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Algemeen deel

Openbaar primair onderwijs in Dordrecht
Montessori Kindcentrum Mozaiek is een van de dertien openbare scholen, behorend tot de Stichting
Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD). De stichting heeft naast deze dertien openbare
basisscholen ook een school voor speciaal onderwijs. Al deze scholen vallen onder hetzelfde bestuur.

De visie van OPOD vertaalt zich , kort samengevat, in de volgende 3 woorden:
Waarde(n)vol, Betrokken en Verbindend.
Het begrip openbare school heeft twee speciale betekenissen:
-

Ieder kind is welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke, maatschappelijke of etnische
achtergrond.
De school respecteert ieders kleur, levensbeschouwing en levenswijze.

De dertien basisscholen vormen samen een samenwerkingsverband primair onderwijs. Het
samenwerkingsverband Passend onderwijs staat borg dat ook kinderen van vier tot twaalf jaar met
leerproblemen de juiste plek vinden in de openbare school. De meeste (leer)problemen worden in
de basisschool zelf opgelost. Soms wordt hierbij hulp vanuit het speciale basisonderwijs of van een
gespecialiseerde externe deskundige ingeschakeld.
ALS u meer wilt lezen over de Stichting OPOD en haar 13 scholen, raadpleeg dan de website:
www.opod.nl

het gebouw van MKC Mozaiek
Waar MKC MozaïeK voor staat

De Montessorischool in Dordrecht is opgericht in 1928. Samen met de partners voor buitenschoolse
opvang, voorschool en dagopvang vormen wij het Montessori Kindcentrum Mozaïek (MKC Mozaïek).
Sinds 2014 zijn we gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw
In het kindcentrum wordt er gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori, een Italiaanse arts
die zich levenslang inzette voor het recht op onderwijs en opvoeding, gericht op een volledige vrije
ontplooiing voor elk kind. Kernpunten van haar visie zijn:
-De eerste levensjaren van het kind zijn van het grootste belang. Alle ontwikkelingen vinden
plaats in een wisselwerking met de omgeving waarin het kind opgroeit.
-De omgeving prikkelt, deze prikkels moeten positief zijn, maar ook veilig, liefdevol en
interessant. Zo kan het kind de wereld ontdekken.
-Om tot een optimale ontwikkeling te komen hebben kinderen uitdagingen nodig die een
appel doen op inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit.
-Daarnaast hebben kinderen een behoefte aan gezonde voeding, frisse lucht en een
afwisseling tussen inspanning en ontspanning.
Maria Montessori was van mening dat kinderen van nature een drang hebben om te verkennen en
experimenteren. Het kind wil groot worden!
Haar credo: Help mij het zelf te doen o
 mvat de kern van het montessori onderwijs en de
montessori opvoeding.

.

We moeten het kind de nodige hulp bieden, waardoor het zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige
persoonlijkheid, die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de
samenleving waarvan hij deel uitmaakt. De volwassenen helpen kinderen om zich te ontwikkelen.

De partners van het MKC MozaïeK
Per 15 augustus 2011 zijn we officieel Montessori Kindcentrum. (de naam MozaïeK is in januari 2012
ontstaan). Wat houdt dit Kindcentrum in de praktijk in:
Het MONTESSORI KIND CENTRUM biedt kinderen van 0-13 jaar een samenhangend programma van
opvang, onderwijs, vrije tijd en vele ontwikkelingskansen.
Van 7.00 -18.30 uur, 51 weken per jaar!
In het Montessori Kindcentrum werken professionals die gespecialiseerd zijn in:
- dag- en buitenschoolse opvang,
- vóór- en vroegschoolse educatie,
- het onderwijs,
- vrije tijd
- kunst en culturele educatie
Vier partners werken gezamenlijk vanuit de uitgangspunten van onderwijs en opvoeding van Maria
Montessori.

Vanaf september 2014 zijn wij in een nieuw onderkomen gehuisvest. In dit gebouw komen alle
functies van het Montessori Kindcentrum nog beter uit de verf. Hierin is plek voor onderwijs,
buitenschoolse opvang en natuurlijk voor ontspanning.
We hebben een multifunctionele gymzaal en ook een natuurlijke speel/leeromgeving.
Het MONTESSORI KIND CENTRUM heeft een doorgaande lijn kunst en cultuur geïntegreerd in het
totaalaanbod.
Uitgangspunten van het Montessori Kindcentrum Mozaiek:
• Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen, unieke wijze
• Ieder kind kan zichzelf zijn
• Ieder kind leert zelfstandig te handelen
• Ieder kind leert verantwoordelijk te zijn voor zichzelf
• Ieder kind leert kritisch te zijn
Mkc Mozaiek biedt :
-Onderwijs (4-13 jaar)
-Dagopvang ( 0-4 jaar)
-Peutervoorschool (2-4 jaar)
-Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
-Kunst- en cultuurateliers

Dagopvang:
De dagopvang is er voor 0-4 jarigen in één groep.
De heterogene groepssamenstelling met vaste stamgroepen past in de montessori-visie.

Daarnaast waarborgen we als dagopvang de emotionele veiligheid van deze jonge kinderen door
zoveel mogelijk een vaste begeleider voor u en uw kind. Daarnaast is er een rustige inrichting met
ontwikkelingsmateriaal welke past bij de verschillende leeftijdsfasen. Er wordt een vast
dagprogramma gevolgd, waarin activiteiten als gezamenlijk de dag beginnen, eten, drinken, rust en
slapen zoveel mogelijk op vaste tijden terugkomen
Er werken professionele begeleiders die beschikken over de juiste diploma’s. Zij houden van
kinderen, zijn er voor u als ‘mede-opvoeder’ en zien graag uw betrokkenheid bij de opvang.
De dagopvang wordt binnen Mozaiek georganiseerd door Prokino. Zie voor meer informatie:
www.prokino.nl of bel: 0786485555
De Peutervoorschool:
Op tweejarige leeftijd zijn kinderen van harte welkom op de peutervoorschool (voorheen
peuterspeelzaal). De peutervoorschool levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen door
middel van een VVE (Voor-en Vroegschoolse Educatie)-programma dat past in de visie van het
Montessori Kindcentrum. Peuters in de voorschool leren in een veilige en vertrouwde omgeving
omgaan met leeftijdgenootjes. De inrichting van de zaal en de materialen zijn afgestemd op de
ontwikkelingsfase waarin de peuters zich bevinden. Het montessorimateriaal neemt een belangrijke
plaats in. De leidsters zorgen ervoor dat ieder kind materiaal en activiteiten aangeboden krijgt dat
past bij zijn ontwikkeling. “Help mij het zelf doen” is het uitgangspunt om het kind in zijn
ontwikkeling naar een zelfstandig en sociaal mens te begeleiden.
De SDK kinderopvang organiseert binnen Mozaïek de voorschool. Als u geïnteresseerd bent in een
rondleiding of u wilt meer informatie, ga dan naar:
www.sdk-kinderopvang.nl
of bel: 078-6226199 of
06 38779124

De Buitenschoolse opvang:
Wij willen ons onderscheiden door onze flexibiliteit en creativiteit. Dat doen wij o.a. door ruime
openingstijden (7:00 - 18:30 uur) aan te bieden. Tevens bieden wij flexibele opvang. Dit houdt in dat
ouders met onregelmatige werktijden bij ons verschillende dagdelen volgens rooster kunnen
afnemen. Prokino is voortdurend bezig de kwaliteit van de zorg te bewaken en de veiligheid van
kinderen en medewerkers te garanderen.
Geïnteresseerd? Het hoofdkantoor is aan de Burgemeester de Raadtsingel 93a Dordrecht, telefoon:
078 6485555, of kijk op www.prokino.nl
De Kunst- en cultuurateliers:
De kinderen in Mozaïek ontdekken de wereld om hen heen vanuit verschillende kanten. Sinds de
samenwerking met ToBe (2006) gebruikt Mozaïek ook kunst & cultuureducatie om thema’s en
onderwerpen te begrijpen, te verwerken en te verdiepen. Deze lessen zijn speciaal ontwikkeld door
ToBe. Door de professionals in Mozaïek te coachen en bij te scholen zijn deze in staat om deze
lessen zelf in de groep te geven.
Daarbij is de confrontatie met kunst en cultuur van buiten MKC Mozaïek ook een bijzonder en
belangrijk aspect. Vakdocenten, kunstenaars, dansers, acteurs, muzikanten e.a. sluiten met externe
projecten (onder schooltijd op school of bij ToBe) en kunst & cultuurateliers aan op dat wat in MKC
Mozaïek gebeurt.

De rol van de montessori ouder:
Door goed te kijken naar wat het kind onderneemt en waar het behoefte aan heeft, leg je als ouder
een goede basis voor de opvoeding. U kan het kind thuis al hulp bieden door goede voorwaarden
voor ontwikkeling te scheppen. Dit doet u door zowel mogelijkheden en ruimte voor activiteiten te
maken, als waar nodig grenzen te stellen.
In de nieuwe fase van de opvoeding (de eerste schooldag) is het belangrijk dat u een school gekozen
heeft waarin u vertrouwen heeft. Waar de volgende zaken het overwegen waard zijn:
-Voel ik mij verwant met de opvoedingsidealen van Maria Montessori?
-Heb ik vertrouwen in het eigen kunnen van het kind?
-Heb ik de moed om objectief naar mijn eigen kind te kijken?
-Draag ik er toe bij het kind verder te helpen op weg naar zelfstandigheid?
-Werk ik mee aan een open contact tussen school en ouders?

Openheid en gelijkwaardigheid zijn belangrijke begrippen in de contacten met ouders. Praat over uw
twijfels. Wij willen graag weten wat u er van denkt. Ouders vervullen een belangrijke rol in de
ondersteuning van het dagelijks onderwijs in ons kindcentrum. Tijdens het oriëntatie- of
intakegesprek gaat de directeur graag met u in gesprek over de uitgangspunten van
montessoriopvoeding en- onderwijs.

Taak van de montessori leerkracht
Help mij het zelf te doen… I s een zeer bekende uitspraak van Maria Montessori. De taak van de
leerkracht op een montessorischool is kinderen helpen zelf te werken. Dat is de basishouding van de
leerkracht.
Het is volgens Maria Montessori heel duidelijk dat kinderen alleen door eigen activiteiten kunnen
leren en kennis kunnen verwerven. Hoewel kinderen leren door zelfwerkzaamheid is de rol van de
leerkracht van niet te onderschatten betekenis. Het kind moet worden aangemoedigd om het niveau
te behalen dat voor dat kind haalbaar is. Steeds worden er wegen gezocht om het kind daartoe te
motiveren. Het op de juiste wijze aanvoelen van het kind in dit proces is een belangrijke taak van de
leerkracht. Om de kinderen goed te begeleiden, moet de leerkracht bescheiden zijn en vol
vertrouwen in het kind. De leerkracht luistert, kijkt en volgt het kind met respect. Daarnaast
communiceert zij met het kind op volwaardige wijze; interactieve lesjes zijn voor het kind van groot
belang om de gedachten goed te kunnen ordenen.

help mij het zelf te doen

Uw kind in de groep
Units
In ons gebouw werken we in meerdere units. We hebben de dagopvangunit, peuterunit,
onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwunit.
In iedere unit werken we met heterogene groepen. Ieder kind is ingedeeld in zijn of haar vaste
groep, daarnaast heeft het kind de vrijheid om een andere werkplek te kiezen. Dat kan zijn in de
stilteruimte of een andere plek in de unit, waar zelfstandig gewerkt kan worden, maar waar ook
samenwerking wordt gestimuleerd. Vanzelfsprekend begeleiden de leerkrachten de kinderen op elke
plek in de unit.

Het werken in een montessorigroep
Tijdens het dagelijkse werken in de groep wordt tegemoet gekomen aan de persoonlijke
belangstelling van ieder kind. In principe kunnen de kinderen zelf bepalen wanneer en hoelang ze
met bepaalde werkjes bezig willen zijn. Het montessorimateriaal speelt daarin een belangrijke rol.
Het is aantrekkelijk materiaal dat stimuleert en de gelegenheid geeft langere tijd zelfstandig en
geconcentreerd te oefenen. De leerkracht loopt volgens een vast patroon door het lokaal, geeft
lesjes, observeert en stimuleert. Zo nodig stimuleert of corrigeert zij kinderen als ze te eenzijdig werk
kiezen.

samenwerking

Naast het individuele werken, wordt ook veelvuldig samengewerkt met anderen. Iedereen heeft een
taak in het geheel en heeft de verantwoordelijkheid zijn of haar stukje daarin zo goed mogelijk
gestalte te geven. Montessori spreekt in dit geval van: Vrijheid in gebondenheid. Kinderen leren op
die manier hun gedachten en gevoelens weer te geven en (mede) zorg te dragen voor de ander.

Najaarskinderen

Tot augustus 2006 was de regelgeving in het basisonderwijs dusdanig dat kinderen geboren ná 1
oktober pas het schooljaar daarop officieel in groep 1 kwamen. Kinderen die in oktober, november
en december geboren waren zaten een kleine drie jaar in de onderbouw. Voor de kinderen die na
januari geboren waren, bestond de onderbouw periode uit twee en een half tot twee jaar.
Met ingang van het schooljaar 2006-2007 is deze regelgeving veranderd en worden kinderen die
vanaf 1 oktober tot en met 31 december geboren zijn onmiddellijk geplaatst in groep 1. Voor de
kinderen die na januari geboren zijn, blijft de onderbouw periode uit 2 tot 2 ½ jaar bestaan.
De school staat nu bij de overgang naar de middenbouw voor de kinderen geboren tussen 1 oktober
en 31 december voor een keuze: moeten deze kinderen nu anderhalf jaar over de onderbouw doen,
zoals de regelgeving bepleit, of moeten deze kinderen er toch ruim twee en een half jaar over doen,
net zoals dat vroeger het geval was.
Onze school heeft bij deze beslissingen gekozen voor het standpunt van de NMV. Dat betekent dat
wij ons laten leiden door de ontwikkeling van het kind, op het gebied van de sociaal- emotionele
ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de fysieke ontwikkeling van uw kind.Komt de leidster uit
de onderbouw tot de conclusie dat uw kind, gezien zijn ontwikkeling de overstap naar de
middenbouw maken kan, dan zal dat ook gebeuren.Komt de leidster tot de conclusie dat het beter is
dat uw kind nog een jaar in de onderbouw blijft, dan zal daar voor gekozen worden.
Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften:
Soms verloopt het ontwikkelingsproces van een kind anders dan ouders en/of school zich wensen.
Binnen de school hebben we een zorgsysteem ingebouwd waardoor we ook deze kinderen goed
kunnen begeleiden.
Op een aantal vaste momenten van het jaar worden de kinderen getoetst om te kijken hoe het met
hun ontwikkeling gesteld is. We gebruiken hier zowel eigen als landelijke testen voor. Deze uitslagen
worden besproken met de leerkracht door de intern begeleidster. De intern begeleidster coördineert
alle hulp aan leerlingen met een specifieke hulpvraag bij ons op school. Zo nodig stellen we een
hulpplan op. Daar gaat de leerkracht in de groep mee aan het werk gaat. Eén keer in de acht weken
wordt de voortgang van dit hulpplan met de ouders besproken. We kijken dan direct of de extra
begeleiding moet worden voortgezet. De kinderen waarvoor de hulp te weinig effect heeft kunnen
vervolgens worden besproken in het ondersteuningsteam. In dit team kunnen de schoolarts
(medische kant), een orthopedagoge (didactische kant), de OuderKind coach (thuis/gezinssituatie),
de intern begeleidster, de groepsleerkracht en de directeur van de school deelnemen. Bij dit gesprek
worden ook de ouders uitgenodigd. Met elkaar proberen we tot een plan van aanpak te komen om
de problemen van het kind op te lossen. Dit kan zowel binnen als buiten de school plaats vinden.
Ouders moeten altijd toestemming geven voor bespreking in dit zorgteam. In uitzonderlijke gevallen
moeten we een kind doorverwijzen naar een school voor speciaal onderwijs.
Kinderen met een arrangement:
In principe staat Mozaiek open voor leerlingen met een arrangement ( voorheen kinderen met een
rugzak) van andere scholen. Wel houden we met de beslissing over toelating rekening met de vraag
of we de nodige deskundigheid in huis hebben om het kind een verantwoorde opvang te bieden.
Ook de mogelijkheden van het kind en de taakbelasting van de leerkracht worden met de beslissing
meegenomen. Als we besluiten tot toelating, dan wordt er gehandeld op basis van een plan van
aanpak dat samen met deskundigen wordt samengesteld. Van periode tot periode wordt de
voortgang met de ouders besproken en geëvalueerd.

Voor passend onderwijs: zie bijlage 4

Toetsen en opbrengsten:
Wij volgen de vorderingen van onze leerlingen d.m.v. methodegebonden toetsen. Daarnaast worden
ieder half jaar methode onafhankelijke toetsen afgenomen. De leerkrachten bekijken en analyseren
deze toetsen, zijn er opvallende uitslagen dan worden deze met onze ib-er besproken. Daarnaast
hebben de leerkrachten 2 x per jaar een screeningsgesprek met de ib-er waarbij alle leerlingen
worden besproken. Zijn er toetsuitslagen die per (leer)jaar tegenvallen, dan worden die bekeken en
wordt er een hulpplan opgesteld. Ook worden de leerlingen 2x per jaar ingevoerd in ons
leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling genaamd “Op School”. Als het nodig is
wordt er een individueel handelingsplan opgesteld voor uw kind.
Wij streven ernaar om het maximale uit het kind te halen. Niet alleen op cognitief gebied, maar ook
op sociaal gebied en op het creatieve vlak. Ons doel is om al het talent wat een kind heeft verder te
ontwikkelen.
Soms kan het echter zijn dat een kind moeite heeft om alle basisschool leerstof tot zich te nemen. Er
wordt dan, in overleg met de orthopedagoog, de ib-er, de leerkracht, de ouder en het kind een
ontwikkelingsperspectief (een OPP) opgesteld. Daarin staat beschreven welke doelen het kind
behaald moet hebben aan het eind van de basisschoolloopbaan. Deze doelen worden tussentijds
geëvalueerd d.m.v. toetsen.

Zorg voor jeugd
Als MKC Mozaïek zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is
bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 - 23 jaar in een vroegtijdig
stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten
risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn
ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd.
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente Dordrecht. De
gemeente heeft zich namelijk ten doel gesteld om problemen bij jeugdigen vroegtijdig te signaleren,
adequate zorg te verlenen en jeugdigen te laten opgroeien in een aantrekkelijke leefomgeving.
Daarnaast heeft Dordrecht vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de taak om
problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren.
Binnen onze organisatie kunnen de leden van het ondersteuningsteam en directieleden zorgsignalen
afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij de ouders/verzorgers hierover
hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie
geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee
of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een
ketencoördinator aangewezen. Deze coördinator is een professional van een
hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige en of het

nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen. Op
www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.
Uitstroom groep 8
Ieder jaar is een groep kinderen klaar om de basisschool te verlaten. Voor hen staat het nieuwe
avontuur, het voortgezet onderwijs, voor de deur. In het laatste jaar in groep 8 worden ouders en
leerlingen op de hoogte gebracht door de bovenbouwleerkrachten en directie over belangrijke zaken
in dit jaar.
Samen met het C.I.T.O-volgsysteem en de zienswijze van de leerkracht, waar uw kind 3 jaar bij in de
groep zit, vormen deze onderdelen het advies voor het vervolgonderwijs. In februari vinden er
adviesgesprekken plaats tussen leerkracht, ouders en het kind . Op grond van dit advies kiezen
ouders zelf een vervolgschool. De kinderen worden voor 1 maart aangemeld op de school van hun
keuze. In april wordt er een landelijke eindtoets afgenomen. Deze toets heeft geen invloed op het
advies voortgezet onderwijs, tenzij een leerling een veel hogere score ( en dus hoger advies) laat zien
dan er verwacht werd. Er kan dan besloten worden ( in onderling overleg door ouders en leerkracht)
om de leerling op een hoger niveau uit te laten stromen.
Op Mozaïek willen we graag weten hoe onze oud-leerlingen zich verder ontwikkelen op het
voortgezet onderwijs. We houden daarom regelmatig contact met de vervolgscholen.
VWO= Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs
HAVO= Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VMBO tl= Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs theoretische leerweg
VMBO gl= Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs gemengde leerweg
VMBO kbl=Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs kader-beroepsgerichte leerweg
VMBO bbl=Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs basis-beroepsgerichte leerweg
Praktijkonderwijs
De uitstroom van de afgelopen 3 jaren:
Schooljaar 2016:
29 leerlingen naar het voortgezet onderwijs:
VWO
3 lln
10 %
HAVO/VWO
6 lln
21 %
VMBO tl/HAVO
7 lln
24 %
VMBO tl
2 lln
7 %
VMBO kbl
7 lln
24%
VMBO bbl
2 lln
7%
VMBO bbl/lwoo
2 lln
7%
Schooljaar 2017:
20 leerlingen naar het voortgezet onderwijs:
VWO
9 lln
45%
HAVO/VWO
1 lln
5%
HAVO
1 lln
5%
VMBO tl/HAVO
1 lln
5%

VMBO tl
VMBO kbl
VMBO bbl
VMBO bbl/lwoo

3 lln
2 lln
2 lln
1lln

15%
10%
10%
5%

Schooljaar 2018:
16 leerlingen naar het voortgezet onderwijs:
VWO
5 lln
31%
HAVO/VWO
1 ll
6%
HAVO
2 lln
13%
VMBO tl/HAVO
1 ll
6%
VMBO tl
2 lln
13%
VMBO kb/bb
5 lln
31%

De leerkrachten
Vervanging bij ziekte en nascholing.
U weet allemaal dat het steeds moeilijker wordt om invallers te vinden voor het onderwijs. Op onze
school zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we veel parttimers hebben die meestal bereid zijn
om in te vallen op het moment dat een duo-partner ziek is of een cursus heeft. Toch kan het
voorkomen dat in het geval van een griepgolf geen leerkracht gevonden kan worden. We hebben op
school een draaiboek gemaakt waar we ons in dat geval aan houden. Uit het draaiboek blijkt dat
kinderen slechts in het uiterste geval naar huis worden gestuurd. We hopen dat dat het komende
seizoen niet voor zal komen.
De kinderen waar thuis geen opvang voor is, kunnen uiteraard op school terecht. U wordt hierover
per DiGiduif geïnformeerd.

De verschillende vakgebieden binnen het montessorionderwijs.
Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)
Eén van de specifieke kenmerken op een montessorischool is het gebruik van materialen. De meeste
van deze materialen voldoen aan een aantal voorwaarden:
-

Ieder materiaal leert het kind steeds één klein onderdeel van een groter leerproces
Veel materiaal is zelfcorrigerend, het kind kan zelf ontdekken of het op de juiste weg is
Het materiaal nodigt kinderen uit op ontdekkingstocht te gaan (De stem der dingen)
Het materiaal ziet er aantrekkelijk uit.

Er zijn montessorimaterialen voor de zintuiglijke ontwikkeling van peuters en kleuters, voor het
lees-, reken- en taalonderwijs en voor topografie. Natuurlijk is het onderwijsaanbod veel breder en
hiervoor zetten we, met behoud van visie ook andere onderwijsmaterialen en multimedia in.

Montessorimateriaal

Gebruik van tablets:
Vanaf groep 1 leren de kinderen, spelenderwijs, werken met tablets of op de p.c.. De meeste
kinderen weten al precies hoe ze ermee moeten werken. In groep 1 en 2 is het gebruik beperkt en
worden er vnl oefeningen gedaan ter ondersteuning van lees- en rekenvaardigheden. In de middenen bovenbouw wordt voor rekenen en spelling mede gebruik gemaakt van tablets of chromebooks.
Ieder kind krijgt vanaf groep 4 een tablet en werkt, naast het montessorimateriaal, op de tablet.
Kinderen maken de sommen of taaloefeningen individueel. De leerkracht kan op zijn/ haar
dashboard direct zien of het kind de sommen goed maakt of dat er hulp geboden moet worden. Zo
krijgt een kind direct feedback. Een tablet moet u dus zien als een ‘ modern schrift’. In de
bovenbouw wordt ook gewerkt met chromebooks. Kinderen gebruiken het chromebook om
werkstukken te maken en zaken op te zoeken op internet.
We blijven het belangrijk vinden dat de kinderen ook met materialen blijven werken voor zowel
rekenen als taal. Het montessorimateriaal blijft dus ten alle tijden een belangrijke schakel in ons
onderwijs.

Kosmisch onderwijs
De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschapskunde en natuurkunde zijn bij ons
ondergebracht onder de noemer Kosmisch onderwijs.
Deze vorm van onderwijs gaat er vanuit dat alles met alles samenhangt en derhalve onderling
afhankelijk is. In de praktijk betekent het dat de thematische onderwerpen vanuit verschillende
invalshoeken worden benaderd
In de onderbouw wordt uitgegaan van de seizoenen. In de middenbouw van het heelal en de aarde.
Bij de bovenbouw komen de diverse beschavingen aan de orde.

Alle info over burgerschapskunde kunt u lezen op de website, omdat dit een belangrijk onderdeel is
van het kosmisch onderwijs en zodoende uitgebreid beschreven staat.
In alle bouwen wordt aandacht geschonken aan het planten- en dierenrijk. Deze lessen worden altijd
voor de hele groep gegeven, waarna de kinderen de lessen individueel of in groepjes kunnen

verwerken.

De Egyptische beschaving

De lessen kunst en cultuur zijn geïntegreerd in de kosmische onderwerpen.

Kunstzinnige ontwikkeling/ Oog voor talent
Het MKC MozaïeK is de 1ste Kunst- en cultuurschool van Dordrecht en omgeving.
In 2004 zijn we met Stichting ToBe een samenwerkingsverband aangegaan. We hebben
gezamenlijk een doorlopende leerlijn ontwikkeld voor kunst en cultuur, die geïntegreerd is in
het kosmisch onderwijs.
Kunst- en cultuureducatie vormt een integraal bestanddeel van het onderwijs
We zijn trots op al onze talentvolle kinderen, op welk gebied dan ook.

Alle kinderen krijgen minimaal eens in de twee weken les van de vakleerkracht muziek, die
met de kinderen zingt, danst, instrumenten bespeelt, maar ook over muziek praat en muziek
beluistert.

Daarnaast hebben we 2 schoolkoren: de MozaiekVoices. Een koor bestaat uit kinderen vanaf groep 5
die graag zingen. Na schooltijd wordt o.l.v. de vakleerkracht muziek gezongen uit het repertoire van
1,2,3 ZING. Kinderen kunnen thuis m.b.v. een inlogcode oefenen. Het Mozaiekkinderkoor treedt een
aantal keer per jaar op voor o.a. onze buren van de Prinsemarij. ( verzorgingstehuis)
Het andere koor oefent eens in de 3 weken op woensdagavond en bestaat uit ouders en
leerkrachten van school die het leuk vinden om een gezellige avond met elkaar te zingen. Zij zingen
meerstemmige popliedjes.

Werkgroepen en Externe instanties

Schoolarts
De schoolarts is, samen met de schoolverpleegkundige, regelmatig op school om de kinderen te
onderzoeken. Tijdens deze controles onderzoekt zij ieder kind een aantal keer in hun
schoolloopbaancarrière.
In groep 1 worden de kinderen gescreend op het zien en het gehoor.
In groep 2 wordt de lengte en het gewicht bekeken, kleuren en diepte zien, motoriek, gedrag en
sociaal/emotionele ontwikkeling. In groep 4 wordt lengte en gewicht gecontroleerd en in groep 7 het
zien, de rug en de houding.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij de GG&GD terecht . Tel: 078-7708501
Ouder Kind coach:
Op uw school ben ik de OuderKindcoach. Mijn naam is Mar-Wil Janse.
Samen met de intern begeleider van de school zorgt de Ouder-Kindcoach voor een goed
pedagogisch en sociaal klimaat op de school (en in de wijk). Zij werkt vanuit het Sociaal Team /
Jeugdteam, en is laagdrempelig beschikbaar voor kinderen, ouders, leraren en andere professionals
in school. De Ouder-Kindcoach functioneert als coach en vraagbaak op het gebied van opvoedings-,
opgroei-, of gezinsvraagstukken. Zij zet sterk in op preventie en het stimuleren van de eigen kracht
van jeugdigen en hun ouders. Mocht het nodig zijn, dan kan zij direct specialistische hulp aanvragen
vanuit het Sociaal Team / Jeugdteam. Interventies worden altijd in nauwe samenwerking met
ouders, leerlingen en de school ontwikkeld en uitgevoerd.
Aanmelden gaat via de intern begeleidster, Marjan Sebes. Zij heeft ook folders waarin wat
uitgebreider wordt ingegaan op het doel en de werkwijze van de OuderKind coach.

Logopedie
Alle kinderen in groep 2 worden jaarlijks gescreend door logopedistes uit Dordrecht. De ouders
ontvangen thuis een schriftelijke uitslag. Als uit de uitslag blijkt dat uw kind logopedische hulp nodig
heeft, dan kunt u zelf contact opnemen met logopedisten in Dordrecht. De school doet dit niet. U
kunt via de huisarts een brief voor verwijzing krijgen.

Werkgroepen:
Op onze school zijn een aantal enthousiaste werkgroepen actief die hieronder vermeld worden.
Heeft u belangstelling om in één van de werkgroepen zitting te nemen, neem dan contact op met de
leerkracht van uw kind.

Activiteitencommissie,
Public-relations werkgroep (PR)
Dok-groep
Continurooster-werkgroep
Medezeggenschapsraad
Werkweekploeg
Werkgroep luizencontrole

Naast al deze werkgroepen zijn er nog meer activiteiten, waarbij ouders of grootouders actief
(kunnen) zijn. De teamleden zullen dan ook af en toe vragen of u kunt helpen bij het overhoren van
de tafels, het technisch lezen of het begeleiden tijdens een excursie. Ook uw kind vindt het meestal
erg prettig als u op school een helpende hand biedt. Tijdens de nieuwe-jaars bijeenkomst , aan het
begin van het schooljaar, liggen er lijsten bij iedere
groep waarop u zich kunt inschrijven voor hulp bij een
of meerdere activiteiten.

Medezeggenschapsraad (MR)
Volgens de wet heeft iedere school een
Medezeggenschapsraad (MR). In de MR kunnen de
ouders/verzorgers van de leerlingen meepraten over
het wel en wee op school. Er komen allerlei zaken aan
de orde, zoals nieuwe schoolregels, de aanstelling van
nieuwe leerkrachten en de activiteiten van de diverse
werkgroepen van de school. De MR controleert tevens
de uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage, die
worden beheerd door de ouderraad

De MR komt zo'n zeven keer per jaar in vergadering bijeen. Naast de MR bestaat er ook een
G(emeenschappelijke)MR. Hierin zitten afgevaardigden van alle OPOD scholen. Zij beslissen over
“bovenschoolse” zaken: zaken die alle scholen aangaan.

De MR bestaat uit zes leden: drie leerkrachten en drie ouders. De ouders worden voor een periode
van drie jaar gekozen door de ouders van alle schoolgaande kinderen. Elk jaar treedt er één ouder af.
Deze kan zich herkiesbaar stellen, maar er kunnen zich ook nieuwe ouders melden.
In de gang van de school hangen de foto’s van de leden van de Mr.Bij vragen, de school aangaande,
kunt u bij een van hen terecht.
Op school ligt het huishoudelijk reglement ter inzage waarin u taken en bevoegdheden van de MR
nog eens rustig kunt nalezen. MR-vergaderingen zijn altijd openbaar, tenzij anders is aangegeven. U
bent (mits u dit van te voren even aangeeft) dus altijd van harte welkom.

Tot slot

Wij vinden het enorm belangrijk dat uw kind het goed naar zijn zin heeft in Mozaïek. Een goede
sfeer is tenslotte voorwaarde om goed te kunnen leren en werken. Wij streven naar een goede
communicatie tussen kind en leerkracht, maar ook tussen leerkracht en ouder. Als er iets is waar u
vragen over heeft; is u iets ter ore gekomen wat u graag uitgelegd wilt zien; zijn er zaken die u liever
niet zou zien: VERTEL HET ONS !!. Wij horen het liever rechtstreeks van u dan via roddel of
achterklap.
Mocht u er met de leerkracht van uw kind niet uitkomen, dan kunt u altijd terecht bij de directeur.

Wij wensen u en uw kind een fijn schooljaar toe !

We verwijzen u naar de bijlagen achter deze schoolgids:
Bijlage 1 -omgangsprotocol opod
Bijlage 2 -protocol schorsing en verwijdering
Bijlage 3-onderwijsgeschillen
Bijlage 4 -passend onderwijs
Bijlage 5: Link naar de schoolkalender, waarop de planning voor het komend schooljaar en verdere
praktische informatie gegeven wordt. Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar deze
kalender uitgereikt

Bijlage 1:
Omgangsprotocol OPOD

Inleiding
Een omgangsprotocol is een handelingsplan voor de school; hierin wordt vastgelegd welke stappen
de school gaat zetten in geval omgangsnormen in gevaar komen; het geeft kinderen, leerkrachten
en ouders duidelijkheid. Door het protocol te volgen ontstaat er een samenwerking tussen
leerkrachten, pester, gepeste, overige klasgenoten en ouders, waar ook een preventieve werking
vanuit gaat. Er ontstaat immers inzicht.
Bovengenoemde vorm van samenwerken noemen wij de ‘vijf sporen aanpak’; deze is van toepassing
op ‘live’ gebeurtenissen waarbij omgangsvormen en/ of omgangsnormen niet acceptabel zijn, waar
intimiteiten ongewenst zijn, maar ook op digitale omgangsvormen / omgangsnormen en het digitale
pesten.
OPOD kent een rijke variëteit aan scholen, aan schoolconcepten en aan invulling van beleid.
Specifieke activiteiten, schoolregels en omgangsregels zullen per school, maar wellicht ook per bouw
of groep nuance verschillen vertonen. Alle scholen committeren zich echter aan onderstaande grote
lijnen.
Preventieve insteek
➢ In de jaarplanning van elke school staan verschillende activiteiten opgenomen die kinderen
bewuster moeten maken van omgangsnormen en omgangsvormen. Dit kan bijv. in de vorm
van een project, een methode, activiteiten, een sociaal emotioneel leerling volgsysteem,
etc. Wij zullen hierin ook op heel actieve wijze stil staan bij digitale omgangsvormen /
omgangsnormen en zullen ook het digitale pesten niet accepteren (anonieme berichten
versturen via MSN, SMS, privégegevens van een ander (ook een foto) zonder dat die ander
het weet op internet plaatsen etc.)

➢ Alle betrokkenen (ouders, leerkrachten en kinderen) krijgen voorlichting over de activiteiten
in de jaarplanning (dit kan bijv. door er regelmatig aandacht aan te besteden in de
nieuwsbrief en op de website).
➢ De leerkracht stelt samen met de klas aan het begin van het jaar omgangsregels op die in
overeenstemming zijn met de schoolregels. Deze worden duidelijk zichtbaar opgehangen en
hier wordt regelmatig aandacht aan besteed.
➢ De directeur bepaalt in samenspraak met het team welke middelen (leesboeken,
projectmaterialen) er voor de verschillende groepen kunnen worden aangeschaft.
➢ Ernstige gebeurtenissen worden conform de systematiek van de vijf sporen aanpak
vastgelegd, zodat daar ook lering uit getrokken kan worden.

De vijf sporen aanpak
Wij bieden steun aan het kind dat het gevoel heeft buiten gesloten te worden / gepest te worden:
- Wij luisteren naar het kind en nemen zijn of haar problemen serieus
- Wij overleggen met het kind over de mogelijke oplossingen
- Wij werken samen met het kind aan de mogelijk oplossingen
- Wij dragen zorg voor regelmatige follow-up gesprekken met het kind
- Wij leggen eventuele gebeurtenissen vast om daar in de toekomst leerling uit te trekken
Wij beiden steun aan het kind dat anderen buiten sluit / anderen pest:
- Wij bespreken met het kind wat het buiten sluiten van anderen / pesten voor die ander
betekent
- Wij helpen het kind om op een positieve manier relaties te onderhouden met anderen
- Wij helpen het kind om zich aan regels en afspraken te houden
- Wij zorgen dat het kind zich veilig voelt, wij leggen duidelijk wat je als leerkracht tegenover
dit gedrag stelt als het buitensluiten / pesten niet stopt
- We stellen duidelijke grenzen en verbinden daar consequenties aan
- Wij dragen zorg voor regelmatige follow-up gesprekken met het kind
- Wij leggen eventuele gebeurtenissen vast om daar in de toekomst leerling uit te trekken
Wij ondersteunen de ouders van het kind dat anderen buitensluit / pest en de ouders van het kind
dat buiten gesloten wordt / gepest wordt:
- Wij nemen ouders die zich zorgen maken over buiten sluiten / pesten serieus
- Wij stellen betreffende ouders op de hoogte van voorvallen
- Wij zullen in samenwerking met ouders gebeurtenissen aanpakken
- Wij dragen zorg voor regelmatige follow-up gesprekken met ouders
- Wij leggen eventuele gebeurtenissen vast om daar in de toekomst leerling uit te trekken
Wij betrekken de rest van de klas bij oplossingen voor beschreven gebeurtenissen:
- Wij spreken met kinderen over het buitensluiten / pesten van anderen en hun eigen rol
daarbij
a) De pester; is vaak onzekere en wil graag aardig en stoer gevonden worden. Denkt
door te pesten / buiten te sluiten dat anderen hem / haar grappig vinden.
b) De gepeste; v oelt zich vaak verdrietig en eenzaam. Durft vaak niets terug te doen
of het te vertellen, is bang om nog meer buiten gesloten ./ gepest te worden

-

c) De meepester; doet mee met pesten; denkt dat hij / zij er dan bij hoort. Hij / zij is
bang om zelf gepest te worden.
d) De helper; neemt het op voor de gepeste. Hij / zij vindt het niet goed dat er
gepest wordt en is niet bang voor de pester. Hij / zij helpt graag en is daarom
populair.
e) De stiekemerd; vindt het goed dat er gepest wordt, maar bemoeit zich er niet
mee. Hij / zij is bang om zelf gepest te worden en roept anderen erbij om het
pesten te steunen.
f) De buitenstaander; denkt dat er in de klas niet gepest wordt en kan hem / haar
ook niks schelen zolang hij / zij er zelf maar geen last van heeft.
g) De stille; bemoeit zich er niet mee. Vindt pesten wel gemeen, maar durft niks te
doen of te zeggen.
Wij overleggen met de kinderen over mogelijke oplossingen en over wat zij zelf kunnen
bijdragen aan die oplossing
Wij werken samen met de kinderen aan die oplossingen waarbij zij zelf een actieve rol
spelen.
Wij dragen zorg voor regelmatige follow-up gesprekken met de kinderen
Wij leggen eventuele gebeurtenissen vast om daar in de toekomst leerling uit te trekken

Wij nemen als school de algemene verantwoordelijkheid:
- De directie zorgt dat er genoeg materialen aanwezig zijn voor kinderen en leerkrachten
- Het totale team neemt duidelijk stelling tegen pesten
- Leerkrachten melden terugkerende incidenten bij de directeur. Deze zal in samenspraak met
de het BSM, bij terugkerende incidenten, bepalen wanneer een dossier toereikend is voor
een disciplinaire schorsing dan wel verwijdering. Uiteraard zijn ouders op de hoogte van
deze stappen.

Bijlage 2:
PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING

Inleiding
Het protocol schorsing en verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders
veronderstelt dat er schoolregels bestaan die in overleg met team en (G)MR zijn opgesteld. De
1
schoolregels dienen bij inschrijving op de school aan de ouders bekend te worden gemaakt en ook
de leerlingen dienen op de hoogte te zijn van de schoolregels.
Verder veronderstelt het protocol ook dat elk teamlid bekend is met de schoolregels en de wijze van
toepassing op de school. Er wordt uitgegaan van een consequente en transparante toepassing van
de regels door leerkrachten en directie binnen de groepen, in de omgang met individuele leerlingen
en hun ouders.

Time-out, schorsen en verwijderen.
Scholen kunnen niet overgaan tot een time-out, schorsing of verwijdering zonder dat er in een
eerder stadium interventies hebben plaatsgevonden. Deze interventies moeten zijn beschreven,
opgenomen zijn in het leerling-dossier, niet ouder zijn dan een half jaar en bekend zijn bij de ouders.

1. Time-out
Voorafgaand aan ingrijpende maatregelen als schorsing en verwijdering kan de directeur van de
school de time-out maatregel toepassen.
In geval van een time-out wordt de leerling na een ernstig incident voor de rest van de dag de
toegang tot de school ontzegd. De ouders van de leerling worden door de directeur telefonisch en
schriftelijk geïnformeerd over de time-out maatregel en zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een
gesprek. De ouders worden geïnformeerd over de te nemen maatregelen bij voortgaand
onacceptabel gedrag. Naast de ouders zijn de betrokken leerkracht en de directeur aanwezig bij dit
gesprek. Van het incident en het gesprek wordt een verslag gemaakt dat wordt ondertekend. Indien
de ouders niet willen tekenen, maakt de directeur hier een aantekening van. Het verslag wordt
toegevoegd aan het leerling-dossier. De time-out maatregel wordt telefonisch en schriftelijk gemeld
aan de algemeen directeur.
Ten tijde van de schorsing dient de leerling in staat gesteld te worden om het onderwijsprogramma,
bijvoorbeeld door huiswerkopdrachten, zo goed mogelijk te blijven volgen.
Tevens dient de directeur van de school een schriftelijke melding (mag per mail) van de
time-outmaatregel aan de leerplichtambtenaar (met naam en geboorte datum van de leerling).
Als de leerling de toegang tot de school langer moet worden ontzegd, is er sprake van schorsing.

2. Schorsing
Begripsomschrijving
Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

1

Met ouders wordt in dit document tevens bedoeld “verzorgers”

In de Wet op het primair onderwijs is de schorsing niet expliciet geregeld. In geval van schorsing
geldt het adagium: “wie tot het meerdere (verwijdering) bevoegd is, is ook bevoegd tot het mindere
(schorsing). Vorenstaande houdt in dat bij een schorsing dezelfde zorgvuldigheid in acht moet
worden genomen als bij een verwijdering.
Gronden voor schorsing
De volgende gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn om een leerling te schorsen.
●
●
●
●
●
●

het zich bij herhaling niet gedragen volgens de vastgestelde schoolregels;
het in gevaar brengen van andere leerlingen, ouders en/of personeel;
verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere leerlingen, ouders en/of personeel;
het in gevaar brengen door de ouder van andere leerlingen, ouders en/of personeel;
verbaal en/of fysiek geweld door de ouder tegenover andere leerlingen, ouders en/of personeel.
Het door ouders / verzorgers onthouden van de juiste zorg / begeleiding aan hun kind.

Voorwaarden besluit tot schorsing
In het geval dat een leerling andere leerlingen, personeel of ouders in gevaar brengt, kan zonder
waarschuwing worden overgegaan tot schorsing.
In het geval dat de schoolregels niet worden nageleefd, dient er, alvorens tot schorsing wordt
besloten, minimaal twee keer gewaarschuwd te zijn in de vorm van een gesprek waarbij aanwezig
zijn: de ouders, de groepsleerkracht en de directeur. Deze gesprekken worden vastgelegd in een
verslag dat door de ouders voor wordt ondertekend. Indien de ouders niet willen tekenen, maakt de
directeur hier een aantekening van. De verslagen worden toegevoegd aan het leerling-dossier.
Het voorstel om een leerling te schorsen, wordt schriftelijk en gemotiveerd door de directeur
voorgelegd aan de algemeen directeur.
Tijdsduur
De duur van de schorsing bedraagt minimaal één schooldag en maximaal vijf schooldagen. Hierna
worden afspraken gemaakt over de voorwaarden waarop de leerling weer tot de school kan worden
toegelaten.
Ten tijde van de schorsing dient de leerling in staat gesteld te worden om het onderwijsprogramma,
bijvoorbeeld door huiswerkopdrachten, zo goed mogelijk te blijven volgen.
De algemeen directeur zal een schriftelijke melding van de schorsing doen aan de
leerplichtambtenaar en de Onderwijsinspectie. Hiervan ontvangt de school een kopie.
Besluit
De algemeen directeur is krachtens het managementstatuut door het bevoegd gezag gemandateerd
om tot verwijdering (en dus ook tot schorsing) te besluiten.
Een besluit tot schorsing wordt schriftelijk door de algemeen directeur gecommuniceerd met de
ouders. Een afschrift van het besluit tot schorsing wordt toegezonden aan de afdeling leerplicht van
de gemeente en de rijksinspectie.

Bezwaar en beroep
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan ter zake een besluit tot schorsing binnen een termijn
van zes weken na de dag waarop het besluit tot stand is gekomen bij het bevoegd gezag een
bezwaarschrift worden ingediend. Tevens kan bij de rechtbank een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening worden ingediend indien onverwijlde spoed dat vereist.

Het bevoegd gezag beslist op dit bezwaar. Indien ouders niet instemmen met de beslissing op
bezwaar kunnen zij hiertegen in beroep komen bij de rechtbank.

3A. Voornemen tot verwijdering van een leerling
Begripsomschrijving
Een voornemen tot verwijdering van een leerling betekent dat het bevoegd gezag aankondigt dat
binnen een zekere termijn de leerling de toegang tot de school wordt ontzegd.
Indien er sprake is van herhaaldelijke incidenten en interventies en schorsing niet tot verbetering
heeft geleid, kan door de school een voorstel tot verwijdering bij de algemeen directeur worden
ingediend.
Gronden voor een voornemen tot verwijdering
● het zich bij herhaling niet gedragen volgens de vastgestelde schoolregels;
● het in gevaar brengen van andere leerlingen, ouders en/of personeel;
● verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere leerlingen, ouders en/of personeel;
● het in gevaar brengen door de ouder van andere leerlingen, ouders en/of personeel;
● verbaal en/of fysiek geweld door de ouder tegenover andere leerlingen, ouders en/of personeel.
● Het door ouders / verzorgers onthouden van de juiste zorg / begeleiding aan hun kind.

Onderzoek voorstel voornemen tot verwijdering
De algemeen directeur vraagt namens het bevoegd gezag alle informatie op die op de zaak
betrekking heeft en hoort de ouders, de groepsleerkracht en de directeur van de school. Indien
nodig overlegt de algemeen directeur met, of laat hij zich bijstaan door, externe deskundigen. Van
de gesprekken worden verslagen gemaakt en deze worden aan de betrokkenen voorgelegd ter
ondertekening. Indien ouders niet willen tekenen, maakt de algemeen directeur hiervan een
aantekening. De verslagen worden toegevoegd aan het leerling-dossier.
Besluit
De algemeen directeur is krachtens het managementstatuut door het bevoegd gezag gemandateerd
om tot verwijdering te besluiten.
Een voorgenomen besluit verwijdering wordt schriftelijk gecommuniceerd met de ouders. Een
afschrift van het voorgenomen besluit tot verwijdering wordt toegezonden aan de afdeling leerplicht
van de gemeente en de rijksinspectie.

Geen voorgenomen besluit tot verwijdering
Indien de algemeen directeur afziet van een voorgenomen besluit tot verwijdering, wordt de leerling
onmiddellijk weer tot de school toegelaten. Er worden schriftelijke afspraken gemaakt over de
voorwaarden waaronder deze toelating geschiedt.
Verplichting directeur om een andere school te zoeken
Indien de algemeen directeur besluit tot een voornemen tot verwijdering, dan blijft de leerling
geschorst gedurende acht weken. In deze periode gaat de directie actief en gedocumenteerd op
zoek naar een andere school voor de te verwijderen leerling (inspanningsverplichting). Daarnaast
stelt de school de leerling in staat om het onderwijsprogramma, bijvoorbeeld door
huiswerkopdrachten, zo goed mogelijk te blijven volgen.

Verplichtingen ouders
Ouders dienen zich actief op te stellen en zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het vinden
van een andere geschikte school voor hun kind.

3B. Verwijdering van een leerling
Begripsomschrijving
Verwijdering houdt in dat een leerling de toegang tot de school en het onderwijs aldaar wordt
ontzegd en dat de leerling wordt uitgeschreven uit de leerlingenadministratie van de betreffende
school.
Gronden voor verwijdering
Indien het de directeur niet gelukt is om, binnen acht weken na de datum waarop het voorgenomen
besluit tot verwijdering tot is stand gekomen, de leerling op een andere school te plaatsen, kan de
algemeen directeur tot verwijdering besluiten. De directeur overlegt hiertoe een rapportage van
ondernomen activiteiten.
Besluit
De algemeen directeur is krachtens het managementstatuut door het bevoegd gezag gemandateerd
om tot verwijdering te besluiten.
Een besluit tot verwijdering wordt schriftelijk gecommuniceerd met de ouders. Een afschrift van het
besluit wordt toegezonden aan de afdeling leerplicht van de gemeente en de rijksinspectie.
Besluit niet te verwijderen
In geval de algemeen directeur besluit de leerling niet te verwijdering om reden dat de directeur
onvoldoende aantoonbare activiteiten heeft verricht om de leerling op een andere school te
plaatsen of omdat de plaatsing op een andere school aanstaande is, kan de algemeen directeur
besluiten de termijn van schorsing eenmalig te verlengen met maximaal acht weken.
Bezwaar en beroep
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan ter zake een besluit tot verwijdering binnen een
termijn van zes weken na de dag waarop het besluit tot stand is gekomen bij het bevoegd gezag een
bezwaarschrift worden ingediend. Tevens kan bij de rechtbank een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening worden ingediend indien onverwijlde spoed dat vereist.
Het bevoegd gezag beslist op het bezwaar. In afwijking van de het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht geldt in geval van verwijdering een beslistermijn van 4 weken gerekend vanaf de dag
na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Indien ouders niet
instemmen met de beslissing op bezwaar kunnen zij hiertegen in beroep komen bij de rechtbank.
De algemeen directeur zal een schriftelijke melding van de verwijdering doen aan de
leerplichtambtenaar en de Onderwijsinspectie. Hiervan ontvangt de school een kopie.

4. Ontzegging toegang ouder
Begripsomschrijving

Ontzegging van de toegang betreft een verbod om het schoolgebouw en het schoolplein te
betreden.
Gronden voor ontzegging toegang
In situaties van verbaal en/of fysiek geweld door een ouder kan worden besloten tot het ontzeggen
van de toegang tot de school of het schoolplein.
Voorwaarden ontzegging
Het voorstel om de ouder de toegang tot het schoolgebouw en het schoolplein te ontzeggen wordt
schriftelijk en beargumenteerd door de directeur ingediend bij de algemeen directeur.
Tijdsduur
De ontzegging van de toegang kan maximaal zes maanden duren, waarna opnieuw een besluit wordt
genomen over de toelating en de voorwaarden waaronder dit geschiedt.
Besluit
De algemeen directeur is bevoegd te besluiten tot het aan ouders ontzeggen van de toegang tot de
school en het schoolplein. Een besluit hiertoe wordt schriftelijk en gemotiveerd gecommuniceerd
met de ouders.

5. Slotbepalingen
In situaties waarin dit protocol niet voorziet beslist de algemeen directeur.
Dit protocol kan worden aangehaald als: “Protocol schorsing en verwijdering Stichting Openbaar
Primair Onderwijs Dordrecht”.

Bijlage 3:
Onderwijsgeschillen
Waar mensen werken, kunnen meningsverschillen ontstaan. Een school is een omgeving waar
mensen intensief met elkaar omgaan. Vaak worden meningsverschillen in goed overleg onderling
opgelost. Mocht het echter voorkomen dat het partijen niet lukt om onderling een passende
oplossing te vinden / afspraken te maken, dan kunt u hierbij de stappen vinden met betrekking tot
het indienen van een klacht.
Opod heeft een klachtenreglement. Samenvattend bestaat het het klachtenreglement uit de
volgende stadia:
Voor uw klacht kunt u zich in eerste instantie rechtstreeks wenden naar de betrokken persoon /
personen. Mocht u er samen niet uitkomen, kunt u dit bespreekbaar maken met de schooldirecteur.
Mocht u zich bij de schooldirecteur onvoldoende gehoord voelen, kunt u de klacht schriftelijk
indienen bij het College van Bestuur van OPOD. Vervolgens wordt uw klacht in behandeling
genomen en wordt u bericht over het vervolg. Correspondentie gericht aan het bestuur van OPOD
kunt u richten aan de voorzitter van het College van Bestuur stichting OPOD, T.a.v. de heer Niek
Barendregt, Postbus 432, 3300 AK Dordrecht of per email niek.barendregt@opod.nl.
Ten slotte bestaat er de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie
Onderwijs. Een klacht indienen kan middels het klachtenformulier welke is te downloaden via de
website www.onderwijsgeschillen.nl.
OPOD heeft twee interne contactpersonen aangesteld om u nadere informatie te geven over de
klachtenprocedure. Tevens kunt u met hen in gesprek gaan voor advies of indien gewenst
bemiddeling om een formele klachtenprocedure voor te zijn. Het betreft de heer Ben van Es
(directeur De Griffioen), bereikbaar via ben.vanes@opod.nl en 06-55325428 en mevrouw Henriëtte
van der Heiden (leerkracht De Keerkring), bereikbaar via henriette.vanderheiden@opod.nl en
078-6170123.
Daarnaast is er een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon door OPOD aangesteld en kan u,
indien uw voorkeur uitgaat naar een externe vertrouwenspersoon, bij het indienen van een klacht
behulpzaam zijn. Het betreft mevrouw Elly Janssens, bereikbaar op telefoonnummer 06-12431174.
Vanuit haar rol als onafhankelijk vertrouwenspersoon vervult zij tevens de rol van
vertrouwenspersoon inzake situaties waarbij iemand zich bedreigd of geïntimideerd voelt.
Voor de gehele tekst betreffende de klachtenregeling/ onderwijsgeschillen verwijs ik u naar
onderstaande link:
https://docs.google.com/document/d/1UGr1WdJ0hyQsATttS0hptKIW8DwZvKpzV98U1UOMsks/edit
?usp=sharing

Bijlage 4:
Passend Onderwijs (Samenwerkingsverband 28-10)
Binnen Dordrecht werken de twee samenwerkingsverbanden (FBSD SWV PO 40.07, OPOD SWV PO
40.03) met elkaar samen in het samenwerkingsverband ’28-10’. Er een goede werkrelatie met het
samenwerkingsverband van het Voortgezet Onderwijs.
De Gemeente is partner in de ontwikkelingen rondom Passend onderwijs in samenhang met de
transitie van de Jeugdzorg. Met alle partners is regelmatig overleg.
Onze uitgangspunten, missie en visie zijn verwoord in het Ondersteuningsplan.
Uitgangspunten van Passend Onderwijs
Uitgangspunten voor Passend Onderwijs binnen OPOD zijn:
●

Handelingsgericht werken in de ondersteuningstructuur is de basis waarop getracht wordt
een Passend Onderwijsaanbod te realiseren.

●

Zorgniveau 1 en 2a kunnen in de klas worden uitgevoerd.

●

Van scholen wordt verwacht dat zij zo veel mogelijk Handelingsgericht werken, waarbij de
IB-er en de betreffende leerkracht de cyclus van handelingsgericht werken (de 5 fasen)
doorlopen.

●

De onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht zijn
bepalend voor het aanpakgedrag.

●

Ouders worden intensief betrokken. Overleg tussen leerkracht, IB-er, ouders en leerling
levert een plan van aanpak op.

●

Op basis van groepsdocumenten, de evaluatie van het geboden onderwijs en verzamelde
leerling-gegevens worden aangepaste groepsplannen opgesteld voor leerlingen met een
specifieke onderwijsbehoefte, waarbij op verschillende niveaus wordt gedifferentieerd.

●

Er vinden systematische leerling-besprekingen plaats, waarbij de IB-er de leerkracht
ondersteunt bij het benoemen van de onderwijsbehoefte van de leerling en de
begeleidingsbehoefte van de leerkracht.

●

Ontwikkeling en zelfreflectie worden als kerncompetenties gezien van een goede leerkracht.
In besprekingen wordt daarom ook aan de hand van de basistermen relatie, competentie en
autonomie aangegeven op welke competenties de leerkracht ondersteuning wenst. Doel is
om voor bepaalde leerlingen een beter afgestemd onderwijsaanbod te realiseren.

●

Een Ondersteuning Team (O.T.) ondersteunt leerkracht, IB-er, ouders en leerling, wanneer
er sprake blijft van handelingsverlegenheid. Kern van dit ondersteuningniveau is dat er
ondersteuning wordt geboden door externe deskundigen aan kinderen, ouders en
leerkrachten door verwijzing naar gespecialiseerde voorzieningen, die nauwer kunnen
aansluiten bij de onderwijs- en ondersteuningbehoefte van de leerling.

●

Soms is speciale ondersteuning nodig in een andere setting dan de basisschool. Deze
ondersteuning bestaat uit onderwijs of (intensieve) begeleiding toegesneden op de
problematiek van de betreffende leerling.

Visie en missie

Visie
●

Waar mogelijk geen leerling de wijk uit;

●

Een integrale aanpak waarin het kind en zijn onderwijsbehoeften centraal staan;

●

Het gaat bij Passend Onderwijs om wat een kind wél kan;

●

Voor kinderen met specifieke ondersteuningbehoeften wordt een goed
onderwijs(ondersteuning)aanbod ontwikkeld;

●

Een samenhangend geheel van voorzieningen in de ondersteuningstructuur Passend

Onderwijs;
●

Lokale en regionale samenwerking om voor ieder kind met speciale
onderwijsbehoeften een passende onderwijsplek te vinden;
●

Inzet en middelen moeten gericht zijn op het optimaal ondersteunen van het
onderwijsleerproces van het kind en de leerkracht voor de klas.

Missie
●

Alle kinderen succesvol naar school; ieder kind heeft zijn eigen succes!

●

Antwoord geven op de vraag: “Waarom heeft dit kind, met zijn mogelijkheden en
beperkingen, uit dit gezin, in deze school, met deze leraar en deze medeleerlingen,
de onderkende problemen en hoe kunnen ze effectief worden opgelost?”.

Uitdagingen en kansen

De volgende uitdagingen en kansen worden door het Samenwerkingsverband onderkend:

●

Handelingsgericht werken op alle scholen (cyclisch en planmatig)

●

Een breed ondersteuningaanbod in het primair onderwijs Dordrecht

●

Een heldere ondersteuningstructuur

●

Kwalitatief goed onderwijs

●

Inzet van expertise ter ondersteuning van de leerkracht

●

Verwijspercentage naar het SBO terugbrengen

Beleidsterreinen en kwaliteitszorg
De ondersteuningstructuur zoals die binnen ons Samenwerkingsverband verwoord is, blijft leidraad
voor het realiseren van Passend Onderwijs. Handelingsgericht werken (en de Kabell- methodiek)
nemen daarin een centrale plaats in. De omschrijving van de diverse niveaus van ondersteuning zijn
aangepast aan de recente ontwikkelingen richting wetgeving Passend Onderwijs en richtinggevend
voor de beide SWV’en.
We beperken ons hier tot een korte omschrijving:
Basisondersteuning omvat ondersteuningsniveau 1 Passend Onderwijs, ondersteuningniveau 2A
interne leerlingenondersteuning, ondersteuningsniveau 2B Ondersteuningsteam
Breedteondersteuning omvat wat scholen aangeven aan te kunnen op basis van hun
schoolondersteuningsprofiel en de ambities daarin in de toekomst. Scholen kunnen zich ook
specialiseren.
Diepteondersteuning: Speciaal basis onderwijs, speciaal onderwijs in speciale
onderwijsvoorzieningen of in de jeugdhulpverlening.

Alle scholen binnen het SWV hebben op basis van hun onderwijsondersteuningsprofiel (Kind op de
Gang) aangegeven welke leerlingen zij nu al op kunnen vangen (kunde), welke leerlingen zij in de
toekomst op willen vangen (ambitie) en welke leerlingen zij niet op kunnen vangen (grens). Hierdoor
is er OPOD- breed zicht op de mogelijkheden om aan de ondersteuningsplicht te kunnen voldoen.

Op dit moment speelt een aantal onderwerpen een belangrijke rol: Opbrengstgericht werken, EsisB, werken met Ontwikkelingsperspectief en de Referentiekaders. Deze door de inspectie verplicht
gestelde onderwerpen worden gezien als mede sturend voor de kwaliteitszorg binnen de

ondersteuningstructuur en zijn opgenomen in de inhoudelijke planning van de scholen en van de
werkgroep intern begeleiders.
Procedure Passend Onderwijs
Wanneer een leerling wordt aangemeld bij een basisschool wordt de volgende procedure
gehanteerd:
1.Wanneer een kind wordt aangemeld bij een basisschool en er is voldoende informatie beschikbaar
vanuit de voorschoolse periode, van de ouders en/ of van een andere basisschool, of de beschikbare
informatie geeft geen aanleiding tot ondersteuningen, dan zal de directeur in overleg met intern
begeleider besluiten om de leerling toe te laten en in te schrijven indien er ook een plek beschikbaar
is in de gevraagde groep. Er wordt altijd van te voren informatie ingewonnen bij de peuterspeelzaal
(PSZ) of de vorige basisschool. Anders treedt scenario 2 of 3 in werking.
2.Wanneer een kind wordt aangemeld bij een basisschool en er is voldoende informatie beschikbaar
vanuit de voorschoolse periode, van de ouders of van een andere basisschool, dan zal de directeur in
overleg met de intern begeleider, de informatie beoordelen en op basis daarvan vaststellen of de
school tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling en het kind passend
onderwijs kan bieden. Op basis daarvan wordt de leerling ofwel toegelaten en ingeschreven, ofwel
scenario 3 of 4 treedt in werking.
3.Wanneer de directeur en de intern begeleider bij aanmelding op basis van beschikbare informatie
onvoldoende gegevens hebben om te kunnen beoordelen of de school zelf een passend
onderwijsarrangement kan bieden, zal de intern begeleider het (multidisciplinaire)
ondersteuningteam inschakelen om de onderwijsbehoeften te verhelderen dan wel nader te
onderzoeken. Bespreking in het ondersteuningteam behoort tot de basisondersteuning van de
school en ouders geven hiervoor toestemming. De leerling wordt in afwachting van de adviezen van
het ondersteuningteam nog niet ingeschreven. De ondersteuningteamleden kunnen eventueel
aanvullende informatie verzamelen door b.v. (aanvullend) onderzoek, het inlassen van een
observatieperiode (proefplaatsing) om de onderwijs- en eventuele ondersteuningbehoeften
duidelijker te krijgen. Het ondersteuningteam adviseert of en hoe de school (b.v. met hulp voor het
kind en/of gezin en extra ondersteuning voor de leerkracht) een passend onderwijsarrangement kan
bieden. Directeur en intern begeleider bespreken dit onderwijsarrangement met de ouders en geven
aan in hoeverre de school daaraan tegemoet kan komen. De directeur beslist in overleg met de
intern begeleider op basis hiervan of de leerling toelaatbaar is op deze school. In overleg met de
ouders wordt de leerling vervolgens wel of niet ingeschreven.
4. Wanneer de onderwijs- en/ of ondersteuningbehoeften van een leerling op basis van de
beschikbare informatie bij aanmelding of na een proefplaatsing en bespreking in het
ondersteuningteam zeer complex lijken te zijn, dan kan de casus, met toestemming van de ouders,
voorgelegd worden aan de PCL of de CVI (t.z.t. bij de PCL+). Daar kan op basis van de aangeleverde
gegevens vastgesteld worden welk onderwijs-(ondersteuning)arrangement voor de betreffende
leerling nodig is.

T.z.t. zal op basis van de ondersteuningprofielen van de scholen en de mogelijkheden van de
hulpverlening bepaald worden in een bovenschools PCL+ of de leerling op één van de scholen in het
samenwerkingsverband terecht kan of dat een school voor speciaal onderwijs het meest geëigend is
voor dit onderwijs-(ondersteuning)arrangement. Dit alles in nauw overleg met de ouders en de
betreffende school.
5. Wanneer een leerling al op een school is ingeschreven kan gedurende de schoolloopbaan blijken
dat er zich belemmeringen voordoen in de ontwikkeling van de leerling op het gebied van leren,
gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling en/ of in de gezinssituatie. In die situatie zal de
ondersteuningroute, zoals aangegeven in de ondersteuningstructuur in werking treden (groepsplan,
aangepast groepsplan, het opstellen en uitvoeren van een handelingsplan, mogelijk extra
begeleiding door inzet specialisten of het inzetten van extra ondersteuning in de klas, inzet
Ondersteuningteam, opstellen ontwikkelingsprofiel, advisering en/of verwijzing).

Grenzen aan de ondersteuning

Er zijn ook grenzen aan de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van
een leerling op de basisschool. Concreet betekent dit:
Kan deze leerling zich nog ontwikkelen binnen deze school? Is er geschikte leerstof te vinden?
1. Hoe is het gesteld met het welbevinden v an de leerling? Is er sprake van relatie
en interactie tussen de leerling en andere leerlingen? Zijn het zelfbeeld en het
welbevinden van deze leerling nog positief?
2. Kan de leerkracht de leerling de juiste instructie geven?
3. Kan de leerkracht leerling pedagogisch voldoende ondersteunen in zijn gedrag?
4. Wat is de ondersteuningzwaarte van de groep: hoeveel ondersteuningleerlingen
zitten er al in de betreffende klas en wat is het afgesproken maximum aantal
ondersteuningleerlingen?
5. Is de fysieke en emotionele veiligheid van deze leerling, van de andere
leerlingen en/ of de leerkracht te waarborgen?
Wanneer op meerdere vragen een negatief antwoord wordt gegeven kan de grens van de school
voor deze leerling bereikt zijn. Vanuit de principes van zorgplicht wordt, in overleg met de ouders,
een andere school gezocht.

Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar het Ondersteuningsprofiel.
Bijlage 5:
Schoolkalender 2017-2018.
Ieder jaar maken we een schoolkalender waarop de belangrijkste activiteiten gedurende het
schooljaar staan. Tevens kunt u hier praktische informatie vinden over het reilen en zeilen in ons
centrum.
U kunt hier de schoolkalender 2018-2019 downloaden.

