
cultuur.
IK ben nieuwsgierig naar de ander
JIJ bent anders, gelukkig maar!
WIJ komen samen verder

Meer informatie: zie: www.scholengroepveluwezoom.nl
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2. ONDERWIJS EN ONDERSTEUNING
LeerRijk is een kleine school waarin kinderen in een combinatiegroep zitten. Deze zijn als volgt
verdeeld: onderbouw (leerjaren 1/2), middenbouw (leerjaren 3/4/5) en bovenbouw (leerjaren
6/7/8). Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van leerlingen.
Bij aanmelding van een nieuwe leerling (met specifieke onderwijsbehoeften) onderzoeken wij
zorgvuldig of wij in voldoende mate aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van deze
leerling. We kijken hierbij ook naar de samenstelling van de groep waarin deze leerling
geplaatst wordt en de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen die daar al zitten. Op basis
daarvan maken wij een reële afweging of de leerling geplaatst kan worden.
HET PEDAGOGISCH KLIMAAT
Kinderen leren het beste wanneer zij graag naar school gaan, zich veilig en gezien voelen. De
school moet een plek zijn waar het vertrouwd en veilig is voor kinderen, ouders en
leerkrachten. Het werkklimaat is rustig en er zijn duidelijke regels en afspraken. Deze zijn in
de school. Leerlingen worden betrokken bij het opstellen van de groepsafspraken. Alle regels
en afspraken worden regelmatig besproken en waar nodig stellen we een afspraak bij.
Wij werken met Kwink, een methode voor sociaal-emotioneel leren. Ouders worden
meegenomen in de lessen van Kwink. Zo spreken school en ouders dezelfde taal.
De leerkrachten werken d.m.v. scholing aan verschillende vaardigheden om gedrag van
kinderen te begrijpen en hier adequaat mee om te gaan. Daarbij hebben we een
gedragsspecialist in ons team die kan ondersteunen.
In de school voel je de rust wanneer er door de kinderen gewerkt, geleerd en gespeeld wordt.
Er heerst een gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar, jezelf en de school.
HET DIDACTISCH HANDELEN

HET EDI-MODEL
Op LeerRijk gebruiken we het EDI-model. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. Een EDIles bestaat uit de volgende onderdelen:
• Activeren van voorkennis – wat weten de kinderen al.
• Lesdoel – het doel van de les is duidelijk in beeld.
• Instructie over het concept - de begrippen die in het lesdoel staan beschreven.
• Instructie de vaardigheden - om het lesdoel uit te kunnen voeren.
• Begeleide in-oefening – leerlingen gaan oefenen met de leerstof terwijl de leerkracht
meekijkt en directe feedback geeft.
• Kleine lesafsluiting - check of de kinderen de begrippen en vaardigheden begrijpen.
• Zelfstandige verwerking – de kinderen oefenen zelfstandig met de leerstof
• Verlengde instructie – voor kinderen die nog wat extra uitleg nodig hebben
• Grote lesafsluiting – na bespreken van de les.
Het gebruik van het EDI-model in de klas wordt regelmatig geobserveerd door de intern begeleider
en door de leerkrachten onderling. Het team geeft elkaar feedback zodat leerkrachten weten
wat hun sterke punten zijn en van wie zij kunnen leren om hun aandachtspunten te versterken.

VARIATIE
De leerkracht zorgt voor een gevarieerd aanbod in instructies. Zo worden verschillende
leerstijlen van kinderen aangesproken. Vooral leren door doen vergroot de betrokkenheid en
het begrip. Er wordt met grote regelmaat bewegend leren ingezet. Door gebruik te maken
van het rekenplein, de buitenklas en het verkeersplein kunnen kinderen ervaren wat ze
leren. Maar ook in het doe-rijk, waar een grote variatie aan mogelijkheden aanwezig is, van
schilderen tot zagen. Vanaf de middenbouw heeft elk kind een klein whiteboard. Deze wordt
bijvoorbeeld gebruikt bij de begeleide in-oefening. Kinderen schrijven een antwoord op en
houden deze omhoog. Zo wordt de betrokkenheid gestimuleerd, elk kind moet immers
nadenken over het antwoord. Zo wordt ieder kind uitgedaagd en leerkracht ziet direct welke
kinderen het lesdoel kunnen toepassen.

DOBBELSTEEN ZELFSTANDIG WERKEN
Tijdens de zelfstandige verwerkingen werken wij met uitgestelde aandacht. Wij gebruiken
hierbij een dobbelsteen met verschillende kleuren/symbolen. Op vastgestelde momenten is
er ruimte voor vragen stellen. Als de dobbelsteen op rood staat werken de leerlingen volledig
zelfstandig. Als deze op oranje staat, mogen de leerlingen van hetzelfde tafelgroepje met
elkaar overleggen en heeft de leerkracht ruimte voor extra instructie. Is de dobbelsteen
groen, dan is ook de leerkracht bereikbaar voor vragen.
Zowel de leerkracht als de leerlingen hebben een dobbelsteen. Zo kunne kinderen ook zelf
beslissen wanneer zij wel of niet beschikbaar zijn voor vragen van andere kinderen.

DE WEEKTAAK
In de onderbouw wordt gewerkt met een planbord. Zo krijgen de kinderen al inzicht in de
dag en wat voor een taken er gepland staan. Vanaf de middenbouw werken de kinderen met
een weektaak. Het werken hiermee wordt onder begeleiding opgebouwd. Kinderen moeten
leren hoe zij zelfstandig kunnen werken. De weektaak moet aan het einde van de week af
zijn. De weektaak omvat naast de algemene opdrachten en lessen, een gedeelte met keuze
opdrachten en een gedeelte dat aangepast is aan de mogelijkheden en/of interesses van de
kinderen. Dit is afhankelijk van de doelen die gezamenlijk zijn bepaald.

GROEPSDOORBREKEND WERKEN
Wij werken al sinds 2019-2020 groepsdoorbrekend met onze projecten, bij het automatiseren
en bij het technisch- en begrijpend lezen. Dit schooljaar gaan we nog een stap verder. De
kinderen starten en eindigen de dag in hun eigen bouw. Het rooster van de groepen loopt
gelijk. Wanneer rekenen op het programma staat, dan gaan alle groepen rekenen. De
kinderen die instructie in een andere groep krijgen, kunnen met hun laatje naar de
betreffende groep gaan. Wanneer de instructie in de verschillende groepen gegeven is, dan
mogen de kinderen een werkplek uitzoeken. De leerkrachten geven verlengde instructie en
lopen rond om directe feedback te geven.

www.leerrijk-dieren.nl
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ORGANISATIE
In de school is een peutergroep gevestigd
van Puck & Co. Om de doorstroom van de
kinderen zo optimaal mogelijk te maken is
er een nauwe samenwerking. Meestal
stromen de kinderen van de peutergroep
door naar de onderbouwgroep. De
kinderen voelen zich al thuis, zijn bekend
met de manier van werken en hebben al
vriendjes gemaakt.

ONDERBOUW
Onze onderbouw bestaat uit de leerjaren 1 en 2. Stapsgewijs worden de leerlingen
meegenomen in hun leerproces. Door zichtbaar te maken wat zij leren in de verschillende
hoeken. De hoeken zijn uitdagend, sluiten aan bij de behoeften van de kinderen en zij kunnen
elke periode nieuwe elementen ontdekken. De niveauverschillen zijn groot en er is veel
behoefte aan een rijke taalomgeving. Op deze manier wordt er veel aandacht besteed aan de
directe omgeving van de kinderen en aan elkaar. Er wordt op projectbasis gewerkt, elke
periode een nieuw project waar de doelen en de hoeken op aansluiten. Kinderen hebben
inbreng in de inrichting van diverse hoeken, zo worden eerste stappen gezet in het ontdekken
van waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en hoe je samen werkt. De kinderen in
de kleuterbouw werken leren door spel en door bewegen. Er wordt niet met werkbladen
gewerkt of met werkboekjes. Wij geloven dat het werken met concreet materiaal en ervaren
en het voelen zorgt voor een optimale basis voor naar leerjaar 3.
Persoonlijke ontwikkeling en uitdaging - Hoeken zijn gekoppeld aan de kerndoelen primair
onderwijs (SLO-doelen). We werken niet met een vaste methode, Kleuterplein. We
zetten verschillende bronnen in, welke aansluiten bij de projecten die we kiezen.
De projecten sluiten we zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen.
Er is sprake van een rijke taalomgeving. Pictogrammen, veel boeken, een altijd aanwezig leesen taalhoek en een verteltafel dagen de kinderen uit om te vertellen, te kijken, ontdekken en
te lezen.
De leerlingen rekenen met de methode Met Sprongen Vooruit. Dit is een methode met
concreet rekenmateriaal bestaande uit verschillende spellen en materialen waarbij kinderen
actief rekenen in de kring en samenspelen en werken aan de kerndoelen.
Je ziet veel creativiteit in de klas waarbij het om het proces gaat en niet om het resultaat.
Gedurende de dag zie je verschillende werkvormen langskomen om tot leren te komen.
Actief leren zie je terug in de inrichting: er is veel ruimte om te bewegen en te ontdekken. Er
zijn weinig tafels, de hoeken zijn duidelijk zichtbaar.
Vier keer per jaar maakt de leerkracht een plan per vakgebied. Daarbij worden de kinderen
ingedeeld in 3 verschillende niveaus (aanpakken). Op basis van de SLO-doelen wordt bepaald
wat het aanbod is. Opdrachten worden doelgericht uitgezet waarbij er voornamelijk
procesgericht wordt gewerkt. Dat wil zeggen dat niet het product het doel is, maar de manier
waarop er aan het product gewerkt wordt. De leerkracht observeert de leerling hierbij. De
www.leerrijk-dieren.nl
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observatie houdt de leerkracht bij in een logboek. Het logboek wordt aan het einde van een
periode gebruikt om het groepsoverzicht te evalueren en te analyseren. Vervolgens wordt er
een nieuw periodeplan gemaakt.
Alle observaties, evaluatie, analyses en vragenlijsten gaan mee in de zelfevaluaties die twee
keer per jaar worden geschreven voor de school. Zo krijgen we een totaalbeeld van de
behaalde doelen van de leerlingen en de groepen van de school en ook van de gestelde
ambities.

MIDDENBOUW EN BOVENBOUW
Net als in de onderbouw, ervaart uw kind hoe het is weer een jaar de jongste te zijn, de
middelste en de oudste. Want ook in onze middenbouw zitten drie leerjaren bij elkaar. De
leerjaren 3, 4 en 5. In de bovenbouw zijn de leerjaren 6, 7 en 8 samengevoegd.
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat de kinderen later nodig hebben is het belangrijk
dat ze zichzelf leren kennen. Dat je weet wie je bent, wat je wilt, waar je goed in bent en
wat je talenten zijn. In de onderbouw is de basis gelegd.
In de middenbouw ga je deze basis verstevigen en uitbreiden. Leerstof wordt geautomatiseerd.
Want wanneer de stof geautomatiseerd is, kan nieuwe leerstof beter beklijven.
De planning gaat over van een dagplanning naar een meerdaagse planning. In de bovenbouw
wordt dit een weekplanning. Zo word je als kind bewust van je manier van werken. Bovendien
is het een voorbereiding voor het voortgezet onderwijs. Uiteraard met begeleiding van de
leerkrachten. Niet ieder kind is immers even snel in zijn of haar ontwikkeling. In de bovenbouw
ligt de focus op de voorbereiding voor het middelbaar onderwijs. Waar ligt je talent, wat past
bij jou en wat wil jij. Een spannende en grote ontdekkingstocht. Belangrijk om dit samen met
leerling, ouders/verzorgers en leerkracht en ondernemen.
We gebruiken voor de instructiemomenten het directe instructiemodel: het basisprogramma
wordt aan alle kinderen aangeboden met mogelijkheden tot verrijking, verdieping, herhaling
of verlengde instructie.
Na de instructie door de leerkracht wordt de stof zelfstandig of in groepjes verwerkt. Op die
momenten kan een leerkracht met de andere leerjaren aan het werk of verlengde instructie
geven. We beschikken over een uitgebreid aanbod aan leer- en hulpmiddelen die passen bij
ons onderwijsaanbod.
Drie dagen in de week krijgen de groepen ondersteuning. Dit wordt gebruikt voor extra
instructie en begeleiding binnen de groep.

www.leerrijk-dieren.nl
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RAPPORTAGE
De ontwikkeling van uw kind gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. De kinderen op LeerRijk
krijgen twee keer per jaar een rapport meer naar huis, in februari en in juni. Daarnaast vinden
er diverse gesprekken plaats om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw
kind.

SCHOOL EN OUDER – SCHOUDER AAN SCHOUDER
LeerRijk wil kinderen meer eigenaar maken van hun leerproces, kinderen
medeverantwoordelijk maken en zelf actief betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Door
kinderen meer inspraak te geven neemt hun motivatie en betrokkenheid toe. Gemotiveerd zijn
betekent dat een kind in beweging komt en gaat handelen.
Ouders en leerkrachten delen een gemeenschappelijk belang: dat het kind gezien zijn
mogelijkheden en talenten optimaal ontwikkelt op school en thuis. De school, leerling en
ouders werken samen aan een aanpak die de ontwikkeling van de leerling stimuleert.

PERSOONLIJK GESPREKKENPLAN
•

•

•

2x of 3x per jaar een driehoeksgesprek – een gesprek tussen kind, ouder en leerkracht.
Het eerste gesprek is het startgesprek, aan het begin van het schooljaar. Onderwerpen
voor een driehoekgesprek zijn o.a. kennismaken, voortgang, doelen, welzijn, advies.
1x of 2x per jaar een oudergesprek – een gesprek tussen ouder en leerkracht.
Onderwerpen voor een oudergesprek zijn o.a. voortgang, welzijn, vragen vanuit ouders,
vragen vanuit de leerkracht, hulp en ondersteuning.
Minimaal 3x per jaar een kindgesprek – gesprek tussen kind en leerkracht.
Onderwerpen voor een kindgesprek zijn o.a. doelen, voortgang, vragen vanuit het kind,
vragen vanuit de leerkracht.

Na elk gesprek wordt direct een nieuwe afspraak gemaakt. Wanneer het nodig is kunnen
ouders, kind en leerkracht altijd een afspraak tussendoor maken.
Als de ouders van kinderen gescheiden zijn, is het natuurlijk fijn als beide ouders, in goede
harmonie, samen op de voortgangsgesprekken kunnen komen. Indien één van de ouders geen
gezamenlijk gesprek wil, kan hij of zij vragen om een individueel gesprek.
De school heeft de verplichting om informatie over de schoolvorderingen ook te geven aan de
ouder die niet het ouderlijk gezag over de kinderen heeft, als hij/zij daartoe verzoekt.
Alle voortgangsgesprekken worden gehouden met de wettelijke ouders/verzorgers van
onze leerlingen.

VOLGEN VAN DE LEERLINGEN
Op LeerRijk werken we met behulp van een cyclische handelingsgericht wijze. Deze bestaat
uit verschillende stappen:
1. Waarnemen (observeren, toetsen, gesprekken)
2. Begrijpen (analyseren waar de onderwijsbehoeften liggen)
3. Plannen (de leerkracht maakt een groepsplan of een persoonlijk plan)
4. Realiseren (de plannen worden uitgevoerd)

www.leerrijk-dieren.nl
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Deze cyclus wordt twee keer per schooljaar herhaald voor de basisvakken rekenen, spelling,
technisch- en begrijpend lezen. Zo worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen goed in
de gaten gehouden en wordt het onderwijs hierop aangepast.
Twee keer per jaar wordt er een schoolbrede zelfevaluatie geschreven. Door het analyseren
van de resultaten blijven we onze vaardigheden ontwikkelen en ons onderwijs te verbeteren.

TOETSEN
Wanneer een leerling onderwijs volgt op LeerRijk dan volgen we zijn/haar ontwikkelingen
nauwkeurig. Zowel op cognitief gebied (kennis en vermogen) als op sociaal-emotioneel gebied.
Dit doen we o.a. door de inzet van het Cito leerlingvolgsysteem, methode toetsen, observaties,
kind gesprekken, driehoekgesprekken en groepsgesprekken. Zo kunnen we waar nodig de juiste
zorg, uitdaging en ondersteuning inzetten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met leerkracht,
interne begeleiding en ouders. Tabel 1 is de toetskalender van 2021-2022. Dit zijn alleen de
toetsen van het Cito Leerlingvolgstysteem. De methodetoetsen en overige
toetsing/observaties/projecten staan buiten deze planning.
Tabel 1: Toetskalender 2021-2022

B = begin / M = midden / E = Eind

www.leerrijk-dieren.nl
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AANVULLENDE ZORG
Wanneer LeerRijk niet voldoende eigen mogelijkheden heeft om ondersteuning te bieden,
schakelen we de hulp in van het samenwerkingsverband Passend Wijs. In onderstaand schema
leest u meer informatie.
Meer informatie vindt u in het School Ondersteunings Profiel (SOP): LeerRijk – SOP 2021-2022
(www.leerrijk-dieren.nl/SchouderCom).
Extra ondersteuning door externe partners binnen de school
Welke keuze heeft de school gemaakt t.a.v. de Hoe is de organisatie en wie voert dit uit?
extra ondersteuning binnen de school?
Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig •
hebben dan door school geboden kan worden
kunnen wij arrangementen en interventies bij
ons
samenwerkingsverband
PassendWijs •
aanvragen.
Door gebruik te maken van de extra •
ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam
maken wij ons meer kennis eigen rondom de
begeleiding van leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften.

Afhankelijk van de hulpvraag krijgt de
school ondersteuning vanuit het
ondersteuningsteam PassendWijs.
Ondersteuning kan onder andere gericht zijn
op: taak/werkhouding, gedrag, e.d.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een
leerling individuele begeleiding krijgt.

Logopediepraktijk Astrid Renes heeft een ruimte •
binnen onze school om logopedie te geven.
Ouders melden hun kind hiervoor aan bij de
praktijk.
•

Eén dagdeel per week komt de logopediste
bij ons op school om leerlingen die
aangemeld zijn bij de praktijk te
begeleiden.
Leerlingen in leerjaar 2 kunnen aangemeld
worden voor de groepstraining ‘Steuntje in
de rug’. Extra oefening en aandacht voor
auditieve training.
Leerlingen in leerjaar 3 kunnen aangemeld
worden voor de groepstraining ‘Boekenwurm
in de dop’. Een training gericht op het
aanvankelijk lezen en spellen bij kinderen
bij de start in leerjaar 3.
Beide genoemde trainingen worden verzorgd
door een logopediste uit de praktijk van
Astrid Renes en vergoed vanuit de
zorgverzekeraar. De leerkracht neemt
contact op met de ouders wanneer een
leerling in aanmerking komt.

•

•

Fysioplein 9 is een samenwerking aangegaan met •
onze school. Leerlingen die ondersteuning nodig
hebben op motorisch gebied worden door ouders •
aangemeld bij de praktijk.

Ondersteuning kan onder schooltijd op
school plaats vinden door de fysiotherapeut.
Korte lijnen en overlegmomenten met de
leerkracht.

www.leerrijk-dieren.nl
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Dyslexiebegeleiding

•

Als school krijgen wij ook tips voor de
begeleiding van deze leerling in de klas.

•

Het is mogelijk dat de begeleiding van
leerlingen bij indicatie op school plaats
vindt door experts vanuit betreffende
instituten.

Schoolmaatschappelijk werk is er voor leerlingen •
en ouders en biedt advies en ondersteuning op
het gebied van o.a. school en opvoeding.
•

De school kan een leerling aanmelden bij
schoolmaatschappelijk werk. Er wordt altijd
eerst contact opgenomen met ouders.
1 dagdeel per maand is er
schoolmaatschappelijk werk aanwezig op
school.

PROTOCOL LEESPROBLEMEN EN DYSLEXIE
In alle leerjaren is er speciale aandacht voor het zo vroeg mogelijk signaleren van mogelijke
dyslexie.
Dat begint al in de kleuterbouw. Mogelijke risicoleerlingen worden al in leerjaar 1 en 2
gesignaleerd. Bij alle oudste kleuters nemen we een risicosignalering voor dyslexie af.
Kleuters die daarop uitvallen kunnen van een logopediste een speciale training “Steuntje in de
Rug “ krijgen, als voorbereiding op leerjaar 3. Dat wil nog niet zeggen dat deze kinderen ook
dyslectisch zijn. Wel betekent het dat we er alles aan doen om mogelijke problemen in leerjaar
3 te voorkomen. Vanaf leerjaar 3 zijn er jaarlijks vaste meetmomenten (toets momenten)
waarop we de vorderingen op het gebied van lezen en spelling meten en analyseren. We
gebruiken hiervoor vaste en voorgeschreven toetsen uit ons leerlingvolgsysteem.
Als we constateren dat een leerling een achterstand heeft en deze leerling ondanks de
intensieve, aanvullende begeleiding niet of onvoldoende vooruit gaat, kunnen we via de
gemeente een dyslexieonderzoek aanvragen waarin de dyslexie kan worden vastgesteld.

EIGEN LEERLIJN, DOUBLEREN, VERSNELLEN EN VERLENGEN
EIGEN

LEERLIJN – Naast eigen doelen kan een leerling ook een eigen leerlijn hebben voor één

of meerdere vakken. Wanneer een leerling zoveel moeite heeft met bepaalde leerstof dat er
een achterstand is ontstaat of ontstaat zodat hij/zij niet meer mee kan doen met het
groepsniveau kan ervoor gekozen worden dat vak op het eigen niveau te laten doen. De leerling
haalt daardoor niet het eindniveau van de basisschool en krijg hiervoor een
ontwikkelperspectief en een daarbij passend plan. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierin
meegenomen. Een ontwikkelperspectief met een plan kan ook opgesteld worden voor
leerlingen die niet voldoende worden uitgedaagd bij een vak/meerdere vakken. Dan krijgt een
leerling meer uitdaging/verdieping.

DOUBLEREN – Het kan voorkomen dat extra plannen en inzet niet voldoende zijn voor de
ontwikkeling van een leerling en een leerling achterblijft in zijn/haar ontwikkeling. Dan kan
er besloten worden dat een leerling doubleert (blijft zitten). Dit gebeurt alleen wanneer blijkt
dat een leerling achterblijft op meerdere leergebieden en het welbevinden in gedrang is.
www.leerrijk-dieren.nl
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Vooral moet het vooruitzicht van een doublure zinvol zijn voor bijvoorbeeld een passende
uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

VERLENGEN – Wanneer een kleuter langer in leerjaar twee blijft wordt er niet gesproken van
doubleren, maar van verlengen van de kleuterperiode. Verlengen gebeurt wanneer blijkt dat
een kleuter nog niet toe is aan de volgende stap naar leerjaar 3.

VERSNELLEN – Van versnellen is sprake als een leerling een leerjaar overslaat. Dit kan bij de
kleuters zijn, maar ook later. Wanneer een leerling zodanig voorloopt op de leerstof, in
zijn/haar sociale ontwikkeling en het welbevinden is in het gedrang kan hiertoe besloten
worden. Er wordt in goed overleg met ouder(s)/verzorger(s) een plan opgesteld om deze
leerling versneld door te laten gaan.

VAN PRIMAIR ONDERWIJS NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS
Na het Primair Onderwijs (PO) stromen onze leerlingen door naar het Voortgezet Onderwijs
(VO). Het advies voor het VO wordt bepaald door het adviesteam, dit zijn de leerkracht(en)
van de bovenbouw, de intern begeleider en de directie. Op LeerRijk kijken we naar de totale
schoolontwikkeling van uw kind.
Hoe slim een kind is, bepaald slechts de helft van de leerprestaties. Hoe een kind leert, de
leervoorwaarden, zijn daarin van een groter belang. Deze leervoorwaarden zie je terug in de
sociale ontwikkeling en in de leer- en werkhouding. Denk aan samenwerken, taakgerichtheid,
concentratie, motivatie, zelfstandigheid, plannen en prioriteren. Dit zijn zaken die een heel
groot en direct effect hebben op de leerprestaties. Aan deze leervoorwaarden wordt op
LeerRijk hard gewerkt.
De getoonde leerprestaties, vanuit o.a. het Cito Leerling Volgsysteem en de leervoorwaarden
van de laatste drie schooljaren zijn het meest bepalend voor het advies. LeerRijk geeft op
basis van deze gegevens een objectief schooladvies.
In april volgt voor leerjaar 8 de IEP-eindtoets. Naar aanleiding van het advies dat daaruit komt,
kan het schooladvies in overleg omhoog bijgesteld worden.
Kennis en een hart voor kinderen staan bij LeerRijk voorop!

www.leerrijk-dieren.nl
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TIJDSPAD PO-VO
• Open dagen VO-scholen - januari en februari 2022
De kinderen van leerjaar 7 en 8 gaan zich met hun ouders oriënteren op de verschillende VO scholen.

•

Definitieve Adviesgesprekken - in de week van 07 februari 2022
Leerjaar 8 krijgt het definitieve advies. Ouders maken met hun kind de keuze voor een VO-school. In maart
moet uw kind ingeschreven staan. U schrijft uw kind zelf in bij de school van uw keuze.

•

IEP-eindtoets – 20 & 21 april 2022
Wanneer het advies n.a.v. de IEP-toets hoger uitvalt dan het advies van school volgt er een nieuw gesprek
om het advies eventueel bij te stellen. Het advies kan alleen naar een hoger niveau bijgesteld worden.

•

Voorlopig Adviesgesprekken leerjaar 7 - in de week van 04 juli 2022
Leerjaar 7 krijgt een voorlopig advies. Dit advies is meestal wat breder.

www.leerrijk-dieren.nl
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RESULTATEN
DE REFERENTIENIVEAUS
De referentieniveaus beschrijven wat een
leerling op een bepaald moment in zijn
schoolloopbaan op het gebied van taal en
rekenen moet beheersen.

DE KENGETALLEN VAN KINDCENTRUM LEERRIJK
De kengetallen geven een eerste
indruk van de prestaties van
LeerRijk.
Het
toont
het
driejaarsgemiddelde
van
de
percentages leerlingen die 1F en
1S/2F heeft behaald bezien
vanuit het schooljaar 2019-2020.
Dit wordt afgezet tegen het
landelijk gemiddelde en de
signaleringswaarde die bij de
schoolweging
van
LeerRijk
behoort. De schoolweging loopt
van 20 tot 40. Hoe lager
de schoolweging, hoe minder
complex de leerlingenpopulatie
en hoe hoger de resultaten die we
van de school mogen verwachten.

RESULTATEN AFGELOPEN VIER SCHOOLJAREN
Onderstaande tabel toont de resultaten van LeerRijk. In het schooljaar 2019/2020 hebben er
geen leerlingen deelgenomen aan een eindtoets vanwege de corona-crisis.

www.leerrijk-dieren.nl
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LEERLINGDOSSIER
Op school maken wij gebruik van het administratie- en volgsysteem ParnasSys. In dit systeem
komen naast de gegevens van de leerling ook de resultaten en de plannen. Verder maken wij
notities van gesprekken met ouders en externen en registreren we eventuele incidenten. Zo
ontstaat er een compleet beeld van de ontwikkeling van onze leerlingen. ParnasSys is een
beveiligde omgeving. Met de ingevoerde informatie kunnen we observaties en resultaten
analyseren en concrete plannen opstellen.

NIEUWE LEERLING
LeerRijk is een kleine school waarin kinderen in een combinatiegroep zitten. Deze zijn als volgt
verdeeld: onderbouw (leerjaren 1/2), middenbouw (leerjaren 3/4/5) en bovenbouw (leerjaren
6/7/8). Wij sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van leerlingen.
Bij aanmelding van een nieuwe leerling (met specifieke onderwijsbehoeften) onderzoeken wij
zorgvuldig of wij in voldoende mate aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van deze
leerling. We kijken hierbij ook naar de samenstelling van de groep waarin deze leerling
geplaatst wordt en de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen die daar al zitten. Op basis
daarvan maken wij een reële afweging of de leerling geplaatst kan worden. Wanneer wij niet
kunnen bieden wat een leerling nodig heeft, dan gaan we samen met ouder(s)/verzorger(s) en
onze schoolcontact persoon op zoek naar een passende plek voor deze leerling.
Na aanmelding van een nieuwe leerling neemt de leerkracht contact op voor een
intakegesprek. Wij vinden het belangrijk dat uw kind goed kan starten en zich snel op zijn/haar
gemak voelt. Daarom is een goed intakegesprek van groot belang. De leerkracht leert ouders
en leerling kennen en andersom.
Wanneer een leerling direct doorstroomt van Puck & Co, de (peuter)opvang binnen het
kindcentrum, dan zal het eindgesprek met de peuterleidster gecombineerd worden met het
intakegesprek met de groepsleerkracht. Zo vindt er direct een warme overdracht plaats.
Komt een leerling van een andere school of opvang, dan vindt deze overdracht telefonisch
plaats tussen de andere school/opvang en de leerkracht.
In Nederland mogen kinderen vanaf vier jaar naar de basisschool. De meeste ouders zien
gelukkig het belang van het volgen van onderwijs in en sturen hun kind(eren) vanaf hun vierde
jaar naar school. Zij zijn vanaf de eerste schooldag na de vijfde verjaardag jaar officieel
leerplichtig.

www.leerrijk-dieren.nl
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VAKKEN EN METHODEN
In onderstaande tabel staan de uren per vakgebied per week. Wij voldoen aan de wettelijke
eis dat onze leerlingen minimaal 7520 uur onderwijs krijgen van leerjaar 1 t/m groep 8.
Leerjaar
Leeftijdsindicatie

1
4-5

2
5-6

2.00
0.45
4.15
7.00
4.00

2.00
0.45
4.15
7.00
4.00

0.30

Subtotaal
Subtotaal

1. Zintuigelijke oefening
2. Lichamelijke oefening (gym)
3. Spel
Subtotaal
1.
2.
3.
4.
5.

Taal (spreken/verwerking)
Spelling
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Schrijven

1. Rekenen en wiskunde

3
6-7

4
7-8

5
8-9

6
9-10

7
1011

8
1112

1.00

1.15
1.15
2.30
1.15
1.15
5.00

4.30

0.30
5.30

2.30
9.30

1.30
1.15
2.45
2.30
1.30
3.00
1.00
1.00
9.00

1.30
1.15
2.45
2.30
2.00
2.15
1.00
0.45
8.30

1.30
1.15
2.45
2.30
1.45
2.15
1.00
0.30
8.30

1.30
1.15
2.45
3.00
1.30
1.30
1.00
0.30
7.30

1.30
1.15
2.45
3.00
1.30
1.30
1.00
0.30
7.30

2.30
2.30

2.30
2.30

5.15
5.15

5.00
5.00
0.30

5.15
5.15
0.30

5.15
5.15
0.30

5.15
5.15
0.45

5.15
5.15
0.45

2.30
0.30
3.00

2.30
0.30
3.00

2.30
0.30
3.00

0.30
2.30
0.30
3.00

0.30
2.30
0.30
3.00

0.30
2.30
0.30
3.00

0.45
2.45
0.45
3.30

0.45
2.45
0.45
3.30

5.00

4.00
0.30
0.30
0.30
0.30
2.00
1.00
0.30
1.30
1.15
1.15

0.30
0.30
0.30
0.30
2.00
1.15
0.30
1.45
1.15
1.15

0.30
0.30
0.30
0.30
2.00
1.15
0.30
1.45
1.15
1.15

0.30
0.30
0.30
0.30
2.00
1.30
0.30
2.00
1.15
1.15

0.30
0.30
0.30
0.30
2.00
1.30
0.30
2.00
1.15
1.15

25

25

25

25

25

1. Engelse taal
Subtotaal
1. Wereldoriëntatie
2. Verkeer
Subtotaal
1.
2.
3.
4.
6.

Kunstzinnige oriëntatie
Tekenen
Muziek
Dans/drama
Handvaardigheid

Subtotaal
1. Sociaal Emotioneel Leren
2. Levensbeschouwelijke vorming
Subtotaal
1. Pauze

5.00
1.15
0.30
1.45
1.15
1.15

4.00
1.15
0.30
1.45
1.15
1.15

0.30
0.30
0.30
0.30
2.00
1.00
0.30
1.30
1.15
1.15

Totaal uren per week

25

25

25

Overzicht urenbesteding per vakgebied per week en per leerjaar

Voor de invulling van de vakken maakt LeerRijk gebruik van verschillende methoden. Het
streven is om de methoden steeds meer als bron te gebruiken om leerdoelen te behalen. Zo
kunnen we de beste materialen bij elkaar verzamelen om de leerlingen een gevarieerd
lesaanbod te bieden.

METHODEN ONDERBOUW
Spelend leren en ontdekken is de basis in de onderbouw. Wij maken hierbij gebruik van de
volgende methoden:
• Kleuterplein - Kleuterplein is de meest complete kleutermethode voor de
instroomgroep, leerjaar 1 en leerjaar 2. Alle domeinen van het kleuteronderwijs komen
voorbij, van rekenen en lezen tot Engels, beeldende vorming en muziek. Kleuterplein
werkt met doorgaande leerlijnen en duidelijke lesdoelen.
www.leerrijk-dieren.nl
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•
•
•
•
•
•
•

Sociaal Emotioneel Leren - Kwink
Rekenen - Met Sprongen Vooruit
Schrijven - Schrijfdans
Executieve functies - Breinhelden
Expressie – in samenwerking met Ritmiek Muziek en Rhedelijk Cultureel, aansluitend
bij onze projecten van Blink (schoolbreed).
Bewegen en spelen - BeweegWijs
Verkeer –

MIDDENBOUW EN BOVENBOUW
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Sociaal emotioneel leren:
o Kwink
Aanvankelijk, begrijpend en technisch lezen:
o Veilig leren lezen (leerjaar 3 en begin leerjaar 4)
o Nieuwsbegrip (vanaf leerjaar 4)
o Ralfi-lezen (vanaf leerjaar 4)
o ABCDE-citotrainer (vanaf leerjaar 6)
o Schoolbibliotheek
Taal:
o Taal Actief (vanaf midden leerjaar 4)
o Taal in blokjes
Rekenen:
o Met Sprongen Vooruit
o Alles telt Q (vanaf leerjaar 3)
o Zo leren kinderen rekenen (vanaf leerjaar 3)
o Deviant (vanaf leerjaar 6)
Schrijven:
o Pennenstreken
Engels:
o Groove me (leerjaar 3 t/m 8)
Wereldoriëntatie – Blink
Expressie – in samenwerking met Ritmiek Muziek en Rhedelijk Cultureel, aansluitend
bij onze projecten van Blink (schoolbreed).
Verkeer – Veilig Verkeer Nederland
Bewegen en spelen – Beweeg Wijs

www.leerrijk-dieren.nl
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HUISWERK
Wij vinden huiswerk om verschillende redenen belangrijk:
• Vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel.
• Ontwikkeling van een juiste leerhouding.
• Als extra ondersteuning te geven.
• Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Huiswerk is altijd afhankelijk van de leeftijd en de onderwijsbehoefte van de kinderen. Om de
betrokkenheid te stimuleren starten we al in de onder- en de middenbouw met suggesties voor
(ouder- kind) activiteiten.
Vanaf de bovenbouw krijgen leerlingen structureel huiswerk mee, bijv. het leren van
topografie of het maken van een huiswerkblad. In overleg met de ouders geven we soms ook
werk mee dat (nog) niet af is, of extra oefenwerk, zoals tafels oefenen of samen lezen.
ICT OP

LEERRIJK

Het gebruik van ICT is volop in ontwikkeling op LeerRijk. We hebben voor alle leerlingen vanaf
leerjaar 3 laptops beschikbaar. Vanaf leerjaar 5 werken de leerlingen dagelijks met de laptops
aan o.a. taal en spelling.

GODSDIENST/HUMANISTISCHE VORMING
Omdat LeerRijk een openbare school is, vinden wij het belangrijk dat alle kinderen zich
welkom en thuis voelen. Er wordt in school aandacht besteed aan de verschillende religies en
levensovertuigingen welke in onze multiculturele samenleving een grote rol spelen. Elkaar
leren kennen, zowel de verschillen en overeenkomsten erkennen en herkennen zorgen voor
wederzijds begrip en een positieve rol in de maatschappij.
Elk jaar wordt de mogelijkheid geboden aan de bovenbouw om godsdienst/humanistische
vorming te volgen. Bij voldoende belangstelling krijgt de bovenbouw 1x per week les van een
gecertificeerde docent. De inhoud van deze lessen vallen niet onder de verantwoordelijkheid
van de school, maar onder die van de lesgevende instantie.

www.leerrijk-dieren.nl
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HANDIG

SCHOOLGEGEVENS
LeerRijk
Valeriuslaan 18
6952 EK Dieren
Tel: (0314) 41 40 77
Mail: leerrijk@scholengroepveluwezoom.nl
Website: www.leerrijk-dieren.nl

HET TEAM VAN LEERRIJK
Directie

Meera Limpens
m.limpens@scholengroepveluwezoom.nl

Sanne van Turnhout (maandag t/m donderdag)
s.van.turnhout@scholengroepveluwezoom.nl

Interne
begeleiding

Sanne van Turnhout (maandag t/m donderdag)
s.van.turnhout@scholengroepveluwezoom.nl

Bovenbouw

Francijna de Kooter (maandag t/m woensdag)
f.dekooter@scholengroepveluwezoom.nl

Esther Kruimelaar (donderdag en vrijdag)
e.kruimelaar@scholengroepveluwezoom.nl

Middenbou
w

Yvon Hulst (maandag t/m woensdag)
y.hulst@scholengroepveluwezoom.nl

Özlem Inhisar (donderdag en vrijdag)
o.inhisar@scholengroepveluwezoom.nl

Onderbouw

Joyce Bouwhuis (maandag t/m donderdag)
j.bouwhuis@scholengroepveluwezoom.nl

Sanne van Turnhout (vrijdag)
s.van.turnhout@scholengroepveluwezoom.nl

Overige
teamleden

Aukje Nicolaï -onderwijsassistent
a.nicolaï@scholengroepveluwezoom.nl

Marlies Bartholomeus –
administratie
m.bartholomeus@schole
ngroepveluwezoom.nl

Sabine Smit (gym)
s.smit@scholengroepveluwezo
om.nl

SCHOOLTIJDEN
Wij hanteren een continurooster met vijf gelijke dagen. Dit geldt voor alle bouwen. Om 08.20
uur gaat de schooldeur open. Om 08.30 uur beginnen wij de lessen. Wij verwachten alle
leerlingen op tijd in de les.
Bij problemen neemt u telefonisch contact op: (0313) 4140 77
Maandag t/m vrijdag 08.30 uur – 14.00 uur
10.00 uur – (fruit) pauze
12.00 uur – (lunch) pauze

www.leerrijk-dieren.nl
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VAKANTIE ROOSTER
•
•
•
•
•
•
•
•

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

-

25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 februari 2022 t/m 04 maart 2022
18 april 2022
25 april 2022 t/m 06 mei 2022
26 mei 2022 t/m 27 mei 2022
06 juni 2022
25 juli 2022 t/m 02 september 2022

STUDIEDAGEN
•
•
•
•
•

Woensdag 06 oktober 2021
Maandag 22 november 2021
Dinsdag 15 februari 2022
Donderdag 24 maart 2022
Vrijdag 01 juli 2022

NIEUWE LEERLINGEN
Als u uw kind heeft opgegeven op onze school, wordt u uitgenodigd door de leerkracht van uw
kind. Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het op school komen wennen. Wennen is niet
wettelijk verplicht. Op onze school mogen kinderen kennismaken met de kleutergroep,
maximaal 10 keer, voordat uw kind 4 jaar wordt. Vanaf 4 jaar mag uw kind volledig naar school.
Wenafspraken worden in overleg met de ouders gemaakt. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig.
Zie ook http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht#ref-minocw

ZIEKE LEERLINGEN
Wanneer een kind ziek is moeten de ouders dit voor schooltijd telefonisch melden bij de
school. Graag voor 08.15 uur. Geen ziekmelding via SchouderCom of door een broertje of zusje,
maar zelf contact op te nemen met school.
Missen wij een leerling en hebben wij nog geen telefonisch contact gehad, dan streven wij er
naar voor 09.00 uur contact op te nemen met ouder(s)/verzorger(s).
Wanneer een kind langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de
ouders/verzorgers kijken hoe we het onderwijs zo goed mogelijk kunnen voortzetten. We
houden natuurlijk rekening met de aard van de ziekte. De school kan hiervoor een beroep doen
op een speciale consulent “onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen”. De school is
wettelijk verplicht om te zorgen voor goed onderwijs, ook bij langdurige ziekte. Maar we
vinden het ook belangrijk dat de leerling in zo'n geval contact houdt met de klasgenoten en de
leerkracht.

VAKANTIEVERLOF
www.leerrijk-dieren.nl
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Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties is niet mogelijk.
Tenzij:
De ouder(s)/verzorger(s) een beroep uitoefenen waardoor het echt onmogelijk is om een
gezinsvakantie te vieren in één van de schoolvakanties. Ouders hebben in dat geval het recht
om eenmaal per jaar een gezinsvakantie te vieren gedurende 10 schooldagen.
Voorwaarden:
• Verlof mag eenmaal per schooljaar worden verleend;
• Verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
• Verlof mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar.
Wie beslist?
De directeur van de school beslist over een verzoek om vakantieverlof voor ten hoogste 10
schooldagen. Wij volgen de richtlijnen van leerplicht nauwkeurig en nemen bij twijfel contact
op met de leerplichtambtenaar, Marjolein Kersten is onze RBL consulent

VERLOF BIJ GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN
Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de wil van de ouder(s)/verzorger(s) en/of
de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden - naast ziekte en religieuze verplichtingen
- kan verlof worden verleend.
Dit verlof vraagt u schriftelijk aan bij de directeur.
GEEN VERLOF
• Familiebezoek in het buitenland;
• Vakantie in een goedkope periode;
• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op
vakantie te gaan;
• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
WEL VERLOF
• Verhuizen van het gezin;
• Gezinsuitbreiding;
• Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
• Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;
• Overlijden van bloed- of aanverwanten;
• Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½ , 25-, 40-, 50- of 60-jarig
huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.

ONGEOORLOOFD SCHOOLVERZUIM
Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is de school
verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling vaak te laat
komt of buiten de schoolvakanties op vakantie gaat (luxe verzuim) moet de school dit melden
bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de verzuimmelding in behandeling
en zal in gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in een goede samenwerking tussen de
leerling, de ouder(s)/ verzorger(s) en de school, het schoolbezoek te herstellen.
www.leerrijk-dieren.nl
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SANCTIES BIJ ONGEOORLOOFD VERZUIM
De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de
eerdergenoemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxe
verzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een
verwijzing naar Bureau Halt of tot strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan
hierop besluiten om een straf en/ of een geldboete op te leggen. Ook kan er verplichte
hulpverlening, Jeugdreclassering, opgelegd worden.

WAT DOET HET REGIONAAL BUREAU LEERPLICHT (RBL) MIDDEN-GELRE?
Het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre (RBL) voert de leerplichttaken uit voor acht
gemeenten in Arnhem en omgeving. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders,
leerlingen en scholen de Leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden
van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Ook is de leerplichtambtenaar vaak lid van de
Zorg- en Adviesteams op scholen. Als er sprake is van verzuim of dreigend verzuim, kan de
leerplichtambtenaar bemiddelen en begeleiden bij problemen en kan helpen bij het verwijzen
naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de leerplichtambtenaar zich in om, samen met ouder(s)
en hulpverlenende instanties, een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen die door
omstandigheden thuis zitten. Kijk voor meer informatie op http://www.rblmidden-gelre.nl
TE LAAT PROTOCOL

Wij hanteren een te laat protocol om te voorkomen dat leerlingen regelmatig te laat komen.
Deze is te vinden bij de documenten op SchouderCom.

KLACHTENREGELING VELUWEZOOM
Een klachtenprocedure is een wettelijk instrument dat alleen wordt ingezet als de normale
communicatieprocedure te kort schiet. Heeft u een probleem of een klacht? Neemt u dan
contact op met de groepsleerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de
directie, Sanne van Turnhout. Zij is tevens contactvertrouwenspersoon.
Scholengroep Veluwezoom heeft een externe vertrouwenspersoon in dienst, Marleen Schrier.
Elk contactvertrouwenspersoon kan u met deze vertrouwenspersoon in contact brengen. De
vertrouwenspersoon gaat na of, door bemiddeling, een oplossing kan worden bereikt en
beoordeelt of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Zij begeleidt u
desgewenst bij de verdere procedure en kan helpen bij het doen van aangifte bij politie of
justitie.
Rechtstreeks
contact
opnemen
kan
via
053-7504348
of vertrouwenspersoon.noordoost@humancapitalcare.nl
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NAMEN EN ADRESSEN VAN INSTANTIES
Scholengroep Veluwezoom
Hannelore Bruggeman
Postadres: Postbus 18, 6990 AA Rheden
Bezoekadres: Doesburgsedijk 7, 6953 AK Dieren
www.scholengroepveluwezoom.nl
Regionaal Bureau Leerplicht Midden Gelre
Marjolein Kersten
Tel: 026- 377 49 63
Inspectie primair onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
info@owinsp.nl

OUDER(S)/VERZORGER(S)
We vinden het contact met de ouders, en de betrokkenheid van de ouders of verzorgers van
onze leerlingen heel belangrijk. Samen maken we de school. Naast het persoonlijk
gesprekkenplan werken wij op diverse wijzen aan een goed contact met ouders.

INFORMATIE EN COMMUNICATIE
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de gang van zaken op school geven wij een
aantal informatiemiddelen uit:
• SchouderCom de communicatieapp waar u alle belangrijke en relevante informatie mee
ontvangt. Van een kalender tot de INFO. Directe communicatie met de leerkracht,
klassenouder, oudervereniging, e.a.
• Het schoolplan met alle beleidsvoornemens, gedurende 4 jaar. Deze staat op de
website.
• De schoolgids met inhoudelijke en organisatorische informatie. Deze staat op de
website.
• De kalender 2021-2022 met informatie over vakanties, studiedagen en andere
• INFO met belangrijke data en gebeurtenissen, informatie van team, de MR en de OV,
namen van nieuwe leerlingen, leerkrachten, stagiaires, enz. Deze verschijnt digitaal op
de laatste vrijdag van elke maand via SchouderCom.
• www.leerrijk-dieren.nl waarop actuele informatie te vinden is.
• Tevredenheidpeilingen onder leerlingen, ouders en leerkrachten, vinden één keer in de
2 jaar plaats.
We verspreiden onze informatie via SchouderCom.
Het is daarom van belang dat u ons uw e-mailadres doorgeeft.

www.leerrijk-dieren.nl
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Met de schoolkalender 2021-2022, de website en SchouderCom, informeert de school wanneer
kinderen vrij zijn, zodat u daar rekening mee kunt houden. Wanneer er toch op korte termijn
door omstandigheden vrij wordt gegeven, zorgt de school voor opvang als dit nodig is.
Er zijn verschillende momenten, waarop u de school of één van de leerkrachten kunt
ontmoeten:
• Het persoonlijke gesprekkenplan van u en uw kind.
• Werkavonden voor feesten & projecten.
• Ouderavond met thema (van het team en/of de OV)
• Informatieavonden voor de groep of over een inhoudelijk onderwerp.
• Kijkmoment naar aanleiding van een project.
• Familieactiviteiten, zoals speurtocht, vossenjacht e.d.
• Week-breaks.
Daarnaast is het altijd mogelijk om met de directie tussentijds van gedachten te wisselen.

KLASSENOUDERS
Elke klas heeft een vaste klassenouder, welke het aanspreekpunt is voor de leerkracht en voor
andere ouders van de klas. De klassenouder assisteert bij allerlei activiteiten en festiviteiten
in de klas en benadert daarvoor ook andere ouders van de groep.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
De MR heeft een aantal belangrijke rollen. Zo controleren zij wat de directie/bestuur wil
doorvoeren op school (dat kan zijn een schoolplan, een begroting, verandering van
schooltijden, enzovoort) De MR kan dan adviseren of instemmen, afhankelijk van het
onderwerp. De tweede belangrijke rol is die van vertegenwoordiger van de betrokkenen op
school. MR-leden worden gekozen door ouders van de school om hen te vertegenwoordigen.
Het is dan ook een taak van de MR om met school te delen wat er bij de achterban leeft
Naast het controleren van voorstellen van de directie/bestuur en contact onderhouden met de
achterban, kan de MR ook zelf met voorstellen komen (bijvoorbeeld op basis van informatie
van de achterban).
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding:
Oudergeleding:
• Alice Klopman (moeder Lena en Gijs)
• Jurgen Winter (vader Jeremy en Liam)
Personeelsgeleding:
• Joyce Bouwhuis
• Yvon Hulst
Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u via SchouderCom contact opnemen met de MR

OUDERVERENIGING (OV)
In de praktijk houdt de OV zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten, het
ondersteunen van de gang van zaken op school op allerlei mogelijke manieren, het bevorderen
van contact tussen school en ouders en het informeren en de belangenbehartiging van
ouders. Ook incasseert en beheert de OV het schoolgeld.
Op het moment bestaat de OV uit 3 ouders:
• Chantal Greven (moeder van Ninthe)
www.leerrijk-dieren.nl
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•
•

Louis Vink (vader van Luna)
Sara Bloemhard (moeder van Levi)
• Marcha Voskamp (moeder Gionny, Djamilo en Joylin)
Ten tijde van het maken van deze schoolgids was de personeelsgeleding nog niet bekend. U
wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
Via SchouderCom kunt u contact opnemen met de OV.

OUDERBIJDRAGE
Jaarlijks wordt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.
De oudervereniging stelt jaarlijks de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast. Tijdens de
openbare jaarvergadering aan het begin van het schooljaar wordt verantwoording over de
besteding van deze vrijwillige bijdrage afgelegd en wordt de nieuwe begroting toegelicht. Uit
de vrijwillige ouderbijdrage worden extra kosten betaald voor feesten en activiteiten, die de
oudervereniging helpt organiseren voor de kinderen.
NB: voor activiteiten zoals het schoolkamp en schoolreis worden aparte bijdragen gevraagd;
deze zijn niet vrijwillig.

FEESTEN EN ANDERE ACTIVITEITEN
SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP
Op LeerRijk organiseren we een schoolreis voor alle kinderen van leerjaar 1 t/m 5 (de
onderbouw, de middenbouw). Er wordt een locatie gekozen welke voor al deze kinderen
passend is. De bovenbouw gaat drie dagen op schoolkamp.
Er worden door het schooljaar verschillende uitstapjes gemaakt, naar musea, boerderij,
winkel, bos en buurt. Omdat LeerRijk lid is van de Dierense Speeltuin, zijn we regelmatig een
zonnige middag daar te vinden.
Om een excursie, activiteit of schoolreis door te laten gaan vragen wij regelmatig hulp van
ouders/verzorgers. Wij gaan er dan vanuit dat u dit vrijwillig doet en vergoeden geen
brandstofkosten. Wij zorgen er wel voor dat u niet heen en weer hoeft te rijden en kunt
blijven. Wanneer de afstand verder is dan gebruikelijk, dan bieden wij de mogelijkheid om de
brandstofkosten te declareren.

WEEK-BREAK EN PROJECTAFSLUITING
www.leerrijk-dieren.nl
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Op onze twee wekelijkse Week-break komen alle groepen ’s ochtends bijeen in de
vieringruimte. Tijdens dit moment besteden we met alle kinderen en leerkrachten aandacht
aan ‘een Kwink van de week’. Door middel van filmpjes, spelletjes, gespreksvormen en
creatieve opdrachten werken kinderen aan het thema dat centraal staat. De Week-break zorgt
voor verbinding van de groepen in de school.
De projectafsluitingen zijn voor alle ouders en kinderen. De kinderen hebben gedurende de
weken ervoor gewerkt rondom een bepaald thema en zullen u tijdig uitnodigen.

GEEN VADERDAG EN MOEDERDAG
We hebben op school kinderen met verschillende gezinssamenstellingen. Om lastige situaties
en teleurstelling te voorkomen hebben er voor gekozen om op school geen speciale aandacht
te schenken aan Vaderdag en Moederdag.

SPORT
De school stelt zich positief op t.a.v. het bevorderen van interesse voor sport bij de leerlingen.
De school organiseert haar eigen schoolsportdag aan het einde van het schooljaar. Wij maken
gebruik van activiteiten die via de gemeentelijk sportfunctionarissen worden aangeboden.
De gemeente Rheden biedt via de “Reductieregeling Minimabeleid”, de mogelijkheid om
bepaalde kosten geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen. Informatie daarover kunt u
opvragen bij de gemeentelijke servicebalie in Dieren. U kunt daarbij denken aan kosten voor
zwemlessen, zwemabonnementen, kosten voor de muziekschool enz.
Ook kunt u hiervoor terecht bij Sanne van Turnhout. Zij helpt u graag verder!

OPVANG VOOR, TUSSEN- EN NASCHOOLTIJD
Puck&Co verzorgt de buitenschoolse opvang. Uw kind kan worden opgevangen van 14.00 uur
tot 18.00 uur en op studiedagen. Op de website van onze school en op de website van Puck &
Co vindt u de meest actuele informatie. www.leerrijk-dieren/www.puckenco.nl

DIVERSEN
VERVANGING LEERKRACHT
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Een leerkracht kan afwezig zijn door ziekte, studieverlof of bijzondere omstandigheden.
Wanneer 2 leerkrachten in deeltijd werken en samen 1 groep hebben, nemen zij zo mogelijk
de taak van elkaar over, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. Om dezelfde reden probeert
de school zoveel mogelijk te werken met andere parttimers en vaste invalkrachten, die bekend
zijn met de gang van zaken op school.

Als dat niet mogelijk is, zijn er andere mogelijkheden:
•
•
•

•

een nieuwe invaller via het PON;
de groep wordt verdeeld over de andere groepen. Dit kan max. 1 dag per week;
de groep wordt naar huis gestuurd. Er wordt altijd vooraf contact opgenomen met de
ouders. De school zorgt als dat nodig is voor opvang. Bij langdurige afwezigheid zonder
invaller, worden wisselende groepen naar huis gestuurd.
de groep wordt opgevangen door iemand zonder lesgevende taak.

Omdat we vinden dat hun taken zoveel mogelijk moeten doorgaan, mag dat ten hoogste 3
dagen per jaar. In de klas is een map met informatie voor de invaller en schoolwerk voor enkele
dagen aanwezig. De ouders worden op de hoogte gebracht als er een onbekende invalkracht
langdurig invalt.

CORONA-GERELATEERD THUISONDERWIJS
Wanneer een leerling thuis zit met lichte klachten gaat het onderwijs zo snel mogelijk door.
Waar mogelijk doen de collega’s dit die ook thuis zijn vanwege (lichte) corona gerelateerde
klachten. Anders wordt dit binnen het team opgevangen in overleg.
Ons doel van het geven van thuis-onderwijs is:
• Voortzetten kwalitatief goed onderwijs
• Monitoren ontwikkeling van de leerlingen
• Ouders en leerlingen ondersteunen in het thuisonderwijs
• Contacten onderhouden tussen leerlingen onderling
Meer informatie vindt u in het document Thuisonderwijs.

SPONSERING
Sponsoring is een zakelijke overeenkomst, waarbij de sponsorgeld of een op geld waardeerbare
prestatie levert en de gesponsorde partij een tegenprestatie verschaft, namelijk
communicatiemogelijkheden. Het sponsorbeleid voorziet overigens ook in de mogelijkheid van
donaties en giften, waarbij geen expliciete tegenprestatie wordt verwacht. Het aangaan van
overeenkomsten met sponsors is een verantwoordelijkheid van de directeur en het
bovenschools management. Om sponsoring in goede banen te leiden is er een convenant
gesloten tussen overheid, organisaties van schoolbesturen en ouders in het onderwijs.
Ons bestuur onderschrijft dit convenant en heeft haar beleid hierop afgestemd.
Uitgangspunt is om die zaken of activiteiten te laten sponsoren, die niet het primaire proces
van het onderwijs betreffen.

PRIVACY
www.leerrijk-dieren.nl
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Op onze school is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
De resultaten van toetsen, verslagen, gesprekken met ouders e.d. worden digitaal en in een
map opgeborgen. [het zgn. leerlingendossier]. Deze gegevens worden in een afgesloten kast
bewaard. Behalve de betrokken ouders en de betrokken leerkrachten van de school mag
niemand deze map zonder toestemming van de ouders inzien. Gegevens uit het
leerlingendossier kunnen alleen met toestemming van de ouders aan andere instanties of
personen worden overgedragen.
Nadat uw kind van school is gegaan, worden de gegevens nog 5 jaar bewaard.

FOTO’S EN FILMS
Op onze school laten wij u met foto’s en filmpjes zien waar we mee bezig zijn in en rond de
school. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens
activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms
filmpjes) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en filmpjes. Er worden
geen namen van leerlingen bij de foto’s en filmpjes geplaatst. Wij vinden het belangrijk om
uw toestemming te vragen voor het gebruik van dit materiaal. Uw toestemming geldt alleen
voor foto’s en filmpjes die door ons of in opdracht van ons worden gemaakt. Het kan voorkomen
dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten of dat er foto’s gemaakt worden
door organisaties die activiteiten organiseren voor de school bv. schoolvoetbaltoernooi. De
school heeft daar geen invloed op. Ouders die foto’s en/of filmpjes maken tijdens
schoolactiviteiten vragen wij voorzichtig om te gaan met het plaatsen van dit materiaal op een
eigen Facebookpagina e.d. wanneer er ook andere kinderen op staan. Wanneer derden vragen
om foto’s of filmpjes te plaatsen (b.v. foto’s in een verslag van een stagiaire) zullen wij
hiervoor steeds om uw toestemming vragen.

CONTACTGEGEVENS
Naast de adres- en telefoongegevens nemen wij ook de e-mailadressen van onze ouders op in
onze administratie. Deze adressen gebruiken wij voor onze schoolinformatie. Het is dus van
belang dat deze gegevens actueel blijven. Bij verandering verzoeken wij u dit zo spoedig
mogelijk door te geven aan de groepsleerkracht of via mail aan
leerrijk@scholengroepveluwezoom.nl.

TROPENROOSTER
Mocht er in de zomermaanden sprake zijn van een hittegolf, dan kan de (adjunct)directeur
besluiten om over te gaan op een tropenrooster. In overleg met de BSO zullen we de opvang
voor kinderen aan laten sluiten op het tropenrooster van de school.

SCHOOLREGELS EN ANTI -PESTPROTOCOL
www.leerrijk-dieren.nl
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Op onze school werken we met Kwink. Een schoolbreed programma voor Sociaal Emotioneel
Leren. Hierbij werken we met de Kwink van de week. Een regel welke we met de gehele school
leren en leven. Deze wordt zichtbaar in de school en ook voor u als ouder/verzorger. Verder
maken we als bouw een contract in de klas. Dit is onderdeel van het groepsproces. Zo maken
we van de school een veilige omgeving waar we met ons allemaal willen leren en groeien.
LeerRijk heeft een anti-pestprotocol en een schoolveiligheidsplan. In het anti-pestprotocol
staan richtlijnen hoe we pestgedrag aanpakken en oplossen. Het veiligheidsplan beschrijft hoe
wij willen omgaan met sociale veiligheid op school. U kunt al deze documenten vinden op onze
website.

FIETSEN
Voor de kinderen hebben we op het schoolplein ruimte gereserveerd om hun fietsen te
plaatsen. Wij letten op het plaatsen van de fietsen en zorgen ervoor, dat de kinderen niet
spelen tussen de fietsen. Schade is niet te voorkomen; de school kan niet aansprakelijk worden
gesteld.

MEENEMEN VAN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN
Zoals we hierboven hebben aangegeven kan de school niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade aan fietsen. Dit geldt ook voor speelgoed dat kinderen soms mee naar school nemen.
Het is verstandig om speelgoed alleen mee te laten nemen bij uitzondering, bijv. om te laten
zien na een verjaardag of na Sinterklaas. Dure sieraden kunt u uw kind beter niet om laten
doen naar school. Tijdens de gymles moeten deze om veiligheidsredenen afgedaan worden. De
school is niet aansprakelijk voor het zoek raken van sieraden. Kinderen hebben op school geen
mobiele telefoon nodig. In noodgevallen is uw kind goed bereikbaar via het telefoonnummer
van onze school. Als het nodig is, mag uw kind altijd de schooltelefoon gebruiken om u te
bellen. Mocht u toch een dringende reden hebben om uw (bovenbouw) kind een mobieltje mee
te geven, bespreekt u dit dan met de groepsleerkracht van uw kind. Ook in dat geval geldt
dan: onder schooltijd en in de pauze staat de mobiele telefoon uit en zijn wij er als school
niet verantwoordelijk voor.

SCHOOLVERZEKERING
Er is een schoolverzekering voor alle kinderen. Deze verzekering is van kracht gedurende het
verblijf op school, evenals tijdens de activiteiten buiten de school [dit laatste alleen in
schoolverband en onder toezicht]. Denkt u eraan dat deze verzekering geen WA-verzekering
is. Er wordt dus geen schade vergoed die uw kind veroorzaakt aan derden. Een WA-verzekering
dient door de ouders zelf geregeld te worden.

VERKEERSSITUATIE
Veel ouders halen en brengen hun kinderen per auto naar school. We verzoeken u daarbij goed
te letten op de veiligheid van uw kinderen én die van andere kinderen.
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Dat kan door:
• Een veilige plaats te kiezen voor in- en uitstappen.
• Niet te parkeren op plaatsen waar kinderen meestal oversteken.
• Autogordels of kinderzitje te gebruiken.

VERVOER VAN LEERLINGEN DOOR OUDERS
Graag maken wij gebruik van ouders bij het vervoer van onze leerlingen.
Voor de veiligheid van onze leerlingen stellen we daarbij als school de volgende eisen aan u
en aan uw auto:
uw auto voldoet aan de gangbare veiligheidseisen;
• u bent in het bezit van een inzittendenverzekering;
• u heeft kindersloten in uw auto;
• kinderen tot 1.35 m maken in de auto gebruik van een autostoeltje of een zit verhoger
in combinatie met een gordel;
• achter gordels moeten worden gebruikt;
• u ontvangt een routebeschrijving en een contact -telefoonnummer van de leerkracht.
We gaan er van uit dat u deze punten controleert voor u met de leerlingen wegrijdt.
Ook verwachten wij van u goed rijgedrag. Tenslotte zijn we daarin een voorbeeld voor onze
leerlingen.

HOOFDLUIS
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar
komen kan deze besmetting gemakkelijk van de ene naar de ander overgebracht worden. De
school is, ongewild, zo'n plaats.
Om het hoofdluisprobleem systematisch aan te pakken, is er een ouderwerkgroep ingesteld.
Deze werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen, ± 6x per jaar, direct na de
schoolvakanties, alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Als er in een groep
luizen of neten worden ontdekt, dan volgt na 3 weken een her-controle.
De ouders die in deze werkgroep zitten, werken volgens de instructie van de GGD.
Als er luis is geconstateerd bij uw kind, zult u door de locatieleider of de coördinator van de
werkgroep op de hoogte worden gebracht. Ook krijgt u informatie over hoe de hoofdluis
bestreden kan worden.
Wanneer u vragen heeft over deze werkgroep of onze aanpak, kunt u contact opnemen met de
coördinator ouderwerkgroep of met de directie.

VEILIGHEIDSBELEID
De school is net als ieder ander "bedrijf" verplicht een plan op te stellen voor veiligheid,
gezondheid en milieu. Deze verplichting staat in de ARBO -wet. Het gaat hierbij niet alleen om
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"technische" veiligheid, zoals eisen aan lokalen, meubilair of verlichting, maar ook om
bescherming tegen pesten, bedreiging, seksuele intimidatie, geweld en discriminatie. Daarom
wordt aandacht besteed aan de wijze waarop wij als ouders, personeel en kinderen met elkaar
omgaan. Items daarin zijn: agressie op school, pestgedrag, veiligheid in en om het gebouw.
Jaarlijks vindt er een risico inventarisatieplaats. Alle incidenten worden bijgehouden en indien
nodig gemeld bij de arbeidsinspectie. De school beschikt over een preventie medewerker en
twee bedrijfshulpverleners ( BHV-ers). De BHV-ers organiseren twee keer per schooljaar een
ontruimingsoefening.
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ETEN, DRINKEN, TRAKTEREN
Als school is het zoeken hoe we met het huidige “voedingsbeleid” omgaan. Fruit verplichten?
Alleen maar water? Wat doen we met traktaties?
Wij als team hebben besloten om vooral te adviseren. Bewust zijn wat gezond eten is en met
je doet.
Daarom vragen wij u de volgende punten mee te nemen in uw keuzes:
In de eerste pauze het liefst fruit. Wij gaan dit niet verplichten.
• Trakteren? Wij begrijpen dat het een feestje is en dat er dan wat lekkers wordt
uitgedeeld. Snoep, chips en frisdrank mogen de kinderen bewaren voor thuis.
• Een ijsje is af en toe ook lekker. Wel graag een waterijsje.
We willen gezond eten op LeerRijk voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan
een goede ontwikkeling van de kinderen. We mogen trots zijn dat we als een goede start
hebben gemaakt en onszelf een gezonde school mogen noemen. Samen met ouders zorgen we
voor gezond eten en drinken tijdens de fruitkring en de lunch. Trakteren doen we zo gezond
mogelijk. Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of een
bepaalde (geloof)overtuiging. Wij geven in dit voedingsbeleid voorbeelden van mogelijk eten.
Er zijn natuurlijk veel andere opties mogelijk.

EERSTE PAUZE
(10.00 uur – 10.30 uur)
We kunnen en willen gezond eten niet afdwingen. Maar we vragen ouders om geen koek, snoep
of chips mee te geven. Ook in het schooljaar 2021-2022 zal de school door middels van
schoolfruit (op twee schooldagen) zorg dragen voor fruit en groenten tijdens de fruitkring. Een
gezond tussendoortje voor de fruitkring vinden wij bijvoorbeeld:
• Fruit, zoals appel, peer banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn.
• Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.
• Volkoren knäckebröd, rijstwafel of noten.

LUNCH
(12.00 uur – 12.30 uur)
De kinderen eten dagelijks een gezonde lunch. We vragen ouders om geen koek, snoep of chips
in de broodtrommel te doen. Geschikt voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld:
• Volkorenbrood, volkoren knäckebröd, roggebrood, een krentenbol of mueslibol.
• Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te veel verzadigd vet en zout
bevat, zoals kaas, ei, hüttenkäse en vleeswaren.
• Notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker.
• Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei. Lekker
als beleg en voor erbij.
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DRINKEN
Kinderen drinken tijdens de fruitkring dranken zonder toegevoegde suikers. We vragen ouders
geen limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te geven omdat ze erg veel
suiker bevatten. Tijdens de lunch laten wij de drankkeuze bij ouders, maar zien natuurlijk ook
hier het liefst een gezonde keuze. Geschikt voor drinken vinden wij bijvoorbeeld:
Kraanwater.
• Thee zonder suiker.
• Halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers.

TRAKTEREN
Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 25 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest!
Maar bij ons op school vragen we ouders wel om de traktaties klein te houden en niet te
calorierijk te maken. Kinderen kijken ook naar wat hun leerkrachten eten. Het zou gek zijn als
leraren een snoepreep nemen als pauzehap terwijl de kinderen een stuk fruit eten. We vragen
ouders daarom om ook de traktaties voor leraren hetzelfde als die voor de kinderen te houden,
de leerkrachten op school vinden het ook prima wanneer een kind alleen met een
verjaardagskaart en zonder traktatie langskomt bij de leerkrachten.
Wanneer er snoep of chips wordt getrakteerd, dan mogen de kinderen dit meenemen naar huis
en daar lekker opeten.
Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld:
• Groente en fruit in een leuk jasje.
• Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een
rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, klein koekje of een minirolletje
of zakje met kleine (suikervrije) snoepjes of dropjes.
Tip: Vrolijke traktaties op www.voedingscentrum.nl/trakteren en www.gezondtrakteren
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