SCHOOLGIDS 2018 – 2019

DE KRANEPOORT

WELKOM!
Beste ouders en verzorgers,
Dit is de nieuwe schoolgids van De Kranepoort. We hebben ervoor gekozen de belangrijkste
informatie hierin kort en bondig op te nemen. Meer informatie over onze vele binnen- en
buitenschoolse activiteiten vindt u in de mooie jaarkalender die u thuis een plekje kunt geven, in
de app of op de website
De schoolgids geeft u een beeld van de school en bevat algemene wetenswaardigheden en
doelen die wij nastreven.
Naast de schoolgids ontvangt u ook regelmatig ons informatieblad de “Kranepost”. In de
“Kranepost” staan alle schoolactiviteiten en andere actuele informatie die op dat moment van
belang zijn.
Onze school maakt deel uit van de Stichting Onderwijs Primair. Dat betekent dat we samen met
16 andere basisscholen uit de gemeente Nederlek, Ouderkerk aan den IJssel, Vlist, Bergambacht,
Oudewater en Montfoort samenwerken binnen de Stichting. In deze schoolgids vindt u meer
hierover.
De eerste weken van het schooljaar staan bij ons altijd in het teken van groepsvorming. Een
goede omgang met elkaar en de spullen vinden wij op de Kranepoort belangrijk. In een prettige,
veilige sfeer voel je je het meest op je gemak en kun je het best tot ontplooiing komen.
Andere onderwerpen die dit jaar onze prioriteit hebben zijn;
-IPC: onderwijsmethode voor creatieve vakken en zaakvakken als geschiedenis, aardrijkskunde,
kunst, wetenschap en techniek. Met IPC bied je lesstof thematisch aan.
-EDI: helpt leerlingen stapsgewijs en actief de leerstof eigen maken, waardoor zij
succeservaringen opdoen.
-Voortzetting gebruik Chromebooks en iPads.
-Muziekonderwijs
-Heldere open communicatie met u als ouder.
Van al deze ontwikkelingen en van andere onderwerpen die hier niet genoemd zijn, houden wij
u zo goed mogelijk op de hoogte via de Kranepost.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze schoolgids.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze gids, dan kunt u natuurlijk altijd terecht
bij het schoolteam of de directie.
Een hartelijke groet,
Het team van De Kranepoort
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OVER ONS
Basisschool De Kranepoort is één van de 18 scholen van Stichting Onderwijs Primair. Een
scholenstichting voor openbaar onderwijs in de Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater.

Stichting Onderwijs Primair
Onderwijs Primair staat voor goed en eigentijds openbaar onderwijs. Wij stellen kinderen in staat
hun eigen talenten en persoonlijkheden te ontdekken en te benutten. Elke leerling telt mee,
ongeacht mogelijkheden, afkomst, godsdienst of cultuur. Wij respecteren elkaar en staan
zichtbaar midden in de samenleving.
Passend onderwijs is bij ons de norm voor ieder kind. Van moeilijk lerend tot hoogbegaafd. We
zorgen voor een passende situatie en een passend aanbod qua leerstijl en begeleiding, waarbij
leerlingen en medewerkers verder groeien. Alle betrokkenen bij Onderwijs Primair zetten zich
maximaal in voor de leerlingen en werken nauw met elkaar samen. Het is elke dag onze ambitie
om kinderen te helpen zich te ontwikkelen. Voor ons is onderwijs nooit ‘af’. Als lerende organisatie
staan we open voor nieuwe geluiden, op school en daarbuiten.
Wij werken op basis van vijf pijlers:
 Open voor ieder kind
 Open voor verandering
 Individueel verbonden
 Zichtbaar aanwezig
 Samen sterk

Contactgegevens
Stichting Onderwijs Primair
't Vaartland 3-5
2821 LH Stolwijk
T: 0182 - 351708
E: info@onderwijsprimair.nl
www.onderwijsprimair.nl
OBS De Kranepoort
J. Huurmanlaan 8
2831XT Gouderak
T: 0182 - 372855
E: directie.kranepoort@onderwijsprimair.nl
www.obsdekranepoortgouderak.nl
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ONZE MISSIE, MOTTO EN VISIE
In het voorjaar van 2018 heeft het Kranepoortteam haar visie vastgesteld. Deze is samengevat in
een allesomvattend motto, welke nu en in de toekomst van groot belang is voor ons onderwijs
en richting geeft aan onze schoolactiviteiten en prioriteiten.

M issie
Basisschool De Kranepoort staat in Gouderak, een klein dorp in de Krimpenerwaard. Vanuit de
veiligheid van onze school in het dorp willen we onze leerlingen in contact brengen met de wereld
daarbuiten. Op De Kranepoort mogen kinderen zichzelf zijn, voelen ze zich gewaardeerd en leren
ze dat fouten onderdeel zijn in ieder groeiproces. Bij ons worden kinderen gezien en ontdekken
ze waar ze goed in zijn. Alle leerkrachten zijn zich bewust van hun rol als leerkracht in relatie met
de leerling: een positieve benadering waarbij we niemand buitensluiten en we kinderen helpen
groeien.
De Kranepoort is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij werken in
combinatiegroepen met het leerstofjaarklassensysteem, waarbij we handelings- en
opbrengstgericht werken aan de competenties van onze leerlingen. Wij zijn een school waar ieder
kind welkom is. Ook kinderen die meer of andere ondersteuning nodig hebben. In goed overleg
met ouders proberen wij de juiste ondersteuning aan iedere leerling te geven. Wij willen een
school zijn met een deskundig team, zodat wij daadwerkelijk in staat de ondersteuning te bieden
die ieder kind nodig heeft.

Visie
We zien dat de wereld steeds sneller verandert. We verwerken dagelijks grote hoeveelheden
informatie en dat vraagt een kritische luisterhouding, het kunnen filteren van deze informatie om
te komen tot een eigen mening en het kunnen inleven in de ander. Goed voor zichzelf, de ander
en de omgeving zorgen en verantwoordelijk zijn voor het eigen handelen, zijn nodig om goed in
de huidige en toekomstige maatschappij te kunnen functioneren.
De sfeer op de Kranepoort is prettig en ontspannen. Afspraken en schoolregels bieden
duidelijkheid en voorspelbaarheid. Zo ontstaat rust en orde in de school. Wij vinden
betrokkenheid, relatie, groei, autonomie, creativiteit en rust erg belangrijk. In ons onderwijs zoeken
we voortdurend de balans tussen deze kernwaarden.

M otto
De komende jaren verandert het onderwijs op De Kranepoort. In de ochtend wordt gewerkt aan
de basisvakken lezen, rekenen, spelling en taal. Hierbij heeft de leerkracht een meer sturende rol.
In de middag wordt gewerkt aan IPC en –op termijn- Engels vanaf groep 1. IPC is een manier van
werken waarbij de wereldoriënterende vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en
techniek gecombineerd worden met de kunstvakken en ICT. Hierbij heeft de leerkracht een meer
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coachende en stimulerende rol. Zo bereiden wij onze leerlingen voor op hun toekomst, waar ter
wereld dan ook.
Ons motto is daarom:
De K ra n ep oo rt ; mid d en in d e wereld !

5

ONS ONDERWIJS
Kinderen verschillen onderling sterk in mogelijkheden en ontwikkelen zich op een eigen manier.
Er zijn kinderen die goed mee kunnen komen en er zijn kinderen die extra hulp nodig hebben,
omdat zij moeite hebben met de hoeveelheid of het niveau. Er zijn ook kinderen die meer en
moeilijker leerstof aan kunnen. Zij hebben een extra uitdaging nodig. Wij willen ons onderwijs
aansluiten op de behoefte van al deze kinderen.

Het leerstofjaarklassensysteem
Het leerstofjaarklassensysteem betekent dat kinderen die ongeveer even oud zijn samen in een
groep worden geplaatst. We hebben in ons schoolgebouw plek voor 5 groepen, maar de
vorming ervan is altijd afhankelijk van het totaal aantal leerlingen op 1 oktober van ieder jaar. Dit
schooljaar starten we met 4 groepen.

Combinatiegroepen
Een gevolg van een kleine dorpsschool, zoals De Kranepoort, is de keuze voor
combinatiegroepen. Wij ervaren dit niet als een probleem: door de organisatie van ons onderwijs
leren we de kinderen én de leerkrachten werken in groepen met verschillen.

Les geven op instructieniv eau
Om kinderen op een eigen manier te kunnen laten leren, geven we binnen iedere groep instructie
aan de elementaire vaardigheden (taal/lezen en rekenen/wiskunde) op één van de drie niveaus:
basisinstructie (aanpak 2), intensieve instructie (aanpak 1) of verrijkte instructie (aanpak 3). Wij
volgen hierbij de principes van Opbrengstgericht Passend Onderwijs.

In de praktijk
Na de instructie die klassikaal plaatsvindt en gegeven wordt op het niveau dat aansluit bij de
onderwijsbehoefte van het grootste deel van de leerlingen, gaat de groep aan het werk. De
kinderen die extra zorg nodig hebben omdat ze moeite hebben met de lesstof nemen plaats aan
de instructietafel. De leerkracht geeft verlengde, effectieve instructie: deze groep krijgt de uitleg
van de lesstof nogmaals te horen en wordt begeleid op weg geholpen. De grootste groep werkt
zelfstandig. Tussendoor loopt de leerkracht meerdere rondes in de klas.

Onze kleutergroepen
In onze kleutergroepen bieden we betekenisvolle activiteiten aan, vanuit thema’s die 3 tot 4
weken duren. Deze wijze van werken levert een belangrijke bijdrage aan de voor een kleuter zo
eigen ontwikkelings- en leerproces. Op basis van observatie en reflectie past de leerkracht het
aanbod van activiteiten aan.
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Na a st ta a l, lezen en reken en
Doen we nog veel meer! De jongste kinderen in de onderbouw bieden we een programma aan,
dat gericht is op een brede ontwikkeling. Het leren gaat op een natuurlijke, speelse manier, vanuit
betekenisvolle thema’s. De kleuterleerkrachten zorgen voor een beredeneerd aanbod, waarin
ontwikkelingsdoelen een duidelijke plek krijgen. De brede ontwikkeling van ieder kind wordt door
observaties gevolgd en vastgelegd.
In de midden- en bovenbouwgroepen staat het individuele leren centraal, in relatie met anderen.
Het gaat ons niet alleen om wat kinderen leren, maar vooral om hoe kinderen leren. Vanaf dit
nieuwe schooljaar gaan we werken met IPC een vak geïntegreerde methode voor
wereldoriëntatie, waarin kennis en vaardigheden in samenhang en dus betekenisvol worden
aangeboden. Bij de verwerking kan ieder kind kiezen voor de manier die hem of haar aanspreekt
en uitdaagt. Ieder talent krijgt hierbij de ruimte zich te ontplooien.

IPC
De afkorting betekent: International Primary Curriculum.
In de informatiefolder voor ouders staat het volgende:
Als ouder(s) wil je niets liever dan dat je kind met plezier naar school gaat en er gelukkig is.
IPC is een onderwijsprogramma voor basisscholen dat kinderen stimuleert om beter te leren en
om hun talenten te ontdekken. Het dynamische programma daagt kinderen uit om buiten de
bestaande grenzen en patronen te denken. U zult ervan versteld staan wat uw kind allemaal
weet en kan.
Feitenkennis is belangrijk, maar kinderen moeten ook vaardigheden leren om hun mannetje te
staan in deze wereld. Dat vraagt een onderzoekende houding.

Great learning, great teaching, great fun!

Geestelijk e stromingen
Binnen de vakken aardrijkskunde en geschiedenis komen de grote wereldgodsdiensten
Boeddhisme, Christendom, Hindoeïsme, Islam en het Jodendom aan de orde. Daarnaast bieden
wij onze leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 jaarlijks de gelegenheid om bijbellessen te volgen.
Tegen het einde van het schooljaar ontvangt u hiervoor een aanmeldingsformulier voor
deelname in het schooljaar daarop. Ouders die het aanmeldingsformulier niet invullen en
inleveren, stemmen automatisch in met lessen maatschappelijke vorming die op hetzelfde
moment gegeven worden door de eigen leerkracht.

M eer inf ormatie
De inhoud, doelstellingen en organisatie van ons onderwijs worden in de loop van dit schooljaar
opnieuw beschreven in ons schoolplan 2019-2023. Na vaststelling ervan wordt het schoolplan
gepubliceerd op onze website: www.obsdekranepoortgouderak.nl.
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ONZE GROEPEN EN HET TEAM
Bij de start van dit schooljaar zitten er ongeveer 70 leerlingen op De Kranepoort, verdeeld over
4 groepen.

Onze groepen
Groep 1/2:
Groep 3/4:
Groep 5/6:
Groep 7/8:

juf Annelies en juf Jolande
juf Jorien en juf Annemiek
juf Saskia
meester Joost

Het Kranepoortteam bestaat in totaal uit 11 personeelsleden.

Directie en onderwijsondersteuning
Netty Breedveld
Annemiek Boon – Scholte
Linda Groenendijk
Jacqueline van Vugt
Ruud Boland

Waarnemend directeur
Locatie directeur
Coördinator Leerlingenzorg
Onderwijsassistente
ICT-coördinator

Vak leerkrachten en -specialisten
Wilmi den Ouden
Remy Kooter / Mariek in ‘t Hout
Naomi Blonk
Lenie Linge
Inge Ligthelm
Jorien de Graauw

Handvaardigheid
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Vakleerkracht muziek
Goddienstig vormend onderwijs
EHBO-lessen
Taalspecialist

Contactgegevens
Annemiek Boon – Scholte en
Netty Breedveld
Ruud Boland
Saskia van Dam
Jorien de Graauw
Wilmi den Ouden
Linda Groenendijk
Jacqueline van Vugt
Annelies Welter
Joost de Jong

directie.kranepoort@onderwijsprimair.nl
ruudboland@onderwijsprimair.nl
saskiavandam@onderwijsprimair.nl
joriendegraauw@onderwijsprimair.nl
wilmidenouden@onderwijsprimair.nl
clz.kranepoort@onderwijsprimair.nl
jacquelinevanvugt@onderwijsprimair.nl
annelieswelter@onderwijsprimair.nl
joostdejong@onderwijsprimiar.nl
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Passend onderwijs op onze school
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke
reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg
met ouders, of andersom. Samen met de Coördinator Leerlingenzorg wordt gezocht naar de
meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikk elen. Dat is
Passend Onderwijs.

Onze school en/in het samenwerk ingsverband
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland. In het Samenwerkingsverband PO
Midden-Holland werken 21 schoolbesturen en zo’n 90 scholen met elkaar samen om bijna 19.000
leerlingen in de basisschoolleeftijd passend onderwijs te bieden. De scholen staan in de
gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, in een deel van
Zuidplas en in een deel van Alphen aan den Rijn (de kern Boskoop).

Passend onderwijs: h oe en wat
Ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Dat is het doel van passend onderwijs.
Scholen hebben daarom een zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning behoeven. Dat
betekent dat als ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze, die school de taak
heeft het kind een passende onderwijsplek te bieden – op de eigen school, of op een andere
school in het reguliere onderwijs of in het speciaal (basis) onderwijs. Scholen en hun besturen
werken daarom samen in een samenwerkingsverband. Hoe het Samenwerkingsverband wil
werken aan passend onderwijs staat beschreven in het Ondersteuningsplan: www.swv-po-mh.nl.
Is een kind bij ons niet op zijn/haar plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat
passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
nodig, dat via ons het samenwerkingsverband kan worden afgegeven. Vinden u, wij en de
deskundigen uit onze stichting plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs voor uw kind nodig en
zijn we het hierover eens dan vragen we een toelaatbaarheidsverklaring aan het onafhankelijke
deskundigencommissie advies van het samenwerkingsverband. Zij toetst of het advies op de juiste
wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan wordt het advies overgenomen.

Schoolondersteuningsteam
De Kranepoort werkt met een schoolondersteuningsteam (SOT). Daarin zitten de leerkracht en de
coördinator leerlingenzorg, de (school)maatschappelijk werker, de jeugdarts, een
orthopedagoge en een directielid. Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan kan dit
ondersteuningsteam adviseren over ‘zorg op maat’: een passend onderwijsaanbod met de juiste
begeleiding. Wij nodigen u, als ouder van uw kind, altijd uit bij de bespreking van uw zoon/dochter
door het SOT.
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Kindkans
Alle scholen die deel uitmaken van Stichting Onderwijs Primair werken met het online
leerlingadministratieprogramma Kindkans.
Met dit programma beschikken we over een instrument om, als dat nodig is, gegevens uit te
wisselen tussen school en stichting. We kunnen daardoor sneller extra ondersteuning en
toelaatbaarheidsverklaringen die noodzakelijk zijn voor inschrijving in het speciaal (basis)onderwijs
aanvragen.
Het programma is beschermd met inloggegevens en wachtwoorden en kan slechts door een
zeer beperkt aantal mensen in de school worden ingezien. Met de inschrijving van uw kind op
onze school heeft u automatisch toestemming gegeven om gegevens over uw kind uit te wisselen
binnen onze school.

Schoolonderst euningsprof iel
In het schoolondersteuningsprofiel van De Kranepoort geven wij een beeld van de
mogelijkheden, grenzen en ambities die wij hebben als het gaat om het bieden van passend
onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften.
Uit het document blijkt of de school voldoet aan de basisondersteuning die door het
schoolbestuur en het samenwerkingsverband is vastgesteld. Bovendien wordt, wanneer dit aan
de orde is, aangegeven voor welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de school de
juiste zorg kan bieden.
Het schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van het team weer. Deze ambities staan
geformuleerd in concrete doelen, maar dient op korte termijn geactualiseerd te worden. Wij
houden u hiervan op de hoogte. U kunt het ondersteuningsprofiel nalezen op:
https://www.obsdekranepoortgouderak.nl/ons-onderwijs/het-schoolondersteuningsprofiel.

Ouders (en leerk rachten) denk en m ee
Ouders en personeelsleden van alle scholen die deel uitmaken van het SWV zijn
vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR moet instemmen met het
Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het SWV. Op https://swv-pomh.nl/ondersteuningsplanraad/ staat meer informatie over de OPR, de leden en
medezeggenschap.

Wetgev ing en z orgplicht
De Wet Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen
zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende
onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn of op een
andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in het
SWV. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is.
Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio
terecht kan. Meer over de wet vindt u op www.passendonderwijs.nl.
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ONZE ONDERWIJSOPBRENGSTEN
Wat de kinderen in acht schooljaren leren op De Kranepoort wordt tegen het einde van de
basisschoolperiode in groep 8 gemeten met de CITO Eindtoets. De uitkomsten worden vergeleken
met de landelijk gemiddelden.

Onze resultaten
De gemiddelde resultaten van de Cito Eindtoets op De Kranepoort in de afgelopen jaren ziet u
hieronder:

Jaar

Score

2015

526,9

2016

527,3

2017

535,7

2018

528,9

Passend bij de leerlingen en hun achtergrond, zijn wij niet tevreden met de behaalde scores van
de afgelopen jaren. Dat heeft afgelopen schooljaar geresulteerd in het besluit om twee maal per
jaar alle resultaten van onze leerlingen en groepen te bekijken m.b.v. trendanalyses. Deze
analyses geven objectief weer wat de resultaten van ons onderwijs zijn, per vakgebied en per
jaargroep. Ook bieden de analyses de mogelijkheid groepen leerlingen te volgen door de jaren
heen. Na analyse volgt handelen; wij werken constant aan verbetering van ons onderwijs. Het is
ons doel om tenminste op het gemiddelde te scoren, maar wij streven naar een score daarboven.
Ondanks het bovenstaande vinden we de score van de CITO toetsen natuurlijk niet alleszeggend.
Niet voor uw kind en niet voor ons onderwijs. Veel belangrijker is de fijne sfeer op school, de veilige
omgeving waarin uw kind mag zijn wie hij of zij is en de deskundigheid van de juf of meester voor
de klas die iedere dag zijn/haar uiterste best doet uw kind op het eigen niveau te laten excelleren.

De uitstroom naar het VO
Vrijwel alle leerlingen van De Kranepoort vinden in Gouda een school voor voortgezet onderwijs,
passend bij het eigen niveau en persoonlijke interesse. Voorafgaand aan de definitieve keuze
vinden er informatiebijeenkomsten plaats, die zowel door de Kranepoort zelf als door het
voortgezet onderwijs in Gouda worden georganiseerd. In november nodigen wij u en uw
zoon/dochter uit voor een voorlopig advies t.a.v. het niveau van het voortgezet onderwijs. Voor
het vaststellen van het niveau-advies tellen alle CITO toets resultaten mee, die in de groepen 6
t/m 8 gemaakt zijn. Daarnaast kijken we naar de werk- en leerhouding van uw kind. Vervolgens
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kiest uw kind, samen met u, de best passende school voor VO. Hierin kunnen wij natuurlijk een
adviserende rol spelen. Het definitieve advies volgt uiterlijk in februari, waarna de schoolkeuze
voor de deadline van 1 maart doorgegeven kan worden.
De 12 achtste groepers van vorig schooljaar zijn conform ons advies uitgestroomd op de
onderstaande type VO-scholen:

De Cito Eindtoets die in april gemaakt wordt, is eigenlijk bedoeld als bevestiging van het beeld
dat we van uw zoon of dochter hebben en het advies dat eerder het jaar gegeven is. De
voortgezet onderwijs school waar uw kind heen gaat, mag de score op de Cito Eindtoets niet
gebruiken om te beslissen of uw kind wel of niet wordt toegelaten.
Het kan zijn dat de Cito Eindtoets beter of minder goed is gemaakt, dan we van tevoren dachten.
Maakt uw kind de eindtoets beter, dan gaan we met u en uw zoon/dochter in overleg om het
advies te heroverwegen. Het schooladvies kan dan worden aangepast, maar dat is geen
automatisme. Wordt de eindtoets minder goed gemaakt dan verwacht, dan wordt het advies
niet aangepast. In beide gevallen geldt dat de basisschool de leerling het beste kent op het
gebied van leren en ontwikkelen.

O ordeel van de Inspectie
De Kranepoort wordt net als andere basisscholen door de onderwijsinspectie getoetst op haar
kwaliteit. Tot 2017 vond er jaarlijks toetsing op afstand plaats en eens in de vier jaar een uitgebreid
onderzoek op de school. Het laatste inspectiebezoek was op 27 mei 2015. U kunt het rapport inzien
door op onderstaande link te klikken:
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/10095/60/obs-De-Kranepoort/WaarderingInspectie
Vanaf 1 augustus 2017 is het toezichtskader van de onderwijsinspectie gewijzigd. Zij bezoekt in
eerste instantie de stichtingsbesturen van de scholen. Van daaruit kunnen ook de scholen of een
selectie daarvan gevisiteerd worden. Meer info vindt u op:
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vernieuwd-toezicht
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ONZE REGELS, DE OMGANG MET ELKAAR EN DE
KLACHTENREGELING
Waar samen geleerd, gespeeld en gewerkt wordt, gelden regels en afspraken. Ook op De
Kranepoort.

Onze regels
Op onze school gelden heldere, duidelijke regels. Deze regels hangen op meerdere plekken in
ons gebouw en zijn makkelijk te onthouden. Zo houden we het samen en voor iedereen prettig.
We ve rt ro u wen elka a r
We h elp en elka a r
We werken sa men
We h eb b en p lezier
We d o en mee

De om gang met elkaar
Op De Kranepoort gaan we met elkaar om vanuit de principes van Pedagogisch Tact. Dit is een
methodiek die alle scholen van onze Stichting Onderwijs Primair toepassen in het contact tussen
de leerkracht en de leerling. Uitgangspunt is dat de leerkracht ‘het juiste doet op het goede
moment’ en dat dit door de leerling ook zo ervaren wordt. Als je pedagogisch tactvol handelt,
oordeel je niet over leerlingen, houd je hoge verwachtingen en benader je alle leerlingen positief.
Om kinderen aan het werk te krijgen en te houden is het van belang dat ze weten waar ze zich
aan te houden hebben en wat er van ze verwacht wordt. De leerkracht geeft vóóraf duidelijkheid
over ruimte, tijd en criteria. De kinderen weten dus waar ze mogen werken, wanneer en hoe lang,
en wat de beoordelingscriteria zijn. Daarmee gaan de kinderen aan het werk en is de leerkracht
beschikbaar om te ondersteunen waar nodig.
In dit nieuwe schooljaar 2018-2019 gaan we ons met de leerlingen oriënteren op een nieuwe
methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale veiligheid, dat aansluit bij Pedagogisch
Tact. Deze methode zullen we in de hele school, dus van groep 1 tot en met groep 8, gaan
gebruiken.
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Onze afspraken
Op De Kranepoort gelden verschillende afspraken die bijdragen aan een prettige samenwerking
en fijne school voor iedereen. Hieronder leest u de belangrijkste.
K o m op ti jd
Om onnodig verlies van lestijd te voorkomen, gaan onze schooldeuren 10 minuten voor schooltijd
open. De leerkrachten lopen na het belsignaal naar buiten en wachten met de leerlingen in een
rij tot naar binnen gegaan kan worden. De kleuters gaan het eerst, gevolgd door de midden- en
bovenbouwgroepen. Alle ouders of verzorgers kunnen buiten afscheid nemen van hun
kind(eren). Gaat uw kind voor ’t eerst naar De Kranepoort? Dan mag u natuurlijk even mee naar
de klas lopen. We starten onze schooldagen om 8.30 uur. Uw kind wordt dan in de klas verwacht.
Uw vragen of opmerkingen kunt u na schooltijd buiten of binnen met de leerkracht bespreken.
Ook kunt u de leerkracht via e-mail een berichtje sturen. De ouders van de leerlingen van groep
4 t/m 8 nemen bij de buitendeur afscheid en komen niet meer in de school als daar geen reden
voor is.
Meld u w kin d vo o r sch o o lti jd ziek
Wilt u, als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, dit ‘s morgens voor 8.20 uur aan ons
doorgeven? We willen graag weten waar uw kind is. U kunt de ziekmelding via de app of
telefonisch aan ons doorgeven op T: 0182 - 372855. Als uw kind tijdens schooltijd ziek wordt, nemen
wij natuurlijk contact op met u.
E xt ra da g je vri j? Vra a g verlo f a a n
Met 5 jaar wordt uw kind volgens de wet leerplichtig. U bent aan die wet gehouden, maar de
school ook. U kunt uw kind dan niet zo maar een dagje vrij van school geven. Volgens de wet
mag er alleen verzuimd worden als er sprake is van “gewichtige omstandigheden”. Er bestaan
op dit punt strikte regels. Zowel op de eerste als op laatste dagen van het schooljaar en rondom
de schoolvakanties wordt geen verlof toegekend. Twijfels rondom verzuim en ongeoorloofd
verzuim worden altijd doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Meent u recht te hebben op
verlof voor uw kind(eren), dan dient u dit schriftelijk aan te vragen bij de directeur. Een
aanvraagformulier kunt u downloaden op onze website. Meer informatie over de leerplichtwet
vindt u op www.leerplicht.net.

Klachtenregeling
Ondanks alle regels en afspraken kan het gebeuren dat uw kind zich niet prettig voelt op school.
Hij of zij kan dan contact opnemen met […]. Zij biedt een luisterend oor en kan uw kind helpen
door hem of haar door te verwijzen naar de juiste persoon of instantie. Kinderen kunnen bij
(ernstige) problemen altijd contact opnemen met de Kindertelefoon, T: 0800 - 0432.
Het kan gebeuren dat u zich als ouder(s) niet prettig voelt op school. Uw klacht, hoe lastig soms
ook, kunt u altijd eerst kwijt bij de leerkracht van uw kind of met de directie. Als dit overleg geen
oplossing biedt of u zich onvoldoende gehoord voelt, dan kunt u contact opnemen met de
vertrouwenspersoon van Stichting Onderwijs Primair
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De klachtenregeling van Stichting Onderwijs Primair vindt u op de website van de stichting:
https://www.onderwijsprimair.nl/voor-ouders/voor-ouders
Heeft u bovenstaande stappen genomen en voelt u zich onvoldoende gehoord of erkend? Dan
kunt u contact opnemen met de landelijke klachtencommissie voor het openbaar primair
onderwijs in Utrecht. De contactgegevens zijn:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T: 030 - 2809590
E: info@onderwijsgeschillen.nl

Uw medezeggenschap
Als ouder van één of meerdere leerlingen op De Kranepoort heeft u een belangrijke rol. Ons
beleid maken we graag samen met u.

M edez eggenscha psraad
In de Medezeggenschapsraad (MR) worden zaken besproken die te maken hebben met het
schoolbeleid in brede zin. De MR heeft daarin als geheel bepaalde adviserende en
instemmingsbevoegdheden. Daarnaast heeft elk van de twee geledingen, namelijk de
personeelsgeleding en de oudergeleding, ook zijn eigen instemmingsbevoegdheden t.a.v. zaken
die de geleding in het bijzonder aangaan. De MR bevordert openheid, openbaarheid en
onderling overleg in de school.
De MR bestaat uit 4 personen: 2 ouders en 2 personeelsleden. De directeur heeft een adviserende
rol. De leden van de MR nemen zitting voor 3 jaar. Na de zittingsperiode treden zij af of stellen zij
zich herkiesbaar voor een tweede termijn.
O u d erg eled in g
Marjan Brinkman, voorzitter
Karin van Leeuwen, secretaris

T: 0182 - 349672
T: 0182 - 373500

P er so n eelsg eled in g
Saskia van Dam
Annelies Welter
Ruud Boland (GMR)

saskiavandam@onderwijsprimair.nl
annelieswelter@onderwijsprimair.nl
ruudboland@onderwijsprimair.nl
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Jaarlijks wordt door de MR, de OV en de AC een jaarvergadering georganiseerd. Deze vindt in
de regel plaats in september/oktober. In deze vergadering, waarvoor alle ouders een uitnodiging
ontvangen, komen zaken aan de orde van het afgelopen schooljaar, alsmede de begroting van
het nieuwe schooljaar. Ook worden leden van de MR en leden van de activiteitencommissie
gekozen en (her)benoemd.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie (AC) van De Kranepoort heeft als doel:
 De belangstelling bij de ouders te stimuleren en de betrokkenheid bij de school te
bevorderen.
 Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school en het bevorderen van
het openbare karakter ervan.
 Het schoolteam te ondersteunen bij diverse activiteiten op school.
 Het zelfstandig organiseren van activiteiten.
 De MR van advies te dienen betreffende aangelegenheden van ouders en/of leerlingen.
Daarnaast organiseert de AC de tussenschoolse opvang (overblijf) op De Kranepoort.
O u d ers va n d e a ctiv ite iten co mmi ss ie
Chantal Nihot, voorzitter
Joyce Ramdhan, secretaris
Wendy van Dam, lid
Leonie Heuvelman Bek, lid
Leona de Groot, lid
Suzanne Wesselingh, lid

T: 06 - 29315366
T: 06-55164957

Annelies Welter en Jorien Graauw zijn de coördinatoren vanuit het team.
O u d erveren ig in g
Uw betalingen aan de oudervereniging kunt u overmaken op het onderstaande IBAN nummer:
NL74 RABO 0322 5230 44.

Klassenouder
De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de
kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de
klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten van de klas waarbij ouders betrokken zijn. De
klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door
het schrijven van concept brieven of e-mails bestemd voor de ouders van de kinderen uit de
groep, het benaderen van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben
aangeboden om te helpen, website verrichtingen enz.
De school benadert ouders in eerste instantie mondeling. Kandidaat klassenouders hebben een
kind in de betreffende groep. Het klassenouderschap geldt bij voorkeur voor de duur van één
schooljaar.
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Ta ken :
Alle klassenouders worden aan het begin van het schooljaar door de school uitgenodigd om
kennis te maken. Tevens wordt besproken wat de inhoud van hun taak is:
 Het coördineren van organisatorische zaken in opdracht van of in overleg met de
leerkracht. Hierbij valt te denken aan: excursies, museumbezoek, verjaardag leerkracht.
 Andere ouders betrekken bij activiteiten.
 Naast de afgesproken taken onderneemt de klassenouder geen andere acties, zonder
vooraf met de leerkracht hierover contact op te nemen.
 Klassenouders en leerkrachten zien er gezamenlijk op toe dat zij zich houden aan de
gemaakte afspraken.
Ged ra g sco d e







Hulp wordt gegeven op basis van vrijwilligheid en enthousiasme.
De klassenouders helpen onder verantwoordelijkheid van de leerkracht, het team en/of
de directie.
Leerkrachten behouden onder alle omstandigheden de leiding over de kinderen en de
activiteiten.
De klassenouder behandelt een ieder met respect en respecteert de persoonlijke
levenssfeer van de ander.
De klassenouder is verplicht de privacy van kinderen en ouders te waarborgen.
De klassenouder stelt zich integer op. Indien de klassenouder aangesproken wordt door
ouders en/of kinderen met problemen op school, dan zal hij/zij daar geen uitspraken over
doen of actie ondernemen. In dat geval wordt van de klassenouder verwacht dat hij/zij
doorverwijst naar de groepsleerkracht en/of de directie.

Ouderparticipatie
Ieder jaar zijn veel ouders bereid zich in te zetten voor onze school. Wij stellen dat heel erg op prijs.
Zonder uw hulp zouden er niet zoveel leuke, leerzame en extra activiteiten op De Kranepoort
kunnen plaatsvinden, zoals:
 het organiseren van festiviteiten
 het assisteren bij de lessen creatieve vorming
 kinderen begeleiden bij het overblijven
 helpen bij het schoonmaken van materialen
 het wassen van de handdoeken
 het oefenen van de musical
 assisteren bij het verkeersexamen
 begeleiden tijdens excursies, schoolreizen, schoolkamp en het verzorgen van vervoer
 en… nog veel meer!
Wilt u ook eens komen helpen? Graag! U kunt zich opgeven bij de leden van de
activiteitencommissie of bij de leerkracht van uw kind.
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ONZE SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIES
Wettelijk is vastgesteld dat het minimum totaal aantal uren op de basisschool in acht leerjaren
7520 uur is en er per dag hooguit 5,5 uur les gegeven mag worden. De Kranepoort voldoet
hieraan.

Schooltijden
Sinds dit schooljaar hanteren we in alle groepen dezelfde schooltijden:
maandag
van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur
dinsdag
van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur
woensdag
van 8.30 tot 12.35 uur
donderdag
van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur
vrijdag
van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur

Vakanties en v rije dagen
De vakantieplanning voor dit jaar vindt u in de jaarkalender en hieronder:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

ma. 22-10-18 t/m vr. 26-10-18
ma. 24-12-18 t/m vr. 04-01-19
ma. 25-02-19 t/m vr. 01-03-19
vr. 19-04-19 t/m ma. 22-04-19
di. 23-04-19 t/m vr. 03-05-19
do. 30-05-19 t/m vr. 31-05-19
ma. 10-06-19
ma. 22-07-19 t/m vr. 30-08-19

Daarnaast plannen we jaarlijks een aantal studie(mid)dagen. U leest de data hieronder:





ma. 29-10-18
di. 30-10-18
vr. 01-02-19
do. 28-03-19

We plannen nog 5 roostervrije dagen in de groepen 1 t/m 4. Op deze dagen zijn de kinderen van
deze groepen vrij en hebben de kinderen van groep 5/6 en groep 7/8 indien mogelijk een
vervanger voor de groep. De leerkrachten kunnen dan IPC thema’s voorbereiden,
administratieve taken doen en overleg voeren. De data zijn.






wo. 12-09-18
ma. 12-11-18
wo. 13-02-19
ma. 20-05-19
vr. 21-06-19
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JAARLIJKSE OUDERBIJDRAGEN
Onderwijs dient kosteloos en voor iedereen toegankelijk te zijn. Ook op De Kranepoort. Toch
ontkomen we er niet aan uw bijdrage te vragen voor een aantal extra activiteiten.

Ouderbijdrage
De activiteitencommissie beheert de inkomsten en uitgaven van uw vrijwillige ouderbijdragen.
Deze bijdrage is belangrijk voor de bekostiging van allerlei extra activiteiten die ten goede komen
aan uw kind(eren). U kunt uw vrijwillige bijdrage, dat ook dit schooljaar is vastgesteld op het
adviesbedrag van €30,- per kind, overmaken op de bankrekening van de oudervereniging van
De Kranepoort: NL74 RABO 0322 5230 44. Vermeld a.u.b. de naam en de groep van uw kind bij
uw overboeking.
Kinderen die gedurende het jaar instromen betalen naar rato (een schooljaar bestaat uit 10
maanden, er wordt €3,00 per maand gerekend) Bij tussentijds vertrek wordt een restitutie van de
ouderbijdrage gegeven. Voor iedere maand dat de leerling op school heeft gezeten wordt 1/10e
deel van het bedrag gerekend, vooropgesteld natuurlijk dat het hele bedrag betaald is.
Betaalt u de bijdrage liever in termijnen? Dan kan dat altijd. U kunt hierover contact opnemen
met de directeur.

Overblijfbijdrage
Uw zoon/dochter kan op alle lange dagen overblijven op school. Hieraan is een eigen bijdrage
verbonden van € 2,25 per keer. Maakt uw kind regelmatig gebruik van deze tussenschoolse
opvang? Dan kunt u een strippenkaart aanschaffen. Deze kosten voor 11 keer overblijven € 20,00
en voor 33 keer overblijven € 57,50.
De bijdrage kunt u contant meegeven aan uw kind.

Schoolreis en schoolkamp
Het is al jaren onze gewoonte met de groepen 1 t/m 6 jaarlijks een dag op schoolreisje te gaan.
De kosten van het schoolreisje proberen we ieder jaar ongeveer gelijk te houden.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de kosten voor de groepen 1 t/m 6 €25,00 per kind.
Groep 7/8 gaat jaarlijks drie dagen op kamp, zij worden begeleid door een aantal teamleden en
ouders.
. De bestemming wordt later in het jaar bekend gemaakt De kosten zijn € 65,00 per leerling.
Houd dus alvast rekening met een verzoek voor betaling. Een (vooruit)betaling is altijd mogelijk. U
kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de oudervereniging van De Kranepoort
IBAN rekeningnummer: NL74 RABO 0322 5230 44. Vermeld de naam en de groep van uw kind bij
uw overboeking.
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Mocht het betalen van de eigen bijdragen voor u niet of beperkt mogelijk zijn, dan kunt u hierover
contact opnemen met de directie, T: 0182 - 372855. Samen zoeken we dan naar een passende
oplossing.

ONZE PARTNERS IN OPVOEDEN EN OPGROEIEN
Op De Kranepoort geven we onderwijs. Maar omdat onze leerlingen zoveel tijd bij ons
doorbrengen, voelen we ons ook betrokken bij de opvoeding. Hiervoor werken we samen met
een aantal opgroeiorganisaties.

(School)maatscha ppelijk Werk
Kwadraad biedt Maatschappelijk werk, het Opvoedbureau en Buurtbemiddeling aan in de
gemeente Krimpenerwaard. Wij zijn telefonisch iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur
voor informatie en het maken van afspraken via T: 088 - 9004000. Dit nummer kun je ook bellen in
geval van een crisissituatie buiten kantoortijden. Meer informatie: www.kwadraad.nl.

Centrum Jeugd en Gezin
Iedereen die vragen of zorgen heeft over kinderen en gezinnen kan contact opnemen met het
Centrum Jeugd en Gezin. Ouders kunnen bij zorgen of vragen zelf contact opnemen met het
CJG. Elke 2e en 4e woensdag van de maand kunnen ouders bij het CJG binnenlopen in het Dokter
Boumanhuis, Kranepoort 6. Meer informatie: www.cjgkrimpenerwaard.nl.
Ve rwi js in d ex
Sommige kinderen hebben even hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele
samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Jeugdmatch zorgt
daarvoor. Dit is een landelijk digitaal samenwerkingsinstrument, waarmee (geautoriseerde)
professionals elkaar kunnen vinden als er een hulpvraag ligt of hulp aan kinderen geboden wordt.
Het doel van de Jeugdmatch is om de kwaliteit van de geboden hulp te verbeteren en de
samenwerking te bevorderen. U wordt geïnformeerd als we de Jeugdmatch raadplegen.
Meer uitleg over de opzet van de Jeugdmatch vindt u in een informatief filmpje via
www.verwijsindex.tv/ouders. Op https://www.cjgprof.nl/pagina/jeugdmatch/671978 leest u meer
informatie. Natuurlijk kunt u uw vragen ook stellen aan onze coördinator leerlingenzorg.

GGD
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands-Midden werkt preventief aan een
gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle
kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig
op te sporen. Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen
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van de juiste weg. Ook aan onze school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD
verbonden. Dit team bestaat uit een schoolarts en een logopediste.
Gezo n dh eid so nd erzo eken
U ontvangt bericht van de GGD als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. U krijgt dan een
uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen.
E xt ra a fsp ra a k vo o r vra g en , een on d erzo ek o f g esp rek
Alle ouders en kinderen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om een extra afspraak te
maken bij de GGD. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of lichamelijke en/of
geestelijke gezondheid van uw kind of voor onderzoek of een gesprek.
Te lefo n is ch sp reeku u r voo r o p vo ed - en g ezond h eid svra g en
Heeft u een vraag over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact met
de GGD op T: 088 - 2542384.
Va c cin a tie s DTP en BMR
In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren.
Kinderen krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR prik
tegen bof, mazelen en rode hond.
Meer in fo rma t ie
Vindt u op de website van de GGD www.ggdhm.nl of stuur een e-mail naar info@ggdhm.nl
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ONZE CONTACTEN MET U
Wij vinden contact met u heel belangrijk en werken graag met u samen aan een fijne school voor
uw kind.

Ouder App
Op De Kranepoort werken we met een online ouderportaal. Geen versnippering van informatie
meer of het meegeven van briefjes. Alle oudercommunicatie vindt op groepsniveau plaats
binnen de Oude App. Of het nu gaat om relevante documenten, groepsnieuws, foto's,
werkstukken van uw kind, ziekmelden of het plannen van oudergesprekken, u heeft altijd alles
overzichtelijk bij de hand thuis op de computer, op de bank met de tablet of middels de Ouder
App op uw smartphone.

Nieuwsbrief
Ongeveer iedere twee weken brengen wij de Kranepost, onze schoolnieuwsbrief uit. Hierin staan
allerlei nieuwtjes en diverse planningen. Wilt u een stukje aanleveren? Mail het dan naar
E: directie.kranepoort@onderwijsprimair.nl

Oudercontactm omenten
Wij organiseren meerdere momenten in het jaar om u te informeren en te spreken over de
ontwikkelingen van uw kind. We starten het jaar met een ‘omgekeerd 10-minuten gesprek’,
waarin we meer over uw zoon/dochter te weten hopen te komen. Daarna organiseren we een
schoolbrede informatieavond. Tijdens deze avond stellen we u graag voor aan onze teamleden,
de MR en de AC en hoort u alles over ons jaarplannen. In november, februari, april en juni zijn de
10-minutengesprekken gepland. Tijdens dit contactmoment bespreken we de vorderingen van
uw kind. Mocht u of de leerkracht meer tijd wenselijk vinden, dan kan hiermee rekening gehouden
worden.

Kijkje in de klas
Op verschillende dagen in het schooljaar organiseren we voor u als ouder(s) van één of meerdere
kinderen op De Kranepoort “kijkje in de klas”. Het geeft u naast het kijkje bij uw kind in de groep
ook de mogelijkheid de werkschriftjes te bekijken en de juf of meester aan ’t werk te zien.

Website
Op onze website www.obsdekranepoortgouderak.nl vindt u nog veel meer informatie over onze
school. Neem er dus gerust een digitaal kijkje!
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Privacy
Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht
geworden. Vanuit deze wetgeving geldt het volgende:
 Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en het
begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
 Indien externe instanties vragen om persoonsgegevens van onze leerlingen, dan zullen wij
deze alleen na toestemming van de ouders delen.
 We plaatsen alleen foto’s van uw kind op onze website, in onze nieuwsbrief, op sociale
media of elders, als u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.
 Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor foto’s die door ouders of derden worden
gemaakt en (online) worden gepubliceerd zonder onze toestemming.
De leerlinggegevens, vorderingen en afspraken over leerlingen worden vastgelegd in ons leerling
administratiesysteem ParnasSys en de leerlingvolgsystemen die wij gebruiken. Deze programma’s
zijn beveiligd en toegang tot de gegevens is middels persoonlijke accounts beperkt tot
medewerkers van onze school.
Voor meer informatie over de wijze waarop de scholen van Stichting Onderwijs Primair handelen
volgens de richtlijnen van de AVG, verwijzen wij u naar de website van de stichting:
www.onderwijsprimair.nl

Voor nieuw e ouders
Als u voor de schoolkeuze van uw kind staat en u bent geïnteresseerd in De Kranepoort, dan zijn
er verschillende mogelijkheden om uw kind aan te melden. De meeste ouders kiezen ervoor om
in eerste instantie alleen of samen met hun kind(eren) persoonlijk kennis te maken met de
directeur van De Kranepoort en de school. Tegen de tijd dat uw kind vier jaar wordt, mag het een
aantal dagdelen komen wennen. Is uw kind al wat ouder? Dan is hij/zij hartelijk welkom om een
proefdag mee te draaien.
Eens per jaar organiseren we met de collega’s van christelijke basisschool De Bron een open dag.
Deze vindt doorgaans plaats in de maand maart. Onze bezoekers krijgen een persoonlijke
rondleiding, uitleg en een blik in de verschillende groepen.
Hebt u besloten uw kind(eren) op onze school te plaatsen, dan vult u ons aanmeldingsformulier
in. Heeft uw kind een bijzondere of ontwikkeling specifieke onderwijsbehoefte, dan bepalen we
aan de hand van ons ondersteuningsprofiel of hij/zij kan worden toegelaten.

Even wennen in groep 1
De basisschoolperiode van een kind begint op de vierde verjaardag. Uw kind mag in de maand
voorafgaand hieraan vijf ochtenden komen wennen. De leerkracht van groep 1 plant met u de
ochtenden die uw kind kan komen. Zo kan hij/zij alvast een beetje wennen aan de juf, de
klasgenootjes, de gewoontes en de regels.
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Overstappen van een andere basisschool
Het kan voorkomen dat uw kind of u zich niet prettig voelt op de huidige basisschool of dat u zich
afvraagt of het onderwijs op de huidige school wel goed genoeg past bij de onderwijsbehoefte
van uw kind en u een overstap naar De Kranepoort overweegt. Wij zijn daar terughoudend in. We
vinden het erg belangrijk u en de huidige school de kans te geven de problemen samen op te
lossen. Dit doen we vanuit het belang van uw kind; een overstap moet namelijk altijd kansrijk zijn.
Mocht u, ondanks het bovenstaande, toch kennis met De Kranepoort willen maken, dan meld u
dat eerst bij de directeur van de huidige school. Daarna staat het u vrij om met ons een
oriënterend gesprek aan te gaan. Na dit gesprek met u nemen wij in overleg met u contact op
met de directeur en/of de coördinator leerlingenzorg van de huidige school. Op basis van de
uitkomsten van dit gesprek, waarin de onderwijsbehoefte van uw kind meegewogen wordt,
nemen wij het besluit de plaatsingsprocedure wel of niet te vervolgen.

TOT SLOT
Deze schoolgids moet een goed beeld geven van de openbare basisschool De Kranepoort
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u altijd bij het schoolteam, directie of de
Medezeggenschapsraad terecht.
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GRAAG TOT ZIENS OP DE KRANEPOORT!
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