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Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Met trots presenteer ik hierbij de schoolgids van christelijke 

basisschool De Ark. Leerlingen, ouders en personeelsleden 

willen zo goed mogelijk samenwerken om zo tot optimale 

ontwikkeling te komen. We zijn trots op onze school! 

In deze schoolgids vindt u een beschrijving van de visie 

van waaruit wij werken en wat u van onze school mag 

verwachten. Daarnaast vindt u antwoorden op zowel 

praktische als onderwijskundige vragen. 

We hopen u met deze schoolgids een zo volledig mogelijk 

beeld van de school te geven. Deze schoolgids is bedoeld 

voor alle ouders die al kinderen op De Ark hebben, 

maar ook om andere ouders te helpen bij het bewust 

kiezen van een basisschool voor hun kind(eren). Scholen 

verschillen in identiteit, missie, visie, werkwijze, sfeer, en 

kwaliteit. Een goede reden om voor De Ark te kiezen!

De schoolgids is door de Medezeggenschapsraad gezien 

en goedgekeurd.

Ook komend jaar zullen alle betrokkenen – team, ouderver-

eniging, medezeggenschapsraad en college van bestuur – 

zich weer inspannen om vanuit onze christelijke identiteit 

te werken aan kwalitatief goed onderwijs en een prettige 

sfeer op school. Een school waar iedereen zich veilig voelt 

en waar leerlingen het onderwijs krijgen dat ze verdienen.

We hopen van harte dat uw kind, dat u aan ons heeft 

toevertrouwd, een goede en fi jne tijd heeft op De Ark en 

zich hier thuis voelt. 

Een goed schooljaar toegewenst!

Mede namens het team 

en de MR van CBS De Ark,

Martin Boswijk
Directeur 
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2.1 De Ark: Gericht op de toekomst

Welke vaardigheden hebben onze huidige leerlingen, 
die onze toekomstige werknemers zijn, nodig in de 21e 
eeuw? Over één punt is iedereen het eens. 21e eeuwse 
vaardigheden gaan niet alleen over ICT en mediawijsheid. 
Ze gaan over een nieuwe manier van leren, leven en 
werken. Voorbeelden hiervan zijn creativiteit, innovatie, 
kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, 
samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, 
productiviteit, sociale vaardigheden en nog veel meer...

Veel van deze vaardigheden zijn herkenbaar, maar komen 
helaas onvoldoende terug in de kern- en lesdoelen van 
het huidige (basis-) onderwijs. Rekenen en taal zijn daarin 
natuurlijk belangrijke basisvakken maar ook de ‘nieuwe 
vaardigheden’ moeten tot ontwikkeling worden gebracht. 
Deze vaardigheden zitten ‘verstopt’ in talenten van 
kinderen. De een heeft wat meer van dit, de ander meer 
van dat, maar ieder kind bruist van talent.

Het is de uitdaging om binnen de mogelijkheden van het 
basisonderwijs enerzijds leerlingen een goede basis mee 
te geven en anderzijds te zorgen dat de juiste talenten tot 
ontwikkeling komen.

Op De Ark zijn de opbrengsten op het gebied van rekenen 
en taal op orde en daarom zal in de komende jaren het 
onderwijs zo worden ingericht dat ook de 21e eeuwse 
vaardigheden van leerlingen tot ontwikkeling komen. Ons 
motto luidt niet voor niets:

Talent tot leven brengen
2.1.1 Onze missie
CBS De Ark is een van de Vivente-scholen en onze missie 
sluit aan op de missie zoals verwoord in het strategisch 
beleidsplan van Vivente.

Onze missie luidt:
Als Vivente-school verzorgt De Ark op professionele wijze 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan kinderen, vanuit 
het geloof in God. De Ark heeft een eigen positionering 
binnen Vivente. We geven een eigentijdse uitleg aan de 
woorden in de Bijbel.

JE WORDT GEKEND. 
GEKEND IN JOUW EIGEN BETEKENIS, 
KARAKTER EN MOGELIJKHEDEN. 
GEKEND IN WIE JE BENT, OOK BINNEN 
DE MAATSCHAPPIJ VAN NU EN 
DE NABIJE TOEKOMST. 

Op die manier kan je vandaag al en ook in de toekomst 
jouw eigen betekenis hebben in deze wereld en jouw 
eigen bijdrage leveren.

2.1.2 Onze visie
We willen graag dat leerlingen tot ontwikkeling komen 
in een richting die bij hen past, op een niveau dat bij hen 
hoort en in een omgeving waarin dit mogelijk is. Onze 
visie is hiervan afgeleid:

•   De Ark is een school die herkenbaar onderwijs biedt 
met opbrengsten op een hoog niveau. Herkenbaar aan 
rust, ruimte en duidelijkheid rond de leerling, met zorg 
en aandacht voor de leerling en ontwikkeling vanuit 
de leerling.

•   De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen 
staat daarin centraal. Zij weten wat ze kunnen en 
zijn daar trots op. Ze weten waar ze zich in willen 
ontwikkelen en gaan daar zelf mee aan de slag. Ze 
weten waar ze anderen nodig hebben en laten zich 
door anderen aanvullen.

•   Voor de medewerkers geldt hetzelfde.
•   Ouders vertrouwen hun kinderen met een gerust hart 

aan de school toe in de overtuiging dat de school alle 
mogelijkheden van het kind ziet en ontwikkelt.

2 | ONS ONDERWIJS
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•   Dit gebeurt in een plezierige en opbouwende sfeer. 
•   Op school wordt iedere dag gewerkt aan het in de 

praktijk brengen van onze visie. Heel veel zaken gaan 
goed, maar doorontwikkeling van ons onderwijs blijft 
nodig om leerlingen beter op hun toekomst voor te 
bereiden.

2.1.3 Onze ambitie
Onze ambitie voor de komende jaren wordt beschreven in 
het document Schoolplan 2019-2023. Een ambitie gericht 
op de ontwikkeling van leerlingen en uitgaande van waar 
de school nu staat. 

Onze ambitie luidt:
De Ark wil graag doorontwikkelen tot een school waarbij 
de opbrengsten ruim boven de inspectienormen liggen 
en waar voldoende ruimte en richting wordt gegeven 
aan de ontwikkeling van talent, zowel van medewerkers 
als leerlingen. Op De Ark worden leerlingen, ouders en 
medewerkers gezien en komt talent tot leven. We willen 
een pedagogisch sterk klimaat bieden, hebben een 
Kanjerschool erkenning, en bieden een onderscheidend 
aanbod gericht op talentontwikkeling/ aanleren van 
vaardigheden. 

In deze schoolgids staat ons huidige onderwijs beschreven. 
In het schoolplan (zie ook 2.2) staat de ontwikkeling 
beschreven zoals die de komende jaren wordt ingezet. 
Dit plan is met instemming van de MR vastgesteld en is op 
te vragen bij de directie of de inspectie van het onderwijs.

2.1.4 Identiteit 
De Ark is een open christelijke basisschool. Het open 
karakter, met de Bijbel als basis, willen we samen uitdragen. 
Dat zal herkenbaar zijn in het respect voor elkaar, het 
vertrouwen in elkaar en de openheid en eerlijkheid naar 
elkaar. We laten ons inspireren door de Bijbelverhalen en 
ons geloof in God. Hierin zijn naastenliefde, vertrouwen, 
jezelf zijn en respect  belangrijke kernwaarden.

Vanuit deze open christelijke identiteit willen we leerlingen 
respect bijbrengen en vertrouwen meegeven en met ze 
praten over het christelijke geloof en andere geloven. 
We willen ze laten nadenken over wie je bent, waartoe je 
doet en hoe je met elkaar omgaat. We leven dit zo goed 
mogelijk voor, gebruiken spiegelverhalen uit ‘Trefwoord’ 
en verhalen uit de Bijbel, vieren christelijke feestdagen en 
we beginnen en eindigen de dag met een gebed, lied of 
gedicht.

Het team van CBS De Ark
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De basisschool is een belangrijke en intensieve periode 
van het leven, voor leerlingen maar ook voor hun ouders/ 
verzorgers. Belangrijk hierbij is dat thuis en school 
voldoende op elkaar aansluiten, ook op het gebied van 
het geloof. Iedereen die zich in deze open christelijke 
identiteit herkent kan zich als toekomstige ouder of 
leerling aanmelden.

2.1.5 Team 
Het team bestaat uit ruim 30 professionals. De meesten 
van hen werken parttime. Deskundige leerkrachten, zowel 
mannen als vrouwen. Per week staan nooit meer dan 
twee verschillende leerkrachten voor de groep, behalve 
natuurlijk in geval van ziekte. Ook zijn er onderwijs-
assistenten en/of leerkrachtondersteuners actief om 
leerlingen daar waar nodig extra ondersteuning te bieden. 
Dat kan zijn in het geval van leerproblematiek of specifieke 
onderwijsbehoeften, maar ook bij grote en/of complexe 
groepen waar extra ondersteuning noodzakelijk is.

De intern begeleiders coördineren en begeleiden de 
zorg rondom leerlingen en zijn de contactpersonen voor 
extern deskundigen. De administratief medewerkster 
zorgt ervoor dat alle gegevens netjes in de administratie 
worden opgenomen, de conciërge doet technische 
klussen en de directeur zorgt voor het grotere geheel en 
is eindverantwoordelijk voor het totale beleid op school. 
Kortom, samen vormen we een ervaren en gemêleerd 
team dat de schouders eronder zet en leerlingen graag 
wil bieden wat voor hun ontwikkeling nodig is.

2.2 Schoolplan 
Elke school schrijft een schoolplan voor vier jaar, dat is 
een wettelijke verplichting. Het schoolplan van De Ark is 
geschreven voor de periode 2019-2023.

In dit plan staat o.a.:
•   waar de school voor staat
•   hoe het onderwijs en de zorg zijn vormgegeven
•   in welke richting de school ontwikkelt
•   een meerjaren ontwikkelingsplan

Ouders kunnen de belangrijkste informatie uit het 
schoolplan teruglezen in deze schoolgids en in de jaarka-
lender. Deze laatste wordt alleen onder ouders verspreid 
met schoolgaande kinderen. Via de tweewekelijkse 

informatiebrief De Postduif blijft u op de hoogte van 
diverse ontwikkelingen. Voor ouders die nog meer achter-
gronden willen weten, ligt het schoolplan ter inzage bij 
de directie. 

2.3 Ons onderwijs: afgestemd en passend 
We willen ons onderwijs zo inrichten dat we talenten van 
kinderen kunnen ontwikkelen. Dat wil zeggen dat we 
rekening houden met verschillen tussen kinderen, zoals 
verschillen in ontwikkeling, in werktempo, in wat kinderen 
aankunnen qua leerstof en in interesse. 

Drie belangrijke basisbehoeften van kinderen (en ook van 
volwassenen) zijn in onze benadering leidend: 
•    relatie: hierbij gaat het onder andere om de positieve 

contacten met leerkracht en medeleerlingen, om 
veiligheid en welbevinden.

•     competentie: hierbij gaat het om het gevoel dat je 
het zelf kunt, om zelfvertrouwen. 

•     autonomie: hierbij gaat het om de mogelijkheid om 
ook zelf keuzes te kunnen maken, om zelfstandigheid. 
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De basis in onze manier van werken is klassikaal. Binnen deze 
setting bieden we veel mogelijkheden voor leerlingen die 
meer aankunnen of extra aandacht nodig hebben en zijn 
we in staat te werken aan een sterk pedagogisch klimaat. 

Om dit te realiseren hebben we de volgende afspraken 
gemaakt en werkwijzen vastgesteld: 
•   Elk schooljaar begint met groepsvormingsactiviteiten. 
•   Aan het begin van het jaar stelt elke groep zijn eigen 

groepsregels en -doelen op. 
•   In elke groep hangen de Kanjerregels duidelijk zichtbaar 
 (zie 4.1 in deze schoolgids). 
•   Er is veel aandacht voor dag- en weekindeling en 

tijdsbewustzijn, onder andere door kaarten die het 
ritme van de dag aangeven of door het weekrooster 
op het bord. Dit helpt kinderen te weten wat ze die 
dag of week allemaal kunnen verwachten. 

•   Kinderen kunnen aan het ‘stoplicht’ bij het bord zien 
wanneer ze zelfstandig moeten werken en wanneer er 
gelegenheid is om vragen te stellen. 

•   Tijdens zelfstandige taken geeft de leerkracht aan de 
instructietafel extra instructie aan een klein groepje 
kinderen. Dat kunnen leerlingen zijn die meer instructie 
nodig hebben of leerlingen die op een ander (verhoogd) 
niveau werken. 

•   Kinderen in de hogere groepen kijken veelal hun eigen 
werk na, waardoor ze inzicht krijgen in hun eigen 
prestaties.

•   Vanaf groep 4 wordt gewerkt met tablets (onderdeel van 
‘Snappet’) en vanaf groep 7 wordt dit een chromebook 
voor de vakken rekenen, spelling en lezen. Daarnaast 
wordt dit ingezet voor begrijpend lezen, taal, ‘Acadin’ 
en ICT basisvaardigheden. Hiermee kunnen leerlingen 
na de instructie geheel op eigen niveau en tempo de 
opgaven maken. Ook kunnen ze na het behalen van de 
lesdoelen aan eigen doelen werken.

•   Leerlingen die de stof snel beheersen krijgen een 
deel van de klassikale leerstof beknopt aangeboden 
en de opgaven zijn moeilijker. Daarnaast werken ze 
projectmatig buiten de groep aan andere, wat meer 
onderzoekende opdrachten. Leerlingen uit de groepen 
7 en 8 kunnen deelnemen aan de ‘Eureka’-lessen op het 
voortgezet onderwijs. Ze krijgen daar onderzoekende 
opdrachten of les in bijvoorbeeld Sterrenkunde of 
Filosofie.

•   Leerlingen die de stof minder snel beheersen krijgen 
extra uitleg en begeleiding aan de instructietafel. 
De leerkracht kan dan heel gericht uitleg geven 
en toezien dat leerlingen de opdrachten op eigen 
kracht toch kunnen maken. Eventuele inzet van een 
onderwijsassistent die met kleine groepjes werkt 
behoort tot de mogelijkheden.

2.4 Werkwijze in de kleutergroepen 
Met de kleuters werken we vanuit de ideeën van de 
Basisontwikkeling. Deze methode gaat uit van een aantal 
basisvoorwaarden voor de ontwikkeling van kinderen:
•   vrij zijn van emotionele belemmeringen;
•   nieuwsgierig zijn;
•   zelfvertrouwen en een gezond zelfbeeld hebben.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan het kind 
zich optimaal ontplooien. Het zal dan actief zijn, initia-
tieven nemen, met anderen communiceren, de wereld 
verkennen, naar het eigen gedrag kijken, redeneren en 
problemen oplossen. Spelend leren vormt hierbij de 
basis en de belevingswereld van de kinderen speelt de 
hoofdrol. Er is een breed aanbod aan materialen en er 
zijn veel hoeken om in te spelen.

De ene keer krijgt het kind een opdracht aangereikt, de 
andere keer mogen de kinderen zelf kiezen wat ze doen 
met behulp van een keuzebord. Bij goed weer spelen 
de kinderen dagelijks buiten en binnen kan worden 
gegymd in het speellokaal.
We willen de kinderen op een breed gebied stimuleren 
aan de hand van verschillende thema’s. Wij werken 
gemiddeld drie weken over het thema. Binnen het thema 
worden allerlei speel-/leersituaties bedacht rondom de 
weekdoelen. Deze doelen zijn gericht op rekenen, taal, 
motoriek, de sociaal emotionele ontwikkeling of de 21e 
eeuwse vaardigheden. 

Middels ons leerlingvolgsysteem volgen wij de kinderen 
in hun ontwikkeling en de te bereiken doelen. De 
kinderen kunnen alleen of in een groepje de activiteiten 
doen. Ze werken aan onderzoekende onderwerpen met 
een breed scala aan materialen (klei, papier, constructie-
materiaal, etc.). Ook werken wij af en toe met de iPad in 
de klas. 
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2.5 Vakgebieden en methodes 

1. Godsdienstonderwijs/levensbeschouwing 
Iedere dag staan we stil bij een Bijbelverhaal en gebruiken 
daarbij de methode ‘Trefwoord’. Gedurende enkele 
weken staat één thema centraal, dat beeldend wordt 
weergegeven op het digitale schoolbord (digibord). 
‘Trefwoord’ brengt met behulp van deze leefthema’s 
twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van 
het kind – in de hedendaagse, multiculturele en religieuze 
samenleving – en de wereld van de Bijbel. De methode 
kent speciale uitwerkingen voor vieringen rond Kerstmis 
en Pasen. Deze vieringen vinden afwisselend plaats in 
de kerk, in de hal of in de klas, met één of meerdere 
groepen. In ‘De Postduif’ leest u meer over de thema’s en 
de verhalen uit de Bijbel. 

2. Taal 
We werken met de nieuwste methode ‘Taalactief/Taal’ en 
‘Taalactief/Spelling’. De taalmethode omvat de volgende 
leergebieden: spreken/luisteren, woordenschat, taal 
verkennen en schrijven. ‘Taalactief’ bestaat uit klassikale 
lessen en lessen geschikt voor zelfstandig werken. 
Kinderen leren diverse leerstrategieën te gebruiken. 
De instructie vindt plaats met behulp van het digitale 
schoolbord. Verder biedt de methode veel differentiatie 

mogelijkheden zodat leerlingen op het juiste niveau 
les krijgen. Bij spelling wordt gebruik gemaakt van een 
leerlinggebonden tablet (‘Snappet’). Hierop kan iedere 
leerling op zijn/haar eigen tempo en niveau werken aan 
de opgaven. De leerkracht volgt de vorderingen van alle 
leerlingen en kan hierop ingrijpen of bijsturen.

3. Lezen 
Na de voorbereidende oefeningen in groep 1 en 2 gaan 
we in groep 3 over tot het aanleren van de letters en 
het leren lezen. We werken met de methode ‘Lijn 3’. 
Deze methode werkt met thema’s die aansluiten op de 
belevingswereld van kinderen. Er kan op eigen niveau 
en tempo worden gelezen, wat zeer motiverend is. De 
snelle lezers kunnen zelfstandig verder, de minder snelle 
lezers krijgen extra instructie van de leerkracht en/of een 
onderwijsassistent. 

4. Begrijpend en studerend lezen 
In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode 
‘Nieuwsbegrip XL’. De leerlingen maken de opgaven op 
een eigen tablet waarmee ze geheel op eigen niveau en 
tempo kunnen werken. Daarnaast maken we in de hogere 
groepen gebruik van de ‘Kidsweekkrant’. We besteden 
veel aandacht aan het aanleren van leesstrategieën met 
behulp van een stappenplan. Tijdens de instructie wordt 
met alle kinderen op één niveau gewerkt. Differentiatie 
vindt plaats tijdens de voorinstructie en de verwerking. 
De zelfstandige lessen maken de leerlingen op hun eigen 
niveau. 

5. Rekenen 
In de groepen 1 t/m 4 worden veel voorbereidende 
rekenoefeningen gedaan. We werken hier met ‘Met 
sprongen vooruit’ van het Menne Instituut. In groep 3 
beginnen we met optellen en aftrekken en vanaf groep 4 
leren we de tafels aan. Zo komt er ieder jaar iets nieuws bij, 
zoals procenten, breuken en onderwerpen als oppervlak 
en inhoud. Het niveau wordt zo steeds hoger.

Vanaf groep 3 werken we met de nieuwste versie van 
methode ‘Pluspunt’. In groep 3 worden de opgaven 
hoofdzakelijk nog in het werkboek gemaakt maar vanaf 
groep 4 maken de leerlingen de opgaven op een eigen 
tablet, waardoor ze geheel op eigen niveau en tempo 
de opgaven kunnen maken. Ook hier volgt de leerkracht 
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de vorderingen van alle leerlingen en kan eventueel 
ingrijpen door bijvoorbeeld een bepaald onderwerp 
extra uit te leggen. We streven ernaar de kinderen inzicht 
te geven in de rekenkundige bewerkingen en leren niet 
alleen maniertjes aan. Mede daarom werken we ook in 
de hogere groepen met de methode ‘Met sprongen 
vooruit’. In diverse spelvormen doen we dan oefeningen 
met getallen en bewerkingen. 

6. Schrijven 
Na de voorbereidende oefeningen in groep 1 en 2 leren 
de kinderen in groep 3 de juiste letters volgens het schuin-
schrift aan. We gebruiken de methode ‘Klinkers’. Vooral in 
de lagere groepen besteden we veel aandacht aan het 
correct en netjes leren schrijven. In deze jaren ontwikkelen 
de kinderen hun eigen handschrift. In de hogere groepen 
laten we dat meer los en sturen we meer op creatief en 
expressief schrijven. Hier gebruiken we de nieuwste versie 
van de methode ‘Schrijven in de basisschool’. 

Wanneer uw kind thuis schrijft, willen we u vragen om 
vanaf het begin heel consequent te letten op de pengreep. 
De pengreep tussen duim, wijs- en middelvinger maakt 
het mogelijk om op de juiste manier allerlei bewegingen 
met vinger of pols te maken. Dit is belangrijk voor een 
duidelijk handschrift en een voldoende schrijftempo. Uw 
kind kan de letters tekenen die het mooi vindt of die in 
zijn naam zitten. U hoeft zich nog geen zorgen te maken 
of uw kind de letters wel goed schrijft. Dat komt in groep 
3 vanzelf aan de orde. 

7. Zaakvakken
Voor de zaakvakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en 
Natuur/Techniek maken we gebruik van de nieuwste 
methode die uit 3 delen bestaat: ‘Naut, Meander, Brandaan’. 
Ieder jaar gaan kinderen met 5 thema’s aan de slag. De 
zaakvakken staan vanaf groep 5 op het rooster. Het 
ochtendprogramma bestaat voornamelijk uit rekenen en 
taal en ‘s middags wereldoriëntatie. 
Deze methode leert de kinderen over de wereld waarin ze 
leven en doet een beroep op de 21e eeuwse vaardigheden.

Natuur/techniek
‘Naut’ bestaat uit de vakken biologie, natuurkunde en 
techniek. Er is ook aandacht voor scheikunde, wereld en 
heelal, milieu en duurzaamheid. Naast de 21e eeuwse 
vaardigheden leren kinderen ook specifieke vakvaar-
digheden, zoals ecologisch denken en systeemdenken.

Aardrijkskunde
‘Meander’ leert kinderen de wereld waarnemen, 
herkennen, verklaren en waarderen. In de topografie-
lessen worden grote, duidelijke kaarten met mooie foto’s 
en teksten gebruikt. De leerlijn topografie sluit aan bij het 
wereldbeeld van opgroeiende kinderen. ‘Nederland’ in 
groep 5-6 en ‘Europa en de wereld’ in groep 7-8.

Geschiedenis
‘Brandaan’ is een geschiedenismethode die uitgaat van het 
‘nu’. Kinderen leren dat de wereld waarin we nu leven, is 
beïnvloed door het verleden. Elke les start met een foto 
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uit het heden. Vanuit die foto duiken de kinderen in het 
verleden en krijgen ze historisch besef.

Groep 8 leerlingen gaan rond Prinsjesdag naar Den 
Haag op excursie in het kader van Staatsinrichting. Ze 
brengen daar een bezoek aan o.a. de Tweede Kamer en 
Madurodam. Ouders betalen een deel van de kosten.

8. Verkeer 
Verkeer wordt gegeven met lesmateriaal van Veilig 
Verkeer Nederland (VVN). In groep 4 werken we met ‘Stap 
Vooruit’, in 5/6 met ‘Op Voeten en Fietsen’ en in groep 7 
met de ‘Jeugdverkeerskrant’. Groep 7 doet ook mee aan 
het Landelijk Verkeersexamen dat in het voorjaar wordt 
afgenomen. Ook wordt er jaarlijks deelgenomen aan een 
aantal verkeersprojecten van de ANWB, o.a. ‘Streetwise’ en 
de ‘Dode hoek les’. Aan ‘Streetwise’ doen ook de groepen 
1 t/m 3 mee.

9. Engels 
In groep 7 en 8 werken we met ‘Groove Me’. Een methode 
waarbij de popmuziek de basis vormt en de lessen met 
behulp van het digibord worden gegeven. In de lessen 
wordt de song, de artiest of de clip gebruikt om leerlingen 
Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. 
Aan het eind van de basisschooltijd zijn de kerndoelen 
bereikt en kunnen leerlingen met voldoende bagage aan 
de Engelse lessen in het voortgezet onderwijs beginnen.

10. Muziek, dans en drama 
Regelmatig wordt er in alle groepen muziekles gegeven 
uit de methode ‘Eigenwijsdigitaal’. Kinderen kunnen 
luisterend, spelend, zingend en bewegend genieten van 
muziek. Op systematische wijze vergaren ze kennis, inzicht 
en vaardigheden op het gebied van muziek. Bij de kleuters 
worden ook drama- en danslessen gegeven, aangeboden 
door ‘Eigenwijsdigitaal’.

11. Tekenen en handvaardigheid 
Beide vakken staan wekelijks op het rooster. We gebruiken 
hiervoor de methode ‘Moet je doen’. De tekenles vindt 
meestal in de klas plaats, terwijl handvaardigheid vaak 
in circuitvorm wordt gegeven. Bij deze vorm werken de 
kinderen in kleine groepen onder leiding van de leerkracht 
of een ouder aan een bepaalde techniek. 

12. Lichamelijke opvoeding 
In de groepen 1 en 2 is er elk dagdeel tijd ingeruimd 
voor bewegingsonderwijs. De spel- of gymlessen vinden 
meestal plaats in het speellokaal, maar bij mooi weer 
gebeurt dit buiten.

De groepen 3 t/m 8 hebben wekelijks twee keer gymles 
in de gymzaal of bij goed weer op het veld. We maken 
gebruik van de methode ‘Basislessen’, waarin een zodanige 
opbouw zit dat alle elementen van het bewegingson-
derwijs naar voren komen. Verder verzorgen er regelmatig 
studenten van de Calo (lerarenopleiding lichamelijke 
opvoeding Windesheim) gymlessen op school.

De groepen 5 t/m 8 gaan dit schooljaar ook een aantal 
weken achtereen schoolzwemmen. Het is een leuke 
afwisseling op de ‘normale’ gymlessen en het vergroot 
de zelfredzaamheid in het water. 

13. Diversiteit en seksualiteit 
Bij dit vak leren kinderen respectvol om te gaan met 
seksualiteit en met diversiteit in de samenleving. We 
maken gebruik van het lespakket ‘Relaties & seksualiteit’ 
van de GGD dat tijdens de ‘Week van de Lentekriebels’ 
wordt aangeboden. De lessen vinden plaats in alle 
groepen en het aanbod is afgestemd op de belevings-
wereld van kinderen. Om dubbelingen te voorkomen 
worden de lessen om het jaar gegeven.

14. Kanjerlessen
Door het geven van ‘Kanjerlessen’ leren we de kinderen op 
een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar 
omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen 
van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Ook wordt er 
gewerkt aan het verminderen van agressie en meeloop-
gedrag. Daarnaast krijgen kinderen handreikingen om 
op een goede manier om te gaan met de “straatcultuur” 
waarin niet het wederzijds respect geldt, maar waarin de 
sterkste bepaalt wat er gebeurt.
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15. Acadin
Voor extra talentvolle leerlingen uit de groepen 4, 5 en 
6 bieden we ‘Acadin’ aan. ‘Acadin’ is een digitale leerom-
geving waarin leerlingen met prikkelende opdrachten en 
projecten zelfstandig aan de slag kunnen. De opdrachten 
zijn gevarieerd, van verschillend niveau en duren tot wel 
6 weken. Een keer per week krijgen leerlingen uitleg en 
begeleiding bij de uitvoering. Gedurende de week, als 
leerlingen met hun groepswerk klaar zijn, kunnen ze verder 
werken. Als de opdracht klaar is beoordeelt de groepsleer-
kracht het ingeleverde werk en geeft hier feedback op.
In groep 7 en 8 werken alle kinderen met ‘Acadin’, passend 
bij hun niveau. 
Extra talentvolle leerlingen uit de groepen 7 en 8 volgen 
de ‘Eurekalessen’ in het Voortgezet  Onderwijs (zie elders 
in deze schoolgids).

16. Sinterklaas
De Ark viert net als veel andere basisscholen in Nederland 
Sinterklaas vanuit de traditie van een kinderfeest. Een 
feest om naar uit te kijken en samen te beleven. Ieder jaar 
komt Sint samen met zijn Pieten op school en bezoekt 
alle klassen. Er worden liedjes gezongen en gedichten 
voorgelezen. En natuurlijk ontbreekt ook het strooigoed 
niet.
In de weken voorafgaand volgen wij het Sinterklaas-
journaal en de verhaallijn zoals dat door de Publieke 
Omroep wordt uitgezonden. De Ark volgt de maatschap-
pelijke discussie rond Zwarte Piet wel, maar neemt hierin 
geen positie in. Het feest wordt op geen enkele wijze 
geassocieerd met thema’s als racisme en discriminatie.

2.6 Culturele vorming 
Cultuur vinden we een belangrijke toevoeging op ons 
onderwijs. Het aanbod spreekt andere talenten van 
leerlingen aan. Gedurende het schooljaar organiseren we 
diverse activiteiten met een vormende waarde voor de 
kinderen. Denk hierbij aan spreken in het openbaar, het 
voordragen van een tekst, het uitbeelden van een gevoel 
of een verhaal, het gebruikmaken van de mogelijkheden 
van muziek (zang, dans en instrumentaal), enzovoorts. 
Al deze activiteiten vergroten het zelfvertrouwen van de 
kinderen en kunnen zodoende weer een positieve invloed 
hebben op de leerhouding. Naast de vaardigheden van 
de eigen leerkrachten maken we ook vaak gebruik van 
de vakkennis van studenten van onder andere de Calo 
(gym) en het conservatorium (muziek).

Ook heeft het vak drama een plaats in ons onderwijs. 
De Ark is een van de drie basisscholen in Zwolle waar 
studenten van de opleiding tot dramadocent hun lespro-
jecten integreren in het schoolsysteem. Er zijn Talent-
momenten, waarbij leerlingen hun podiumtalent aan 
andere leerlingen en belangstellenden kunnen laten zien. 
Daarnaast organiseren we activiteiten in het kader van 
de Kinderboekenweek, het sinterklaasfeest en natuurlijk 
de godsdienstige vieringen als Kerst en Pasen. Ook dit 
jaar maken we weer gebruik van het aanbod van o.a. 
Stadkamer. Dit zijn vaak projectmatige lessenseries met 
excursies en leskisten vol materiaal. Traditiegetrouw heeft 
groep 8 zijn afscheidstheatervoorstelling die tot stand 
komt in samenwerking met ArtEZ. 
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2.7 21e eeuws leren
De 21e eeuw, een eeuw waar veel van burgers wordt 
gevraagd en waarin een aantal specifieke vaardigheden 
een belangrijke rol speelt. De volgende vaardigheden 
worden onderscheiden en als ‘standaard’ gezien in 
onderwijsland:
•  creativiteit
•  kritisch denken
•  probleemoplossend vermogen
•  communiceren
•  samenwerken
•  digitale geletterdheid
•  sociale en culturele vaardigheden
•  zelfregulering 

Het is natuurlijk niet zo dat dit geheel nieuwe vaardigheden 
zijn, het zijn vaardigheden van alle tijden en waarmee je 
verder komt in het leven. Op De Ark willen we in ons 
aanbod accenten zetten, ons huidig aanbod kritisch 
bekijken en daar waar nodig aanvullen. In de onderbouw 
gaat de focus liggen op het aanbieden en ervaren van 
verschillende vaardigheden tijdens speel- leeractiviteiten.
In de midden en bovenbouw kun je denken aan 
meer projectmatig werken, waarbij leerlingen gaan 
samenwerken en op creatieve wijze tot een resultaat 
komen. Daarbij willen we aansluiten op de talenten 
van leerlingen. Een leerling met creatief talent kan 
een creatieve opdracht kiezen waarbij ‘out of the box’ 
denken van belang is, terwijl een leerling met een logisch 
denktalent misschien voor een computeropdracht kiest.
Dit aanbod en deze manier van werken zal de komende 
jaren verder worden uitgebouwd zonder dat dit ten koste 
gaat van het reken- of taalonderwijs.

2.8  Sociaal-emotionele ontwikkeling
In elke groep besteden we veel aandacht aan de sociaale-
motionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit om 
het welbevinden/welzijn van de kinderen op de school 
te vergroten. Een goede ontwikkeling op dit gebied is 
een voorwaarde om goed te kunnen functioneren op elk 
ander gebied. Het werken aan deze ontwikkeling wordt 
zichtbaar op veel momenten, zoals: 
•   in de eerste weken van het schooljaar, als we heel 

gericht werken aan groepsvorming, met als doel het 
bevorderen van een hechte band tussen kinderen 
onderling en de leerkracht; 

•   wanneer we werken met de Kanvas-observatielijst, 
waarmee we de sociale vaardigheden van kinderen 
en de groep als totaal in beeld brengen;

•   in de lessen van de Kanjertraining. In alle groepen 
werken we met de Kanjertraining, een methodiek 
die in het teken staat van het aangaan van gezonde 
duurzame relaties. De Kanjertraining geeft een kind 
handvatten in sociale situaties, waarmee het positief 
over zichzelf en de ander leert denken en minder last 
heeft van sociale stress. Ook op langere termijn is dit 
effect merkbaar. Kinderen die de Kanjertraining hebben 
gevolgd, kunnen zich bovendien beter concentreren 
op school en behalen betere leerresultaten;

•  incidenteel, naar aanleiding van een voorval.

2.9 Nationaal onderwijsprotocol tegen pesten 
Kinderen kunnen zich pas optimaal ontplooien wanneer er 
een veilig schoolklimaat is. Het is de verantwoordelijkheid 
van ons allemaal ervoor te zorgen dat leerlingen veilig zijn 
op school. Pesten op school willen we duidelijk aanpakken. 
We gebruiken daarbij het Nationaal onderwijsprotocol 
tegen pesten. Hierin staan zes aanbevelingen waaraan 
we ons houden: 



13 

•   Alle vijf betrokken partijen – de pester, het gepeste 
kind, de rest van de klas (de zwijgende middengroep), 
de leerkrachten en de ouders – zien pesten als een 
probleem dat aangepakt moet worden. 

•   De school beschikt over een preventieve aanpak 
(Kanjertraining). 

•   Als pesten desondanks optreedt, moeten leerkrachten 
dit kunnen signaleren. 

•   Als leerkrachten zien dat leerlingen worden gepest, 
nemen ze duidelijk stelling en ondernemen de nodige 
actie. 

•   Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen, toch weer 
de kop opsteekt, beschikt de school over een aantal 
directe vormen van aanpak. 

•   Weigert de school of een leerkracht het pestprobleem 
aan te pakken, doen ze het niet op de juiste wijze of 
leidt de aanpak niet tot het gewenste resultaat, dan 
wordt de inschakeling van de vertrouwenspersoon 
noodzakelijk. 

2.10 Zorg voor leerlingen 
De ondersteuning die wij aan onze leerlingen geven, 
gaat uit van ‘handelingsgericht werken’. Dat wil zeggen: 
wat heeft dit kind in deze groep nodig van leerkracht en 
ouders. 
Onze doelen van deze ondersteuning zijn in drie 
hoofdpunten geformuleerd: 

•   het bevorderen van het welbevinden van elke leerling, 
met name op sociaal-emotioneel en cognitief gebied; 

•   het in kaart brengen van de ontwikkeling van elke 
leerling en het zo vroeg mogelijk opsporen van 
problemen in die ontwikkeling op sociaal-emotioneel 
en cognitief gebied (voor zowel onder- als bovenpres-
teerders); 

•   het bieden van onderwijs-op-maat aan zoveel mogelijk 
leerlingen op de reguliere basisschool. 

Voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van elke 
leerling wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolg-
systeem. In elke groep, behalve groep 1, worden twee 
keer per jaar de landelijk genormeerde Cito-toetsen 
afgenomen. In groep 1 is dat één keer. Daarnaast worden 
ook methodetoetsen afgenomen en/of observaties 
gedaan.
Naar aanleiding van deze toetsen en observaties 

worden alle groepen en alle leerlingen meerdere keren 
per schooljaar doorgesproken en worden er afspraken 
gemaakt over bijvoorbeeld de te behalen doelen of het 
welbevinden. Deze afspraken liggen vast in een individueel 
en/of groepshandelingsplan.

We streven ernaar zoveel mogelijk hulp binnen de klas te 
geven. Dat kan door extra uitleg of verlengde instructie of 
door het werken in een klein groepje aan de instructietafel. 
Zo nodig met aangepast werk of werk op een ander niveau 
voor leerlingen die er moeite mee hebben. Maar het kan 
ook door extra of moeilijker werk voor snelle werkers of 
hoog- dan wel meerbegaafden. Een (gedeeltelijke) tweede 
leerlijn behoort tot de mogelijkheden. Door deze manier 
van werken zijn we steeds beter in staat onderwijs-op-
maat te geven aan alle leerlingen.

Ook in het werken met kinderen met kenmerken van 
dyslexie en/of autisme hebben we ruime ervaring. Er 
wordt goed gekeken naar wat deze leerlingen nodig 
hebben om tot leren te komen en dit wordt zoveel 
mogelijk in de klas toegepast. Als de expertise tekort schiet 
wordt hulp ingeroepen van een orthopedagoog van het 
expertisecentrum Adapt of het sociaal wijk team (SWT). Zij 
kunnen een leerling observeren en eventueel ook verder 
onderzoeken.
We sluiten ook het doubleren niet uit, in die zin dat een 
leerling wel in een bepaald leerjaar blijft zitten, maar dan 
wel zoveel mogelijk op zijn eigen niveau verder gaat 
met de vakken waarbij dat haalbaar is. Bij alle te nemen 
besluiten betrekken we de ouders en we stellen ze op de 
hoogte van alle besprekingen en een genomen besluit. Bij 
ieder besluit staat het welzijn van het kind voorop.

Wilt u meer weten over de extra ondersteuning die we 
kunnen bieden, neem dan contact op met de intern 
begeleiders van de school, Magda Tigelaar en Annemieke 
de Groot. 

2.10.1 Herfstkinderen
Het gehele jaar door beginnen 4-jarigen aan hun school-
loopbaan, een nieuw avontuur tegemoet. We volgen alle 
kinderen in hun ontwikkeling en kijken goed welke groep 
als beste past. Voor de ene leerling is het beter na een half 
jaar door te stromen naar groep 2, terwijl voor een andere 
leerling een heel jaar groep 1 de beste optie is. Ook bij 
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de overgang van groep 2 naar 3 wordt goed gekeken hoe 
ver leerlingen in hun ontwikkeling zijn en wordt er breder 
gekeken dan alleen de cognitieve vermogens.

De ontwikkeling wordt in oudergesprekken besproken 
om daarin samen te kijken wat het beste is voor uw zoon/
dochter. Het kan zijn dat er een verschil van inzicht blijft 
bestaan over de plaatsing in de groep. In zo’n uitzonderlijk 
geval heeft school de eindverantwoording en neemt de 
directie een besluit, voorzien van een toelichting.

2.10.2 Van basis- naar voortgezet onderwijs 
De keuze voor de juiste voortgezet onderwijs (VO) school 
is een complex proces dat door veel ouders als lastig 
wordt ervaren. We willen ouders daarom zo goed mogelijk 
informeren en meenemen in ons advies. Hier beginnen 
we eind groep 7 mee, als de eerste gesprekken over de 
uitstroom plaatsvinden.

Bepalen schooladvies
Bij het bepalen van het advies wordt gekeken naar de hoogte 
van de scores en de ontwikkeling door de jaren heen. Daarbij 
wordt meegenomen hoe het kind tot die scores is gekomen: 
motivatie, inzet en werkhouding spelen hierbij een rol. Bij 
de prognoses wordt uitgegaan van de volgende criteria: 
•   De toetsgegevens: methodetoetsen, Cito-toetsen en 

eventueel aanwezige andere testen.
•   De beoordelingen en bevindingen over niet-cognitieve 

competenties (o.a. concentratie, motivatie, werkhouding 
en plannen) van de leerling.

•   De bevindingen van de intern begeleider en eventueel 
andere zorgverleners binnen de school. 

De procedure is als volgt:
•  Groep 7 – februari/maart 
   Van iedere leerling wordt per vak de uitstroomprognose 

bekeken en met ouders besproken. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van de Cito-scores zoals die door de leerling zijn 
behaald. In het gesprek komen ook de niet-cognitieve 
competenties aan de orde.

•  Groep 7 – juni: 
  Leerkracht en intern begeleider bespreken de uitstroom-

prognose van de leerling. De uitkomst hiervan wordt als 
preadvies met de leerling en ouders besproken. Ook in 
dit gesprek komen de niet-cognitieve competenties aan 
de orde. 

•  Groep 8 – november:
  Tijdens de facultatieve 15-minutengesprekken kan het 

preadvies (opnieuw) met ouders worden besproken. 
Met ouders wordt gekeken of de verwachte uitstroom 
die genoemd is, eind groep 7, moet worden bijgesteld 
en er is ruimte voor extra uitleg. 

•  Groep 8 – februari/begin maart:
  Na de toetsperiode (de M8 toetsen) wordt het 

definitieve advies bepaald en met de leerling en ouders 
besproken. Duur van dit gesprek is 15 minuten. Dit 
gesprek is normaal gesproken het laatste gesprek om 
tot een zorgvuldig en geaccepteerd advies te komen.
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•  Groep 8 – begin april:   
 De Cito-eindtoets wordt afgenomen.
•  Groep 8 – na de Cito uitslag: 
   Is het advies lager dan de toetsuitslag dan wordt het 

advies in overleg met ouders heroverwogen. Valt de 
toets lager uit dan blijft het advies staan.

In de laatste jaren zijn onze leerlingen naar de volgende 
vormen van voortgezet onderwijs gegaan: 

De gemiddelde score van onze leerlingen op de Cito-
eindtoets ligt op of boven het niveau dat van onze 
leerlingenpopulatie verwacht mag worden. 

Ons eigen ambitieniveau ligt hoger dan je op basis van 
onze leerlingenpopulatie mag verwachten. We vinden het 
belangrijk dat leerlingen een stevige basis in rekenen en 
taal meekrijgen. We streven naar de volgende uitstroom 
percentages: 

HAVO en VWO  > 50%
GL, TL en TL/HAVO  > 30%
GL en lager  < 20%

  14/15 15/16 16/17 17/18  18/19
vwo  8 6  14 14 5 
havo/vwo 11 8  8 1 2
havo  8 3  11 13 6
tl/havo 11 8  1 0 2 
vmbo TL 5 3  4 7 6
 GL 0 0  0 0 2
 KL 4 7  2 4 2
 BL/KL 1 1  0 0 1
 BL 1 1  4 1 0
pro  - - - - 1 
vso  - - - - - 

Cito eindtoetsscores: 2015 538,2
    2016 535,1
    2017 539,1
    2018 538,9
    2019 538,9

2.11  Overige informatie
   
2.11.1 Werken aan eigen doelen 
Vanaf groep 4 werken alle leerlingen met ‘Snappet’. Een 
systeem waarmee leerlingen de aangeboden lesstof op 
een digitale manier kunnen verwerken. Op de website 
van de school staat een filmpje met uitleg. Eerst krijgen 
leerlingen uitleg over het werken met ‘Snappet’ en maken 
zij zich dit eigen. Half groep 4 is iedereen vaardig genoeg 
en werken leerlingen aan het behalen van lesdoelen die 
voor dat schooljaar geldig zijn. Het jaar daarop gaat het 
werken aan lesdoelen gewoon verder, andere doelen, 
andere vaardigheden net zolang tot alle kerndoelen, eind 
groep 8, bereikt zijn.

Na een degelijke uitleg worden eerst de basisopgaven 
gemaakt. Afhankelijk van het niveau van de leerling wordt 
er vervolgens een streefniveau ingesteld. In de hogere 
groepen, als de leerkracht ook meer zekerheid heeft over 
het niveau van de leerling, wordt dit samen met de leerling 
bepaald. Ben je bijvoorbeeld een goede rekenaar en wordt 
je graag uitgedaagd, dan krijg je sommen die bij jouw 
niveau horen. Vind je het moeilijk dan is het zaak om het 
streefniveau wat lager in te stellen om te zorgen dat ook 
mindere rekenaars lol houden in het rekenen. En haal je 
die week een doel niet, dan kan je er zelf voor kiezen om 
hier een week later verder aan te werken en het alsnog 
te halen. 

Werken aan streefdoelen is voor leerlingen super 
motiverend. Ze zien grafisch hun eigen groei en het maakt 
ze enthousiast over het bereikte niveau. Het is uiteraard 
de taak van de leerkracht om te voorkomen dat leerlingen 
worden overvraagd.
 
2.11.2 Huiswerk
In groep 4 krijgen leerlingen de tafels mee om te leren 
en soms een taal- of rekenopdracht. In de groepen 
daarna neemt het huiswerk toe en moeten leerlingen 
bijvoorbeeld topografie van Nederland of Europa leren. 
Door de stapsgewijze opbouw leren leerlingen met 
huiswerk om te gaan en zijn ze beter voorbereid op de 
stap naar het voortgezet onderwijs. Groep 7 en 8 krijgen 
dagelijks huiswerk mee.
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2.11.3 ICT
In de huidige maatschappij nemen de computer, internet 
en het interactieve schoolbord (digibord) een steeds 
grotere plaats in. De mogelijkheden van de informatie- 
en communicatietechnologie (ICT) breiden zich continu 
uit. Hier willen we met ons onderwijs zowel inhoudelijk als 
didactisch op inspelen. In alle groepen kunnen kinderen 
en leerkrachten werken met computers die in een netwerk 
zijn geïnstalleerd. Alle software draait vanaf de server of 
is web-based en kinderen kunnen gebruik maken van 
internet.

In de groep 1 t/m 3 kunnen de leerlingen iPads gebruiken. 
Bij de kleuters als onderdeel van de werkles, ze kunnen 
dan naast bijvoorbeeld tekenen ook kiezen voor werken 
op de iPad. Bij groep 3 als leerlingen extra en/of op eigen 
niveau willen oefenen. 
In de groepen 4 t/m 6  werken we met tablets,  en in  groep 
7 en 8 werken we met chromebooks met de leerlingen. We 
doen dit voornamelijk bij de vakken rekenen en spelling 
(onderdeel van ‘Snappet’). Ze krijgen dan opdrachten 
afgestemd op het niveau en tempo van de individuele 
leerling en de leerkracht kan via een dashboard de 
vorderingen volgen en zo nodig ingrijpen. Ook kunnen 
leerlingen aan eigen leerdoelen werken op het moment 
dat de lesdoelen van dat blok bereikt zijn. Tabletonderwijs 
is een moderne manier van lesgeven die goed aansluit op 
de niveauverschillen van leerlingen en die door leerlingen 
als aantrekkelijk wordt ervaren.

2.11.4 School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
Op De Ark is er continu aandacht voor de professionele 
ontwikkeling van leraren. Hierbij zetten we School Video 
Interactie Begeleiding (SVIB) in, een middel dat gericht is 
op de interactie tussen leerkracht en leerling. Er worden 
korte video-opnames gemaakt in de groep en de beelden 
worden door de leerkracht en de intern begeleider 
bekeken. De beelden laten zien dat er in ogenschijnlijk 
gewone situaties al veel gebeurt tussen leerkracht en 
leerling. De leerkracht krijgt meer zicht op eigen handelen 
en de manier waarop hij/zij de leerling kan benaderen. 
Mogelijkheden van de leerling en de leerkracht worden 
door de opnamen op een andere manier ‘zichtbaar’. Ook 
kan SVIB de leerkracht hulp bieden bij het optimaliseren 
van zijn/haar pedagogisch en didactisch handelen.

2.11.5 Privacy 
Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. De privacy van 
onze leerlingen, van u als ouders/verzorgers en van 
onze medewerkers vinden wij erg belangrijk en blijven 
wij goed waarborgen. Dit betekent onder andere dat 
wij scherp zijn en blijven op het gebruik van foto- en 
filmmateriaal en het gebruik van persoonlijke gegevens. 
We bekijken kritisch welke gegevens we verzamelen, het 
is duidelijk waarvoor we de gegevens nodig hebben en 
wie er toegang heeft tot de gegevens. Is een leerling 
of medewerker duidelijk herkenbaar op beeldmateriaal 
dan hebben wij expliciete toestemming nodig voor 
het gebruik hiervan. De mate waarin u toestemming 
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verleent geeft u aan op het aanmeldformulier. Er wordt 
onderscheid gemaakt in gebruik van het beeldmateriaal 
voor intern, extern of studiedoeleinden. Jaarlijks wordt 
u gevraagd of deze toestemming nog steeds geldt of 
dat er iets moet veranderen. En mochten er onverhoopt 
persoonlijke gegevens ‘op straat komen te liggen’, 
bijvoorbeeld door verlies van een USB-stick, dan wordt 
hier direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding 
van gemaakt.

2.11.6 Schoolreisje en kamp 
Aan het begin van het schooljaar gaan de groepen 1 t/m 
7 op schoolreisje. De bedoeling is om er met elkaar een 
leuke dag van te maken en daarmee de groepsvorming 
positief te beïnvloeden. De kosten voor het school-
reisje bedragen rond de 27,50 euro, afhankelijk van het 
definitieve programma. Voor kleuters is dit ongeveer 10 
euro.

Aan het eind van de basisschool, nadat de leerlingen 
de eindtoets achter de rug hebben, gaan de leerlingen 
van groep 8 op kamp. Gedurende drie dagen op een 
nader te bepalen locatie spelen en werken de leerlingen 
veel samen en beleven ze mooie avonturen. Dit is altijd 
een vast onderdeel van de afsluiting van de basisschool-
periode. Via ‘De Postduif’ of e-mail informeren we u over 
de bestemming van de schoolreisjes en het kamp en de 
tijdige betaling. Voor ouders die financieel onder een, 
door de gemeente bepaalde, grens zitten bestaat de 
mogelijkheid de kosten van schoolreis en/of schoolkamp 
vergoed te krijgen. Wend u zich voor meer informatie tot 
de directie.

Tot slot is het goed te vermelden dat voor al deze buiten-
schoolse activiteiten de school een ongevallenverze-
kering heeft.

2.11.7 Sparen voor goede doelen
We willen vanuit onze christelijke identiteit ook laten zien 
betrokken te zijn met hen die kansarm zijn of hulp nodig 
hebben. Daarom sparen we elke maandagmorgen voor 
een of meer ontwikkelingsprojecten.
Verder doen we mee aan incidentele acties zoals 
een inzamelactie voor geld en/of goederen of een 
sponsorloop.

2.11.8 Sport
Voor de groepen 4 t/m 8 is er ieder jaar een schoolvoetbal-
toernooi. Aan dit sportevenement doen zowel jongens- als 
meisjesteams mee. Ook deelname aan andere toernooien 
als basketbal of korfbal behoort tot de mogelijkheden. 
Verder is ons streven om ieder schooljaar voor alle groepen 
een sport- en speldag te organiseren. Dit jaar gebeurt dat 
op de dag van de Koningsspelen.

2.11.9 Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test 
(NSCCT) 
In het najaar wordt de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve 
Capaciteiten Test) voor kinderen uit de groepen 5 en 6 
afgenomen. Deze meet de capaciteiten van een leerling 
en is een mooie aanvulling op de Cito-toets. De uitslag 
is een indicatie voor het verstandelijk vermogen van de 
leerlingen (het intellect) en kan een rol spelen bij de 
verwachtingen die de leerkracht aan een leerling kan 
stellen. De uitslag van de NSCCT kan een andere zijn dan 
een leerling gezien zijn/haar resultaten op school laat 
zien. Het is dan zaak goed naar de verschillen te kijken 
en verandering van lesstof en/of wijze van aanbod te 
overwegen.
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3.1 Vakanties en andere vrije dagen 
De vakanties en vrije dagen staan vermeld op onze 
website en in de jaarkalender. Voor de schoolvakanties 
valt De Ark onder regio Noord, de andere vrije dagen 
worden op schoolniveau bepaald.

3.2 Lesuitval 
Uitval van lessen proberen we zoveel mogelijk te 
voorkomen. Mocht bij ziekte of afwezigheid van een 
leerkracht geen vervanger te krijgen zijn, dan zullen we 
eerst intern naar een oplossing zoeken. Is die er niet, 
dan zal een groep worden gesplitst en verdeeld over 
andere groepen. De kinderen krijgen dan werk mee dat 
zelfstandig te maken is. Is verdelen ook niet mogelijk, dan 
rest ons bij hoge uitzondering en als laatste redmiddel 
alleen nog de mogelijkheid de leerlingen naar huis te 
sturen. In dat geval lichten we u van tevoren in zodat u 
tijdig voor opvang kunt zorgen. 

3.3 Het gebouw 
De Ark is gehuisvest in een groot en fris schoolgebouw 
met veel ruimte in en rondom de school. Er zijn diverse 
plekken waar leerlingen kunnen spelen en werken. De 
kleutergroepen zitten in een eigen vleugel van het 
gebouw en hebben een eigen ingang. Dit maakt het 
overzichtelijk en biedt zowel fysieke als emotionele 
veiligheid. De hogere groepen zitten in een ander deel 
van het gebouw. Ook de pleinen zijn gesplitst in een plein 
voor jonge en oudere leerlingen.
Naast diverse onderwijsruimtes kent het gebouw 
werkruimtes voor een aantal partners, waaronder 
logopedie, dyslexie en kinderfysio. Ook een peuter-
speelzaal van Prokino heeft een eigen plek binnen de 
school.
Kortom, een gebouw met onderwijs+ gebruik.

3.4 De Ark in cijfers 
De Ark is gestart in augustus 1987 en groeide al snel uit 
tot een basisschool met ongeveer 400 leerlingen. Dit is 
lang zo gebleven maar de laatste jaren neemt het aantal 
kinderen in de wijk snel af, dus ook het aantal leerlingen 
op school. Momenteel zitten ca. 265 leerlingen op De Ark 
verdeeld over 10 groepen. 

 gr. 1, 2, 3, 4 gr. 5, 6, 7, 8

ma 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00
 13.15 – 15.15 13.15 – 15.15

di 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00
 13.15 – 15.15 13.15 – 15.15

wo 8.30 – 12.30 8.30 – 12.30
 middag vrij middag vrij

do 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00
 13.15 – 15.15 13.15 – 15.15

vr 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00
 middag vrij 13.15 – 15.15

3 | DE ARK ALGEMEEN

3.5  Schooltijden 

De schooltijden zijn voor alle groepen dus gelijk, behalve 
op de vrijdagmiddag. Dan gaan leerlingen uit de groepen 
5 t/m 8 ook naar school.  
In langere perioden van zeer warm weer kan de directie 
besluiten om over te gaan op een tropenrooster. Dit 
houdt in dat alle lessen om 8 uur beginnen, er tussen de 
middag een verplichte pauze van een half uur is en alle 
leerlingen een uur eerder naar huis of richting BSO gaan. 

3.6 Leerlingenraad  

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 
5 t/m 8 en de directeur. Zij komen enkele keren per 
jaar bijeen en bespreken voornamelijk zaken die door 
leerlingen worden aangedragen.

3.7 Samenwerking met...

3.7.1 Logopedie
Onze school heeft samenwerkings- en kwaliteitsafspraken 
gemaakt met Connect logopedie, om logopedie en 
dyslexiebehandelingen op school te organiseren. Door 
dit op school te organiseren blijft uw kind in zijn/haar 
vertrouwde omgeving en mist hij/zij zo min mogelijk 
onderwijstijd. Daarnaast hebben de logopedisten van 
Connect intensief contact met de leerkracht en intern 
begeleider om de zorg voor uw kind nog beter af te 
stemmen. 
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 gr. 1, 2, 3, 4 gr. 5, 6, 7, 8

ma 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00
 13.15 – 15.15 13.15 – 15.15

di 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00
 13.15 – 15.15 13.15 – 15.15

wo 8.30 – 12.30 8.30 – 12.30
 middag vrij middag vrij

do 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00
 13.15 – 15.15 13.15 – 15.15

vr 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00
 middag vrij 13.15 – 15.15

De Connect logopedist en/of dyslexiebehandelaar kan 
ondersteuning bieden bij het leren spreken, lezen, spellen, 
begrijpen, vertellen en horen. Daarnaast leert uw kind 
nog andere vaardigheden, zoals eten, drinken en lezen. 
Op onze website www.connectlogopedie.nl kunt u meer 
lezen over deze onderwerpen.

5 jarigen screening
Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de school 
worden alle kinderen van groep 2 jaarlijks gescreend 
door een onafhankelijk logopedist. Deze logopedist is 
in dienst van school en maakt geen onderdeel uit van 
de behandelende logopediepraktijk. Mocht uw kind 
tijdens de screening ‘opvallen’, dan neemt de screenend 
logopedist contact met u op om dit met u (en de 
leerkracht) te bespreken. 

Praktisch
Indien u gebruik wilt maken van de zorg bij Connect 
logopedie, dan kunt u zich (via de intern begeleider) bij 
ons aanmelden. Voor vergoeding is een verwijzing van 
de (huis)arts nodig. U kunt in overleg met de logopedist 
afstemmen of de logopedie het beste kan plaatsvinden 
onder of na schooltijd. Dit is afhankelijk van wat het beste 
is voor uw kind. Er vindt een vrijblijvende intake plaats om 
kennis te maken en uw vraag te bespreken. Vervolgens 
kunnen er spelenderwijs onderzoeken plaatsvinden. Aan 
de hand hiervan kan de logopedist advies geven over 
een eventueel vervolg. Met een verwijzing van uw (huis)
arts wordt logopedie vergoed vanuit het basispakket. Met 
een toewijzing worden dyslexiebehandelingen vergoed 
door uw gemeente.

3.7.2 Kinderfysio
De kinderfysiotherapeut van De Regge kan ondersteuning 
bieden bij motorische achterstanden. Dit geldt zowel op 
het gebied van fijne motoriek (schrijfmotoriek) als op het 
gebied van grove motoriek wat kinderen nodig hebben 
in de gymzaal en op het schoolplein. Op de website van 
De Regge www.kinderfysioderegge.nl  kunt u meer lezen 
over kinderfysiotherapie.

Indien u gebruik wilt maken van de zorg van Kinderfysio 
De Regge, dan kunt u zich (via de intern begeleider) 
bij Kinderfysio De Regge aanmelden. Voor vergoeding 
is geen verwijzing van de (huis)arts nodig. Er vindt een 

vrijblijvende intake plaats om kennis te maken en uw 
hulpvraag te bespreken. Vervolgens kunnen er spelen-
derwijs motorische onderzoeken plaatsvinden. Aan de 
hand hiervan kan de kinderfysiotherapeut advies geven 
over een eventueel vervolg. Kinderfysiotherapie wordt 
volledig vergoed vanuit het basispakket. U kunt Kinderfysio 
De Regge bereiken via de contactgegevens op de website.

3.7.3 School Maatschappelijk Werk
De maatschappelijk werkers van het Sociaal Wijkteam 
ondersteunen, begeleiden of adviseren u, wanneer u 
problemen heeft waar u alleen niet uitkomt. Zij hebben 
de kennis, de ervaring en de passie om u te ontmoeten 
en u op weg te helpen. De hulp is gratis, zowel van het 
Algemeen Maatschappelijk Werk als van het Sociaal 
Raadslieden Werk.
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Daar waar de mensen zijn
De maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden zijn 
daar waar de mensen zijn: op school, in de huisart-
senpraktijk en in de wijken. Zo nodig functioneert het 
Algemeen Maatschappelijk Werk als de verbindende 
schakel naar de (geestelijke) gezondheidszorg. 

Sociaal Wijkteam
Het schoolmaatschappelijk werk is onderdeel van 
het Sociaal Wijkteam en is gevestigd in:
Wijkcentrum de Pol
Gelijkheid 1 • 8014 XC Zwolle

U kunt er op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur 
binnenlopen voor een persoonlijk gesprek. 
Een gesprek op afspraak is buiten deze tijden mogelijk. 
Bellen kan natuurlijk ook, tel.nr. 498 9980 
Voor meer informatie zie www.swtzwolle.nl 

Op school aanwezig
Op school is Ruben van Dongen vanuit het Sociaal 
Wijkteam werkzaam voor de Ark. Als Jeugd- en Gezins-
werker werkt hij op verschillende scholen en op andere 
plekken in de wijk. Ouders (en leerkrachten) kunnen bij 
hem terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. 
In een gesprek wordt samen gekeken naar wat goed en 
minder goed gaat en mogelijke oplossingen.

Soms zijn er problemen die extra aandacht vragen en 
is specialistische jeugdhulp nodig. Vanuit het Sociaal 
Wijkteam kan dit worden ingezet. 

De School Maatschappelijk Werker is elke donderdag-
middag op de Ark en ook bereikbaar per mail: R.van.
Dongen@swt.zwolle.nl 

3.7.4 Optima forma
Kinderen en jongeren hebben het in onze huidige 
maatschappij soms moeilijk met zichzelf of hun 
omgeving. Optima Forma heeft een team van specialisten 
die kinderen kunnen helpen. 

Om hen te laten geloven in zichzelf, perspectief te bieden 
en te laten ervaren dat zij waardevol zijn; een talent of 
kracht hebben en zich weer vrij kunnen voelen in onze 
maatschappij!

Uniek aan de aanpak van het profiel Kinder & Jeugd bij 
Optima Forma is, dat we aandacht hebben voor het 
gehele systeem rondom het kind. We leren hen hun 
talenten en krachten te ontdekken en ze leren omgaan 
met (innerlijke) weerstanden, zodat een/ uw kind zich vrij 
kan voelen in onze maatschappij.
Voor meer info kunt u terecht bij de intern begeleider.

3.7.5 Kennis- en Behandelcentrum Dyslexie (KBC) 
Het Kennis- en Behandelcentrum Dyslexie is een 
zorgpraktijk waar kinderen en hun ouders terecht kunnen 
voor informatie, diagnostiek en behandeling van dyslexie.

Het centrum is telefonisch bereikbaar van maandag tot en 
met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op telefoon-
nummer 038-4546400 of via email info@kbc-dyslexie.nl  
Voor meer info kunt u terecht bij de intern begeleider.
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4.1 Aanmelding en Passend onderwijs
Ouders hebben keuzevrijheid: zij zoeken een school die 
het beste aansluit bij hun eigen opvattingen en ideeën 
over goed onderwijs en die zij het beste vinden aansluiten 
bij het karakter van hun kind. In principe zijn alle kinderen 
dan ook welkom op De Ark mits de ouders de christelijke 
identiteit zoals vermeld in deze schoolgids respecteren, 
het kind kan functioneren binnen het pedagogisch 
klimaat van de school en redelijkerwijs verwacht kan 
worden dat het kind het onderwijs zowel cognitief als 
sociaal-emotioneel kan volgen. Wat betreft de laatste twee 
punten is per 1 augustus 2014 de wetgeving rond Passend 
onderwijs van kracht.
Deze wet regelt de zorgplicht die scholen hebben wat 
inhoudt dat wij binnen ons bestuur (Vivente) uw kind een 
passende onderwijsplek moeten aanbieden. De wet heeft 
voor de inschrijving van uw kind wel een aantal gevolgen, 
zowel voor de ouders als de school.

U kunt voor aanmelding/kennismaking kijken welke 
ondersteuning de school op het gebied van leerlin-
genzorg kan bieden. Dit staat beschreven in een School-
OndersteuningsProfiel (SOP). Zie verder 4.2.

Er is onderscheid in aanmelden en inschrijven.
Aanmelden van nieuwe leerlingen is het hele jaar door 
mogelijk en begint met een kennismakingsgesprek. Vaak 
vindt dit plaats als de toekomstige leerling 3 jaar oud is. 
Om een goede inschatting te kunnen maken van het 
aantal leerlingen stellen we het zeer op prijs dat u uw kind 
wanneer het 3,5 jaar is al aan zou willen melden. U kunt 
telefonisch een afspraak maken voor een kennismakings-
gesprek. In dit gesprek komen in ieder geval het onderwijs, 
de leerlingenzorg en de identiteit aan de orde en er is 
een rondleiding met klassenbezoek. Ouders dienen in 
dit gesprek (is zelfs wettelijk verplicht) aan te geven of zij 
bijzondere zorg verwachten, bijvoorbeeld omdat er vaak 
dyslexie in de familie voorkomt, of eerdere onderzoeken 
hebben plaatsgevonden. In het gesprek is het belangrijk 
dat alle relevante zaken m.b.t. (mogelijke) zorg aan school 
kenbaar worden gemaakt. Op die manier kan de school 
alvast een inschatting maken van de benodigde opvang 
en begeleiding.

Na dit gesprek komen ouders in de fase van het nemen 
van de beslissing over de schoolkeuze. Aanmelding bij 

De Ark kan vervolgens via het aanmeldingsformulier dat 
op verzoek verkrijgbaar is bij de directie. Bij het aanmel-
dingsformulier hoort ook een vragenlijst, bedoeld om een 
zo volledig mogelijk beeld van uw kind te krijgen. Ouders 
die al kinderen op De Ark hebben slaan het kennisma-
kingsgesprek over en kunnen direct het aanmeldingsfor-
mulier verkrijgen. De vragenlijst wordt 3 maanden voor 
de 4e verjaardag naar de ouders gestuurd of meegegeven 
aan een ouder, broertje of zusje. Na ontvangst van het 
formulier door de administratie is de aanmelding een feit.

Op basis van alle informatie uit het gesprek, de schrif-
telijk verkregen informatie en eventuele overdracht uit 
de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf wordt bekeken of en 
welke specifieke onderwijsbehoefte uw kind nodig heeft, 
welke ondersteuning dit vraagt en of wij dit als school 
kunnen bieden. Soms vragen wij hierbij aanvullende 
informatie op bij andere instanties.
Als de benodigde ondersteuning ook door de school 
kan worden geboden dan is uw zoon/dochter ook 
ingeschreven als leerling van De Ark. U ontvangt hiervan 
een bevestiging. Als dit niet zo is, wordt uitgezocht welke 
andere Vivente school wel de goede ondersteuning kan 
bieden. Ook hier krijgt u een bevestiging van. De aanmel-
dings- en inschrijfprocedure is aan een wettelijke termijn 
van 10 weken gekoppeld. De termijn gaat in op het 
moment dat alle relevante informatie in het bezit is van 
de school.

4.2 Zorg en ondersteuning
Vanaf 1 augustus 2014 krijgen onze leerlingen met een 
specifieke zorgvraag, binnen de zorgstructuur van de 
school extra hulp aangeboden. Deze extra hulp wordt 
beschreven in een arrangement. Een arrangement kan 
bijvoorbeeld bestaan uit extra ondersteuning van een 
leesspecialist, begeleider met specifieke expertise op 
gedrag, een training sociale vaardigheden, of extra inzet 
van een onderwijsassistent. Deze arrangementen worden 
met u besproken en kunnen voor korte of langere duur 
worden ingezet. 

Alle Vivente scholen zijn brede zorgscholen. Dit betekent 
dat wij de kinderen zoveel als mogelijk in de eigen 
woonomgeving onderwijs bieden. Sommige scholen 
hebben extra kennis op specifieke gebieden zoals 
dyslexie, hoogbegaafdheid, rekenen/wiskunde, inzet 

4 | LEERLINGZAKEN



22 

techniek, inzet op sport, Dalton of natuurlijk leren. Vivente 
scholen hebben dit beschreven in hun SchoolOnder-
steuingsProfiel (SOP). Dit is een wettelijk document dat 
iedere basisschool in Nederland heeft opgesteld en dat 
opvraagbaar is bij het samenwerkingsverband waar het 
bestuur/de school bij is aangesloten. In het geval van 
Vivente/De Ark is dat:

Samenwerkingsverband 23-05
contactpersoon C.H.M.L. Servaes, 
Functie: Bestuurder
Rechterland 1, 8024 AH, Zwolle  
T 088 850 86 80 • E c.servaes@catent.nl 

4.3 Eerste schooldag

De eerste schooldag wordt als volgt bepaald: 

•   Kleuters mogen de dag na hun vierde verjaardag 
naar school. Al voor hun verjaardag mogen ze 
een of twee keer een dagdeel meedoen. Voor het 
wennen ontvangen ze enkele weken voor de start 
een uitnodiging. Mocht de eerste schooldag in de 
vakantie vallen, dan gaan de kinderen de eerste dag 
na de vakantie naar school. 

•   Voor kleuters die vlak voor de zomervakantie jarig 
zijn (tot circa zes weken), geldt dat plaatsing alleen 
mogelijk is als de grootte van de groepen dat toelaat. 
Ook kan deze wachttijd gelden als de leerling in een 
nieuw te starten instroomgroep wordt geplaatst. 

•   Wanneer een oudere leerling zich aanmeldt nemen 
we contact op met de school waar de leerling vandaan 
komt. Naar aanleiding van dit contact wordt gekeken 
naar de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van 
begeleiding en zal een leerling uiteindelijk wel of niet 
worden toegelaten.

•   Afwijkingen hierop worden door de directie met 
ouders besproken. 

Wij gaan ervan uit dat leerlingen als ze op school 
beginnen zindelijk zijn. Mocht dit nog niet helemaal het 
geval zijn, en in de loop van de dag is sprake van een 
‘plas- of poepbroek’, dan vragen wij ouders naar school te 
komen om te verschonen. Kinderen die in het geheel nog 
niet zindelijk zijn, kunnen eigenlijk nog niet naar school. 
In overleg kijken we dan naar wat wel mogelijk is.

4.4 Weigering/time-out/schorsing/verwijdering 
Een school kan een leerling weigeren: 
•  Indien de grondslag niet gerespecteerd wordt.
•   Indien ouders relevante informatie niet hebben 

verstrekt.
    Het achterhouden van informatie kan het weigeren 

van de inschrijving tot gevolg hebben, ook met 
terugwerkende kracht. 

•  Indien de school de gewenste zorg niet kan bieden. 
   De benodigde ondersteuning kan dan niet door de 

school worden geboden, bijvoorbeeld omdat de 
expertise ontbreekt. 
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De directie kan zich in ernstige situaties beroepen op drie 
procedures: 
•   Een time-out kan het gevolg zijn van een ernstig 

incident, ongeoorloofd gedrag of onveiligheid in 
de groep. De leerling kan dan de rest van de dag de 
toegang tot de school worden ontzegd. 

•   Schorsing is een volgende stap en kan gelden voor een 
beperkte periode tot een maximum van vijf dagen. 

•   In het uiterste geval en als er sprake is van ernstige 
verstoring van de orde en rust op school kan de 
directie besluiten tot verwijdering van de leerling. 

  Het kan daarbij gaan om het gedrag van het kind, maar 
ook om het gedrag van de ouders. 

Voordat een leerling van school verwijderd wordt, hoort 
het College van Bestuur (bevoegd gezag) de directeur, de 
groepsleraar en de ouders. De ouders ontvangen schrif-
telijk bericht over het besluit van het bevoegd gezag. 
Definitieve verwijdering van een leerling vindt pas plaats 
nadat het bevoegd gezag ervoor heeft gezorgd dat een 
andere school, bijvoorbeeld een school voor speciaal 
onderwijs, bereid is de leerling toe te laten. Indien het 
bevoegd gezag na acht weken aantoonbaar zoeken nog 
geen andere school gevonden heeft, kan de leerling 
alsnog definitief verwijderd worden. In de tussentijd 
kan het bestuur besluiten de leerling te schorsen en de 
toegang tot de school tijdelijk te ontzeggen. 

Het gesprek over waarden en normen staat centraal in 
elke school. We vinden het belangrijk dat kinderen leren 
hoe je met elkaar omgaat. Als het gedrag van ouders of 
kinderen hier haaks op staat, ontstaat er een probleem. 
In extreme situaties kan dit leiden tot schorsing of verwij-
dering. Het document schorsen en verwijderen kunt u 
vinden op www.vivente.nu 

4.5 Schoolregels en afspraken
In een schoolorganisatie zijn er natuurlijk diverse omgangs- 
en gedragsregels waaraan iedereen zich moet houden. Op 
De Ark hanteren we de Kanjerregels:

1. We vertrouwen elkaar. 
2. We helpen elkaar. 
3. Niemand speelt de baas. 
4. Niemand lacht uit. 
5. Niemand doet zielig. 

Met behulp van tekeningen en gesprekken in de klas 
worden deze regels aan de kinderen duidelijk gemaakt. 

De school heeft een omgangsprotocol waarin vastligt wat 
wij van leerlingen, leerkrachten en ouders verwachten. 
Doel van dit protocol is te komen tot een gemeenschap-
pelijke taal in de omgangsvormen. Het protocol staat op 
de website van de school en krijgt u bij kennismaking. Op 
het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u zich in 
het protocol kunt vinden. Wij gaan ervan uit dat ouders 
bewust kiezen voor een Kanjerschool en dat dit dus geen 
punt is. 

Naast de Kanjerregels en het omgangsprotocol zijn er 
algemene regels die voor ouders belangrijk zijn om te 
weten:

•   Een kwartier voor schooltijd en tijdens de pauze is er op 
het grote plein toezicht door een van de leerkrachten. 
We vragen u om ervoor te zorgen dat de kinderen niet 
eerder dan 8.15 uur en 13.00 uur op het schoolplein 
zijn. Vooral tussen de middag is het anders voor 
de overblijfouders erg moeilijk om het overzicht te 
houden. Na schooltijd is er geen toezicht op het plein, 
we verwachten dat alle leerlingen dan naar huis gaan. 
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•   Om het aantal fietsen op het schoolplein te beperken, 
is het wenselijk dat vooral de leerlingen met de fiets 
naar school komen die: 

 •  aan de andere kant van de spoorlijn wonen; 
 •  aan de overzijde van de Landsheerlaan wonen; 
 •   achter de Van Nispensingel of de Gouverneurlaan 

wonen.  
•   Op het plein mag niet worden gefietst. De fietsen 

graag stallen op de daarvoor gereserveerde delen van 
het plein.

•   Skeeleren, skaten en voetballen mag alleen op de 
daarvoor aangewezen plaatsen op het plein. Elders is 
dit niet toegestaan.

•   Als uw kind jarig is, mag het natuurlijk trakteren in 
de klas. Probeer creatief te zijn met een gezonde, 
eenvoudige traktatie. We hopen dat uitnodigingen 
voor verjaardagsfeestjes bij steeds andere kinderen 
terechtkomen, en niet steeds hetzelfde ‘clubje’.

•   Uw kind mag ’s morgens iets te eten en drinken 
meenemen voor in de pauze, zoals fruit, zuivelpro-
ducten of een boterham met iets gezonds erop. Geeft 
u niet te veel mee, het is een tussendoortje. Dinsdag 
en woensdag is het bij de kleuters ‘fruitdag’. Op deze 
dagen wordt er gestimuleerd om fruit mee te nemen. 
Daarnaast gaan de leerkracht en de leerlingen samen 
in gesprek over het belang van het eten van fruit.

4.6 Ziekmelding 
Wanneer uw kind ziek is, geeft u dit dan voor negen uur 
(9.00 uur) telefonisch of via Parro door aan school. Ook 
wanneer uw kind in de loop van de dag ziek wordt en ’s 
middags thuisblijft, is het nodig dat u de school hiervan 
op de hoogte brengt.

4.7 Gymnastiek 
Voor gymnastiek geldt: gymkleding en gymschoenen aan. 
Sportschoenen waar uw kind ook buiten op loopt, zijn 
niet toegestaan. De kleuters hoeven nog geen gymkleren 
mee te nemen, zij gymmen in hun ondergoed omdat 
het omkleden teveel tijd kost. Het is de gewoonte dat de 
gymschoentjes (zonder veters) van de kleuters bewaard 
worden in een katoenen koordzak. Deze gymtas blijft op 
school. Alleen voorafgaand aan de zomervakantie krijgen 
de kinderen de tas mee naar huis. Vanaf groep 3 gaat de 
tas elke keer weer mee naar huis. 

4.8 Douchen 
Om hygiënische redenen vinden we dat de leerlingen 
vanaf groep 5 na afloop van de gymles moeten douchen 
of opfrissen. Wilt u daarom op de gymdagen een 
handdoek meegeven? Als deelname aan de  gymles 
om een bepaalde reden niet mogelijk of wenselijk is, 
ontvangen we graag een door de ouders ondertekend 
briefje met de reden. Wilt u er verder op toezien dat, 
mocht uw kind deodorant gebruiken na de gymles, dit 
een roller is en geen spuitbus? Dit om overlast door 
overmatig gebruik van de spuitbus te voorkomen. 

4.9 Overblijven
Op De Ark is het mogelijk uw kind tussen de middag (niet 
op woensdag) op school te laten overblijven. Uw kind 
wordt dan opgevangen door een team van overblijf-
krachten. Zij zorgen ervoor dat kinderen even rustig 
kunnen eten en daarna lekker naar buiten gaan. Ook de 
overblijfkrachten handelen vanuit de Kanjerprincipes en 
zijn allen daartoe opgeleid. 
De overblijftijd is van 12.00 - 13.15 uur. Het overblijven 
loopt via een overeenkomst en automatische incasso die 
op ieder moment kan worden aangegaan of gestopt. De 
formulieren zijn verkrijgbaar op de administratie en de 
website. De kosten bedragen €2,- per keer.
Tijdens het overblijven geldt de standaarddekking van 
de schoolverzekering.
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar onze 
Overblijfgids. Deze wordt in het begin van het schooljaar 
naar alle ouders gemaild en is opvraagbaar bij de admini-
stratie.

4.10 Voor- en naschoolse opvang 
In hoofdstuk 8 van deze schoolgids vindt u informatie 
over de opvangmogelijkheden die door partners worden 
geboden (Prokino, Kinderopvang Partou en Outdoor 
kinderopvang Ontdek & Doe).
Samen met ouders komen we verder! Een goede 
communicatie tussen ouders, leerkrachten en kind, 
is essentieel bij de opvoeding en ontwikkeling van 
kinderen. We proberen ouders dan ook zo goed mogelijk 
te informeren en maximaal bij alle schoolzaken te 
betrekken. Daarnaast zijn er ook gastouders in de nabije 
omgeving verbonden aan onze school.
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Goede samenwerking en communicatie met ouders is 
heel belangrijk. Hieronder kunt u lezen wat wij allemaal 
doen t.a.v. goede communicatie.

Wij gebruiken op school ook Parro! 
Hierdoor bent u altijd op de hoogte binnen een veilige 
eigen schoolomgeving. Iedere leerkracht maakt gebruik 
van Parro en deelt o.a. foto’s van leuke momenten en/of 
activiteiten met de ouders binnen de groep. De afspraken 
over Parro worden aan het begin van het jaar met alle 
ouders gedeeld. 
Hieronder kunt u lezen wat wij nog meer doen t.a.v. 
goede communicatie. 

5.1 Communicatie 
•   Aan het begin van het schooljaar zijn er diverse activi-

teiten waarbij het kennismaken met leerling, leerkracht 
en ouder centraal staat. 

•   Twee keer per jaar, in februari/maart, en in juni als 
de rapporten uitgedeeld zijn, zijn er 10-minuten-
gesprekken. Daarin wordt de voortgang en het 
welbevinden met u besproken en wordt er gekeken 
naar de toetsresultaten/het rapport. De toetsresul-
taten zijn ook terug te vinden op het Ouderportaal, 
waar alle ouders toegang toe hebben.

•   Daarnaast kunnen ouders zich ieder schooljaar 
facultatief opgeven voor 15-minutengesprekken. 
Deze vinden plaats in het voorjaar.

•   Mocht u of de leerkracht behoefte hebben aan een 
extra gesprek(ken) dan kan dat na schooltijd en (bij 
voorkeur) op afspraak.

•   Kleuters krijgen in het eerste jaar dat ze op school 
begonnen zijn bezoek van de leerkracht thuis. 

•   De insteek is dat leerkrachten er vanaf het begin van 
de lessen voor de kinderen zijn. Ouders zijn tot de 
kerstvakantie in groep 2 nog welkom in het lokaal, 
daarna blijven ze op de gang. 

•   Mail proberen we te beperken tot informatie die naast 
de groepsinfo nog noodzakelijk is. Ouders kunnen 
leerkrachten mailen, maar voor inhoudelijke zaken 
rondom uw kind vragen we u een gesprek te plannen. 
Doe dit voor de volledigheid bij beide leerkrachten. 
De mailadressen staan op het ouderportaal.

•   Iedere leerkracht maakt gebruik van Parro. Hiermee 
kunnen foto’s van leuke momenten en/of activiteiten 
met de ouders binnen de groep worden gedeeld.

•   Per groep is er een groepsouder aangesteld. Dat is 
degene die praktische zaken regelt in samenspraak 
met de leerkracht. Aan het begin van het schooljaar 
kunnen ouders zich opgeven. De groepsouder wordt 
per mail binnen de groep bekendgemaakt.

•   Ouders hebben toegang tot het Ouderportaal. Deze 
beveiligde en persoonsgebonden internetomgeving 
bevat allerlei, voor ouders, belangrijke zaken zoals 
leerling gegevens, klassenlijst, de Cito-toetsresultaten 
en de jaarplanning.

5.2 Rapport 
In elke groep krijgen de leerlingen een rapport. 
•   In groep 1 is er een rapport in juni. 
•   In groep 2 t/m 8 zijn er twee rapporten: een in januari 

en een in juni. 

5.3 Nieuwsbrief De Postduif 
Gemiddeld twee keer per maand sturen we via de mail 
een nieuwsbrief rond, ‘De Postduif’. Hierin staan medede-
lingen van de directie, teamleden, oudervereniging en 
medezeggenschapsraad. Ook kunt u er soms artikelen 
over schoolzaken lezen en is er ruimte voor werk van de 
kinderen. Deze nieuwsbrief wordt alleen per mail verstuurd 
naar alle ouders die aan de school verbonden zijn (inclusief 
aangemelde). 

5.4 Hulpouders 
Om alles voor elkaar te krijgen wat we als school graag 
willen, is hulp van ouders onmisbaar. U kunt bijspringen bij 
handvaardigheid, de school helpen versieren, begeleiden 
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tijdens uitstapjes, kopiëren, schoonmaken, klussen – te veel 
om op te noemen! Als we ergens hulp bij nodig hebben, 
zullen we via de groepsouder, de nieuwsbrief of via een 
mailbericht een beroep op u doen. 

5.5 Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 
Na een echtscheiding (of beëindiging van een samenle-
vingscontract) blijft er bijna altijd sprake van gezamenlijk 
gezag over de kinderen. Dit is vanzelfsprekend bij een 
co-ouderschap, maar geldt ook wanneer het kind bij één 
van de ouders/verzorgers gaat wonen en de andere ouder 
een omgangsregeling heeft met het kind. 
Het is in eerste instantie de plicht van de verzorgende 
ouder om de andere ouder op de hoogte te houden 
van belangrijke zaken die het kind betreffen, dus ook alle 
verslagen te verstrekken over de schoolontwikkeling van 
het kind. Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren, 
dan kan de niet-verzorgende ouder de school verzoeken 
om informatie over de schoolontwikkeling van het kind. 
Mocht een gerechtelijke uitspraak anders zijn, dan zullen 
wij ons daaraan houden.
Beide gezaghebbende ouders hebben evenveel recht 
op informatie. De school hoeft echter geen informatie 
te verstrekken wanneer dit, naar mening van de school, 
strijdig is met het belang van het kind. Als een gesprek 
over het kind met beide ouders tegelijk niet mogelijk is, 
de relaties tussen ouders is dan zeer ernstig verstoord, 

dan kunnen ouders de directie verzoeken om twee 
aparte gesprekken te organiseren. Hier wordt bij hoge 
uitzondering op ingegaan. De regel is dat beide ouders 
op hetzelfde moment worden geïnformeerd om zo 
transparant mogelijk te blijven en misverstanden te 
voorkomen. 

5.6 Privacy en dossiervorming
Elke Vivente school maakt gebruikt van Parnassys als 
leerlingvolgsysteem waarmee de ontwikkeling van uw 
kind wordt gevolgd. Gedurende de basisschooltijd 
worden allerlei gegevens verzameld (toetsresultaten, 
uitslagen, gesprekken enz.) die bij elkaar het leerling 
dossier vormen. Het dossier is te allen tijde door u als 
ouder/verzorger in te zien en wordt vijf jaar nadat een 
leerling van school gegaan is vernietigd.
Bij tussentijdse overstap naar een andere school wordt 
dit dossier overgedragen aan de andere school en wordt 
een onderwijskundig rapport toegevoegd. Dit laatste is 
wettelijk verplicht.
Mocht u het dossier van uw zoon of dochter in willen 
zien, dan kunt u dit bij de groepsleerkracht of intern 
begeleider aangeven. Na 3 werkdagen ligt het dossier 
voor u klaar bij de administratie.

5.7 Medezeggenschap: MR en GMR 
Bij heel veel zaken die met het beleid van De Ark te 
maken hebben, is de Medezeggenschapsraad (MR) 
nauw betrokken. De MR is wettelijk ingesteld met het 
doel een bijdrage te leveren aan het functioneren van 
de school als geheel. Medezeggenschap geeft ouders 
en leerkrachten inspraak in tal van zaken, zoals de manier 
waarop het onderwijs wordt gegeven, de wijze waarop 
het beschikbare geld wordt besteed, de lesroosters en 
het aannemen van nieuwe leerkrachten. 
De MR bestaat uit zes leden – drie ouders en drie 
leerkrachten – die in de regel voor een periode van drie 
tot vijf jaar in de MR zitten. Nieuwe ouderleden komen 
(indien er meerdere kandidaten zijn) via verkiezingen in 
de MR. Deze verkiezingen worden aan het einde van het 
schooljaar gehouden. Voor de teamleden geldt dat het 
team zelf bepaalt welke leerkrachten zitting hebben in 
de MR. 

De vergaderingen van de MR zijn deels openbaar. Ze 
vinden gemiddeld zes keer per schooljaar plaats op 
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school. Mocht u meer over de MR willen weten, kijk dan 
op de website, spreek een van de ouders of leerkrachten 
aan die in de MR zitting hebben of mail met mr.ark@
vivente.nu

5.8 Oudervereniging (OV) 
De OV is een vereniging met een eigen statuut en bestuur 
en daar binnen eigen verantwoordelijkheden. De OV 
is er binnen de Ark om het team (leerkrachten) en de 
Ark te ondersteunen bij een grote verscheidenheid aan 
activiteiten. De OV organiseert bijvoorbeeld de Sinter-
klaasintocht binnen school, de Kerstviering op school 
of in de kerk, het gezellige Zomerfeest aan het einde 
van het schooljaar, de schoolreisjes in september voor 
alle groepen, de Koningsspelen voor alle leerlingen, de 
sportactiviteiten (voetbal, zwemmen, basketbal, enz.). 
De OV organiseert elk jaar een thema avond, bijv. over 
social media en de OV is ook aanwezig op de musical-
avond van groep 8 en op ouderavonden. Indien nodig 
worden andere ouders van school gevraagd om te 
komen helpen, bijvoorbeeld bij de luizencontrole per 
klas. Soms worden ook bepaalde materialen die nodig 
zijn voor de school gefinancierd door de OV. Zo heeft 
de OV ook een aantal speeltoestellen op het schoolplein 
gefinancierd. Per jaar vergadert de OV ongeveer zes 
keer. In deze vergadering worden de activiteiten van de 
verschillende commissies besproken of geëvalueerd. Bij 
de vergaderingen is een teamlid aanwezig. Hij/zij zorgt 
voor de koppeling met de andere leerkrachten.
Contact per e-mail: ov.deark@vivente.nu 

Er wordt jaarlijks ook 1x een ledenvergadering gehouden. 
Dit is meestal in november. Alle ouders ontvangen 
hiervoor een uitnodiging. De data van de OV-vergade-
ringen staan in de jaarkalender.

5.9 Ouderbijdrage
Vanuit het ministerie krijgt de school financiële middelen 
voor de bekostiging van lesmateriaal, het personeel, 
inboedel en energie. Daar zit echter geen ruimte in voor 
allerlei extra’s voor de kinderen. 
Om deze reden vraagt de oudervereniging van alle ouders 
een vrijwillige ouderbijdrage/contributie. Hieruit worden 
dan de extra activiteiten voor de kinderen op De Ark en 
extra materialen betaald. Denk hierbij aan: 
•   projecten weerbaarheidstraining; 

•   extra materiaal voor handenarbeid en tekenen; 
•   Sinterklaas (cadeautjes, strooigoed, kosten van de Sint 

en pieten); 
•   kerstfeest (presentjes, consumpties, kerstproject); 
•   paasfeest (consumpties); 
•   sportactiviteiten (consumpties, reiskosten ouders); 
•   excursies tentoonstellingen, Muzerie, bezoek 
  Den Haag groep 8;
•   projecten culturele/muzikale vorming.
•   buitenspeelgoed/inrichting schoolplein

De bijdrage wordt tijdens de jaarvergadering opnieuw 
vastgesteld en bedraagt voor dit jaar 27,50 euro per 
leerling. De oudervereniging stelt deze vast met 
instemming van de ouders van de medezeggen-
schapsraad (MR) en de directie. Een begroting ligt aan 
het begin van het schooljaar ter inzage. Hoewel de 
ouderbijdrage een vrijwillig karakter heeft, gaan we ervan 
uit dat alle ouders met kinderen op De Ark bereid zijn om 
mee te doen. Uitgangspunt is dat iedere ouder voor zijn/
haar eigen kind betaalt.

Over de wijze van betalen ontvangt u een brief. 
Voor kinderen die in de loop van het cursusjaar op 
school komen, wordt het bedrag per resterende maand 
berekend. Juli en augustus tellen niet mee.

Het rekeningnummer is: NL45 INGB 0004 5318 26 t.n.v. 
Oudervereniging cbs De Ark, Zwolle. 

5.10 Gebedsgroep
Op initiatief van een aantal ouders is er een gebedsgroep 
die maandelijks bij elkaar komt om te bidden en danken 
voor de leerlingen en leerkrachten van de school. Op 
school staat een gebedskist waarin leerlingen een 
briefje kunnen doen met een gebedsonderwerp. De 
gebedsgroep komt op school samen en het staat een 
ieder vrij hieraan deel te nemen. 

5.11 Websites 
Het webadres van school is: www.dearkzwolle.nl  
De stichting waar onze school toe behoort, Vivente, heeft 
ook een eigen website: www.vivente.nu 
Daarop vindt u o.a. algemene informatie over de stichting 
en over de scholen. Op pagina 38 staan meer handige of 
interessante websites vermeld.
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De Vivente-groep
De Vivente-groep is een stichting van scholen en 
ondersteunende diensten die christelijk onderwijs 
verzorgt aan kinderen. De Vivente-groep bestaat uit 15 
basisscholen met verschillende onderwijsconcepten 
(jaarklassensysteem, natuurlijk leren, Daltononderwijs en 
faseonderwijs), een school voor speciaal basisonderwijs, 
een expertisecentrum en een stafbureau. 

Voor de periode 2015-2019 heeft de Vivente-groep haar 
strategische beleid geformuleerd. Onze uitgangspunten 
zijn erop gericht om kinderen te stimuleren tot leren en bij 
te dragen aan hun ontwikkelkansen en perspectieven. Het 
strategisch beleid is richtinggevend voor het schoolplan 
en vindt u op onze website.

JE WORDT GEKEND IN JOUW 
EIGEN BETEKENIS, KARAKTER 
EN MOGELIJKHEDEN

Vivente laat je zien
Christelijk onderwijs heeft een eigen koers, is zelfstandig 
en onafhankelijk. Als Vivente-groep geven we een 
eigentijdse uitleg aan de woorden in de Bijbel.
Het belang van hoogwaardig onderwijs aan kinderen staat 
voorop. Onderwijs waarin talenten worden ontplooid 
met als doel kinderen voor te bereiden op een wereld 
waarin kennis, veerkracht, flexibiliteit en competenties als 
samenwerken en het verwerken van informatie de basis 
zijn. Elk kind wordt gezien in zijn of haar ontwikkeling 
in relatie tot anderen en de omgeving. Daarin zijn we 
Vastberaden, Versterkend en Verbindend.

Onze uitgangspunten zijn vertaald in een vijftal 
kernzinnen:
•    ieder mens is een parel in Gods hand;
•    leven doen we met elkaar;
•   verantwoordelijkheid dragen we samen;
•    leren doen we in een veilig schoolklimaat;
•   onderwijs houden we in beweging naar erkenning van 

het unieke talent van elke kind.

Bestuursfilosofie
Het bestuur is eindverantwoordelijke in de organisatie. 
De Code Goed Bestuur PO is daarbij leidend. De manier 
waarop de Vivente-groep wordt bestuurd vindt u hier 
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kort samengevat:
•   de raad van toezicht houdt toezicht en adviseert het 

college van bestuur;
•   het college van bestuur is integraal verantwoordelijk 

voor de organisatie;
•   de directeuren zijn verantwoordelijk voor hun scholen;
•   de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

adviseert over het beleid van de stichting en heeft 
op een aantal terreinen instemming- of advies 
bevoegdheden;

•   de medezeggenschapsraden van de scholen adviseren 
over het beleid van de eigen scholen en hebben 
op een aantal terreinen instemming- of adviesbe-
voegdheden.

Postadres Vivente-groep 
Vivente Groep
Postbus 40220 • 8004 DE ZWOLLE
Bezoekadres: Rechterland 1 • Tel. 038 – 355 65 70
Email: kantoor@vivente.nu

Website Vivente-groep 
Op onze website vindt u uitgebreide informatie over 
de Vivente-groep, over de scholen, over ons expertise-
centrum en over ons beleid. www.vivente.nu 

GMR
De Vivente-groep kent een GMR. Deze raad bestaat uit 16 
leden (8 ouders en 8 personeelsleden). 
De leden van de raad zijn afkomstig uit de scholen.
De raad overlegt met de CvB. U kunt de GMR bereiken via: 
secretaris.gmr@vivente.nu 
Het (G)MR reglement kunt u opvragen bij uw school.

Ouder(s) en / of verzorger(s)
Partnerschap met ouders en de communicatie met 
ouders is een speerpunt bij de Vivente-groep. Ouders 
worden bij de school en het onderwijs van hun kind 
betrokken. Ze hebben gelegenheid zitting te nemen in 
de medezeggenschapsraad, ouderraad, oudervereniging 
of in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
Daarnaast betrekken de scholen op diverse manieren de 
ouders in het onderwijs of bij verschillende activiteiten.

Identiteit
De Vivente-groep biedt ruimte aan en heeft respect 
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voor alle richtingen binnen het christelijk geloof. We 
verwachten hetzelfde van alle betrokkenen. Iedere school 
bepaalt zelf de invulling van de verschillende aspecten van 
de identiteit en overlegt dit met personeel en ouders. De 
dialoog staat daarbij altijd centraal. 

De Vivente-groep en passend onderwijs
De Vivente-groep investeert in kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs en bevordert dit door het unieke talent van elk 
kind te ontdekken en te ontwikkelen. De Vivente-groep wil 
goed onderwijs geven dat voor alle kinderen passend is en 
als het nodig is, ontvangen zij daarbij extra ondersteuning.
Collega’s en scholen die samenwerken zijn essentieel. 
Daarom hebben de scholen van de Vivente-groep 
onderling contact en streven ze naar het uitwisselen van 
expertise in en tussen elkaar. 
Daarnaast kunnen de orthopedagogen en psychologen 
van het expertisecentrum Adapt ingezet worden voor 
extra ondersteuning op onze scholen. 
De collega’s van de Vivente-groep zijn betrokken en zetten 
hun kennis in op zowel het kind, de ouders als op het 
schoolsysteem.     
Voor ieder kind wordt in principe binnen de Vivente-groep 
een passende plek gezocht. In sommige situaties kan voor 
een korte of langere periode gebruik gemaakt worden 
van de expertise van Speciaal (Basis) 0nderwijs De Brug.

Privacy 
In ons onderwijs worden leerlingen voorbereid op 
een wereld waarin kennis, veerkracht, flexibiliteit en 
competenties als samenwerken en het verwerken van 

informatie de basis is. Het verwerken van informatie 
gebeurt tegenwoordig zowel door leerkrachten als door 
leerlingen veel digitaal en online. Dit vraagt om heldere 
richtlijnen en kaders. De Vivente-groep heeft hiervoor 
een privacy protocol opgesteld. Hierin staat beschreven 
hoe de scholen van de Vivente-groep omgaan met het 
bewaken en beschermen van de persoonsgegevens. Met 
dit beleid wordt ge(waar)borgd hoe, wie en onder welke 
voorwaarden met persoonsgegevens mag werken of 
deze mag inzien. Het protocol bevat de uitgangspunten 
om de privacy van personen goed te regelen en inzich-
telijk te maken voor medewerkers en ouders. Belangstel-
lenden kunnen de integrale tekst van het privacy protocol 
doorlezen. Bij vragen, opmerkingen en/of problemen 
rondom de privacy van persoonsgegevens, kunt u mailen 
naar: privacy@vivente.nu 

De Vivente groep en Samenwerkingsverband 
23-05 
Vivente maakt deel uit van het regionale Samenwerkings-
verband 23-05. Het samenwerkingsverband is verant-
woordelijk voor de bekostiging van de ondersteuning 
en de verdeling van de middelen. Het budget dat een 
samenwerkingsverband krijgt toebedeeld, baseert de 
overheid op het aantal leerlingen in de regio. Samenwer-
kingsverband 23-05 streeft ernaar om de onderwijsonder-
steuning zo goed mogelijk te regelen.

Schoolbesturen leggen verantwoording af aan het 
samenwerkingsverband. Daarbij zijn de volgende aspecten 
essentieel: krijgt het kind onderwijs op de beste plek, 



30 

wordt het geld daadwerkelijk besteed aan ondersteuning, 
verloopt het proces goed (geen wachtlijst of thuiszitters).

Voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, 
wordt een groeidossier opgesteld. Daarin staan de 
eigenschappen, de talenten en de belemmeringen van 
de leerling vermeld. Soms gebeurt het dat op de school 
geen recht kan worden gedaan aan de hulpvraag van 
uw kind, ondanks de geboden extra ondersteuning. Dan 
doet de school in overleg met ouders een aanmelding 
bij de CTT (Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid). Deze 
commissie geeft aan of de leerling wel of niet kan worden 
toegelaten tot het Speciaal (Basis) Onderwijs. 

Expertisecentrum Adapt
De Vivente-groep kan de expertise van de medewerkers 
van EC Adapt inschakelen. Dit expertisecentrum 
ondersteunt onze scholen maar ook de scholen vanuit 
het samenwerkingsverband en een aantal externe school-
besturen, in de begeleiding van kinderen met een speciale 
onderwijsbehoefte. Zij voert onderzoeken uit bij kinderen 
en adviseert leerkrachten en intern begeleiders over een 

passende aanpak. Daarnaast verzorgt Adapt nascholingen 
aan individuele medewerkers en schoolteams op diverse 
terreinen. Adapt gaat uit van de vraag van scholen en 
ouders vanuit een betrokken relatie en afstemming. Bij 
Adapt is het de ambitie om een kind in zijn/haar volledige 
zijn te zien en te erkennen. www.ecadapt.nl 

Aannamebeleid 
Met de invoering van passend onderwijs is er sprake van 
zorgplicht. Dit betekent dat Vivente ieder kind en in het 
bijzonder de kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben, een passende onderwijsplek biedt. In grote lijnen 
vindt er eerst een kennismakingsgesprek met de directeur 
en/of de intern begeleider van de school plaats. Daarna 
neemt u als ouder(s) het besluit of u uw kind aanmeldt bij 
de school van uw keuze. De school heeft vervolgens 10 
weken de tijd om uit te zoeken of de ondersteuningsvraag 
van uw kind door de school beantwoord kan worden. 
Als dat het geval is, gaat de school over tot daadwer-
kelijke inschrijving. Kan de school niet voldoen aan de 
ondersteuningsvraag dan wordt er samen met ouders/
verzorgers gezocht naar een geschikte onderwijsplek.  



hier een klacht uit voort komt deze zorgvuldig wordt 
behandeld en beschikt daarom over een klachtenre-
geling. Deze regeling is bestemd voor alle betrokkenen 
van onze scholen, zoals leerlingen, ouders en verzorgers, 
directieleden, vrijwilligers en overige personeelsleden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder 
‘Omgaan met klachten’. Deze kunt u terug vinden op 
onze website.

Beleid ten aanzien van schorsing en verwijdering 
Het gesprek over waarden en normen staat centraal in 
elke school. We vinden het belangrijk dat kinderen leren 
hoe je met elkaar omgaat. Als het gedrag van ouders of 
kinderen hier haaks op staat, ontstaat er een probleem. 
In extreme situaties kan dit leiden tot schorsing of verwij-
dering. Het document schorsen en verwijderen kunt u 
vinden op www.vivente.nu 

Meldplicht bij seksueel misbruik
Alle schoolmedewerkers moeten het college van bestuur 
onmiddellijk informeren over een mogelijk zedendelict. 
Een tussenpersoon informeren, zoals de schoolleiding 
of interne vertrouwenspersoon is niet voldoende. Het 
bevoegd gezag is verplicht een melding van een mogelijk 
zedendelict direct voor te leggen aan de vertrouwensin-
specteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrou-
wensinspecteur stelt vast of er sprake is van een redelijk 
vermoeden van een strafbaar feit. Bij het vermoeden van 
een strafbaar feit is het bevoegd gezag altijd verplicht 
aangifte van misbruik te doen bij de politie. Vervolgens 
informeert het schoolbestuur de betrokkenen hierover.

Registratie ongevallen
Onze scholen willen graag goed zicht hebben en houden 
op incidenten. De bedoeling hiervan is dat de directie 
van de school op de hoogte is van incidenten die zich 
voordoen op de school en het veiligheidsgevoel bij 
leerlingen, ouders en leraren bedreigen. Om deze reden 
worden de incidenten op onze scholen geregistreerd.

31

Na de inschrijving vertrouwt u uw kind aan ons toe en 
delen wij met u vanaf dat moment een grote verantwoor-
delijkheid voor de ontwikkeling van uw kind. Op al onze 
scholen willen we die ontwikkeling zo goed mogelijk 
begeleiden.  

Inschrijving van uw kind betekent ook dat u de grondslagen 
van onze stichting en de regels van de school respecteert.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Onze scholen hanteren de wettelijk verplichte ‘Meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling’. 
Dit is een stappenplan voor professionals en instellingen 
bij (vermoedens) van kindermishandeling en/of huiselijk 
geweld. Het stappenplan biedt ondersteuning door 
duidelijk te maken wat er wordt verwacht zodat op een 
effectieve manier hulp geboden kan worden. De Vivente- 
groep heeft daarvoor een protocol opgesteld, onze 
medewerkers zijn verplicht om volgens deze richtlijnen 
te handelen.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Op al onze scholen willen wij de kinderen, zoveel als 
mogelijk, in de eigen woonomgeving onderwijs bieden. 
Dit betekent niet dat onze scholen allemaal hetzelfde 
zijn. Er zijn scholen (leerkrachten) die net wat meer kennis 
hebben op het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid, 
rekenen/wiskunde, techniek, sport, Dalton of andere 
vormen van leren. De scholen van de Vivente-groep 
hebben dit beschreven in hun SOP. Dit SOP is een soort 
etalage van de school. In dit SOP verwijzen we ook naar 
de website van Scholen op de Kaart. Hiermee wordt de 
etalage nog groter omdat u daar ook andere informatie 
vindt. Het SOP is opvraagbaar bij de schooldirectie of staat 
op de website van de school.

Klachtenregeling 
Het is belangrijk dat de school een omgeving is, waar uw 
kind, maar ook de medewerkers zich veilig voelen. Een 
school is echter een omgeving waar mensen intensief met 
elkaar omgaan en er kunnen zich situaties voordoen die het 
gevoel van veiligheid wegnemen. Meestal worden deze 
situaties in onderling overleg uitgesproken en bijgelegd. 
Soms vindt op school een gebeurtenis plaats waar ouders 
of leerlingen het niet mee eens zijn en een oplossing niet 
gevonden wordt. Vivente vindt het belangrijk dat wanneer 
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7.1 Verzuim en verlof 
De gemeente Zwolle houdt samen met de inspectie 
voor het onderwijs streng toezicht op het verzuim in het 
onderwijs. Natuurlijk weten we dat er altijd een reden 
kan zijn waarom een kind te laat op school komt of een 
dag(deel) niet op school kan zijn. Er zijn echter vastgestelde 
regels voor geoorloofd verzuim. Deze regels zijn door de 
overheid vastgesteld. Wanneer leerlingen ongeoorloofd 
afwezig zijn, dan zijn scholen verplicht dit te melden bij 
het Bureau leerplicht.  

Extra verlof moet altijd bij de directie aangevraagd 
worden en bij ziekte of (huis)artsbezoek verwachten 
wij een telefoontje van de ouders/verzorgers. Wij willen 
graag weten waar een kind is, als het niet op school is. 
Te laat komen is voor een kind vervelend en kan de les 
voor anderen enorm verstoren. Daarnaast mist uw kind 
onderwijstijd als hij/zij regelmatig te laat komt. Probeer er 
daarom voor te zorgen dat uw kind op tijd is.  
 
Het verzuimbeleid op een rijtje:  
•   Kinderen zijn tussen 8.20 en 8.30 uur in de klas; om 8.30 

uur start de les. Bij te laat komen wordt een aantekening 
door de leerkracht gemaakt.  

7 | OVERIGE INFORMATIE

•   Wanneer kinderen meer dan 3x te laat gekomen zijn in 
een korte periode wordt er contact opgenomen met 
de ouders.  

•   Wanneer een kind afwezig is, zonder dat wij daarvan de 
reden weten, betekent dit dat een kind ongeoorloofd 
afwezig is. Zorg dus dat u de school op de hoogte 
brengt van de reden van het verzuim!  

•   Mocht het verzuim zonder geldige reden uitkomen op 
een totaal van 16 uur lestijd gedurende een periode 
van 4 op een volgende lesweken wordt er melding 
gemaakt bij de leerplichtambtenaar.  

•   Wanneer een leerling vaker ziek gemeld wordt dan 
gemiddeld (meer dan 5 dagen per jaar) wordt met u als 
ouder bekeken wat de oorzaak is. Zo nodig wordt een 
kind extra opgeroepen bij de schoolarts. Ook hiervan 
zijn wij verplicht om een melding te doen.  

•   Tijdens de rapportgesprekken wordt het verzuim van 
uw kind zo nodig besproken. 

 Bij luxeverzuim, d.w.z. dat een leerling zonder toegekend 
verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie is 
gegaan, zijn wij altijd verplicht om melding te maken bij 
de leerplichtambtenaar. 



Het aanvraagformulier voor extra verlof is te vinden op de 
website van de school en te verkrijgen bij de administratie. 

7.2 Veiligheidsbeleid 
Binnen de scholen van de Vivente-groep is veiligheid van 
groot belang. Leerlingen en medewerkers moeten zich 
tijdens hun werken op de scholen veilig voelen. Deze 
veiligheid betreft zowel fysieke als sociale veiligheid. 
De fysieke veiligheid heeft te maken met de gebouwen 
en de inrichting ervan. Voor de scholen zijn er ontrui-
mingsplannen, die regelmatig worden gecontroleerd en 
beproefd. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de 
veiligheidsvoorwaarden in de gebouwen (brandbestrij-
dingsmiddelen, noodverlichting, enz.).  

De sociale veiligheid is een zaak waar de scholen veel 
aandacht aan besteden. In de lessen, in de contacten met 
de leerkrachten, tijdens pauzes en activiteiten  is de sociale 
veiligheid van leerlingen van belang en daarom in ieders 
aandacht.  

Naast de aandacht van medewerkers en mentoren kent de 
school ook vertrouwenscontactpersonen. Iedere school 
heeft een interne vertrouwenspersoon die leerlingen 
ondersteunt in vragen rond veiligheid (en andere vragen!).   

In de tweejaarlijkse enquêtes onder leerlingen en 
medewerkers wordt de veiligheid ook bevraagd. Hier gaat 
het om de fysieke en sociale veiligheid. De uitkomsten van 
deze enquêtes worden intern besproken en leiden, waar 
nodig, tot aanpassing van de gebouwen of het beleid.

7.3 Vertrouwenspersonen/Vertrouwensinspecteur

Interne vertrouwenspersoon
Op elke school is een interne vertrouwenspersoon 
aanwezig. De interne vertrouwenspersoon is een persoon 
binnen de school om mensen met vragen over hoe om te 
gaan met klachten of bezwaren de juiste weg te wijzen. Het 
aanstellen van de interne vertrouwenspersoon benadrukt 
de laagdrempeligheid van de klachtenregeling. De interne 
vertrouwenspersoon behandelt de klacht niet inhoudelijk. 

Aanspeekpunt pesten
Leerlingen en ouders kunnen te maken krijgen met pesten 
op de school. Het is belangrijk dat u met uw verhaal bij 

iemand op de school terecht kunt. De interne vertrou-
wenspersoon is het aanspreekpunt voor wie wil praten 
over een situatie waarin hij/zij  gepest wordt. Deze persoon 
is er ook voor ouders die vragen hebben over pesten.

Contactgegevens interne vertrouwenspersoon/ 
aanspreekpunt pesten
Anneke Trip, leerkracht anneke.grievink@vivente.nu 

Externe vertrouwenspersoon
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. 
U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een 
objectieve deskundige van buiten de school. Bij 
ingewikkelde situaties kan de interne vertrouwenspersoon 
de externe vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u 
als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon 
zal in overleg met de school en u proberen maatregelen 
te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. 
De heer Henk Grit is onze externe vertrouwenspersoon. 
Henk Grit is werkzaam aan de Gereformeerde Hogeschool 
VIAA in Zwolle. Naast de scholen van de Vivente-groep 
is hij ook vertrouwenspersoon van andere groepen 
basisscholen, maar ook van grote scholengemeen-
schappen voor voortgezet onderwijs en binnen het HBO. 
Samen met alle betrokkenen werkt hij aan de veiligheid 
binnen de school omdat veiligheid de basis is op grond 
waarvan kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:
Henk Grit • hgrit@viaa.nl  • 038- 4255542/0624321661
Gecertificeerd VP-er en aangesloten bij de Landelijke 
Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV).

Meldpunt vertrouwensinspecteur 
Ouders, leerlingen, medewerkers, directies, besturen en 
interne vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensin-
specteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer 
zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen 
op het gebied van:
•   discriminatie en radicalisering;
•   psychisch en fysiek geweld;
•   seksuele intimidatie en seksueel misbruik. 

De vertrouwensinspecteur luistert, informeert en zo 
nodig adviseert. De melding wordt geregistreerd in een 
vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo 
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nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het 
traject naar het indienen van een formele klacht of het 
doen van aangifte. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens 
kantooruren bereikbaar op • T 0900-1113111.

Als er sprake is van een strafbaar feit kunt u daarvan 
aangifte doen bij de politie zodat er een rechtszaak kan 
volgen. De rechter beoordeelt in dat geval of de dader 
moet worden bestraft. U kunt over een strafbaar feit ook 
een klacht indienen bij de klachtencommissie, maar die 
kan een dader geen straf opleggen. 

Verwijsindex risicojongeren (VIR)
De verwijsindex is een landelijk digitaal registratiesysteem 
om risicosignalen van verschillende professionals/organi-
saties bij elkaar te brengen. De Ark maakt in voorkomende 
gevallen ook gebruik van dit systeem. Door de meldingen 
in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind 
ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen 
over de beste aanpak. Op deze manier wordt voorkomen 
dat hulpverleners langs elkaar heen werken en blijft elke 
risicojongere in beeld. 
In de VIR staat alleen geregistreerd dat er een melding 
is gedaan. De aard van de melding en de behandeling 
worden niet bijgehouden. Die informatie blijft in het 
dossier bij de betreffende hulpverlener. Het is niet nodig 
dat gekozen wordt tussen het gebruik van de meldcode 
en VIR, zij ondersteunen elkaar. 

7.4 Schoolarts 
In de loop van het schooljaar vindt er in de groepen 2 
en 7 een onderzoek plaats door de schoolarts of door de 
schoolverpleegkundige. Ouders ontvangen hiervoor een 
uitnodiging en er volgt een nagesprek. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD. 

GGD, afdeling Jeugdgezondheidszorg Zeven Alleetjes 1 
• 8011 CV Zwolle • T 038 4281428

7.5 Veilig Thuis IJsselland
Als teamleden vermoeden hebben van kindermishan-
deling in de gezinssituatie, is het wettelijk verplicht dit te 
melden bij Veilig Thuis IJsselland. 
Doel is om, indien vermoedens kloppen, kind en gezin 
zo spoedig mogelijk te helpen en ervoor te zorgen dat 
de nodige maatregelen worden getroffen. 

Veilig Thuis is te bereiken onder T 0800 2000. 
Dit gratis telefoonnummer is 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar.

7.6 Luizencontrole
Het hebben van luizen is niet erg, maar wel lastig. 
Om een luizenuitbraak op school te voorkomen vinden 
er dan ook in alle groepen regelmatig controles plaats. 
Dit gebeurt elke woensdag- of vrijdagochtend na een 
vakantie door twee of meer ‘luizenouders’ per groep. 
Controles duren een half uurtje per groep en gebeuren 
discreet en zorgvuldig. Indien bij uw kind luizen zijn 
geconstateerd, zal de groepsleerkracht contact met u 
opnemen.
Bij luizen kan in de betreffende groep gebruikgemaakt 
worden van luizencapes. Leerlingen hangen hun jas dan 
in deze cape om verdere verspreiding te voorkomen. De 
cape wordt vanuit school verstrekt, u kunt hiervoor bij de 
administratie terecht. 

7.7 Verzekeringen en aansprakelijkheid

Ongevallenverzekering 
De Vivente-groep heeft voor alle leerlingen een ongeval-
lenverzekering afgesloten. Op grond van de ongevallen-
verzekering zijn de leerlingen verzekerd. Deze verzekering 
geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een 
ongeval tot overlijden of blijvende invaliditeit leidt. Ook 
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zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeel-
telijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van 
betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen 
risico). Materiële schade valt niet onder de dekking; als 
bijvoorbeeld tijdens de gymles een bril door een bal wordt 
beschadigd, wordt deze niet door school vergoed. De 
ongevallenverzekering is afgesloten onder de volgende 
voorwaarden:

•  € 12.500,00 per persoon in geval van overlijden. 

•  € 60.000,00 maximaal per persoon in geval van blijvende 
invaliditeit. 

•   € 3.000,00 maximaal per persoon voor geneeskundige 
kosten. 

•  € 3.000,00 maximaal voor tandheelkundige kosten. 

•  € 1.500,00 maximaal per persoon bij agressie en geweld. 

Deze verzekering is van kracht gedurende de schooltijden 
evenals tijdens het gaan en komen naar de scholen, en wel 
vanaf een uur voor de aanvang tot een uur na het verlaten 
van de school. Bovendien is deze verzekering van kracht 
gedurende excursies, schoolreizen en werkweken, die 
onder leiding staan van de school. In principe vallen alle 
door de school geïnitieerde activiteiten onder de dekking 
van de verzekering. 

Aansprakelijkheidsverzekering  
Het personeel, de ouders en andere vrijwilligers die 
diensten verrichten bij de scholen van de Vivente-groep 
zijn W.A. verzekerd. Deze verzekering dekt het aanspra-
kelijkheidsrisico ten opzichte van derden (kunnen ook 
leerlingen zijn) bij uitoefening van hun activiteiten voor de 
scholen. Schade door verwijtbaar gedrag valt niet onder 
de dekking. 

Eigendommen van de leerlingen 
De school is niet aansprakelijk voor zoekraken, bescha-
diging of diefstal van eigendommen van de leerlingen, 
ook niet uit kluisjes. 
 
Nota bene 
Schade die door onrechtmatig handelen van een leerling 
wordt veroorzaakt, valt onder de eigen verantwoorde-
lijkheid van die leerling (of die van de ouders als de leerling 
jonger dan 14 jaar is). In geval van schade wordt dan 
aanspraak gemaakt op de particuliere verzekering van de 

betreffende leerling/ouders. 
Indien onverhoopt een leerling een ongeval mocht 
overkomen, moet dit onmiddellijk aan de directie van 
de school worden medegedeeld. De leerling ontvangt 
dan een schadeaangifteformulier dat na invulling en 
ondertekening onmiddellijk moet worden ingeleverd bij 
de directie van de school.

7.8 Sponsoring 
Stichting Vivente en de school voeren een terughoudend 
beleid ten aanzien van sponsoring. Acceptabel zijn alleen 
die activiteiten die geen langdurige verplichtingen met 
zich meebrengen, die geen invloed hebben op het 
onderwijs en die passen bij de doelen en identiteit van de 
school. Ook kan de school via uitingen in nieuwsbrieven, 
bordjes en dergelijke een tegenprestatie bieden voor 
mogelijke sponsoring. Ouderorganisaties, vakbonden en 
ministerie hebben hierover een convenant opgesteld dat 
ook door het bestuur en de school wordt onderschreven. 
Dit ligt op school ter inzage. Alle sponsoractiviteiten van 
de school zullen aan dit convenant en door de MR van de 
school worden getoetst.



36 

Prokino De Ark - peuteropvang
In ons schoolgebouw vind je de peuteropvang van 
Prokino De Ark. Op de peuteropvang leert je kind spelen-
derwijs de wereld ontdekken. Het is een veilige plek waar 
je kind plezier heeft en talenten ontwikkelt.

Waarom kies je voor peuteropvang van Prokino De Ark?
•   je kind leert hier samen spelen, naar elkaar luisteren en 

met elkaar delen
•   je kind krijgt hier de stimulans om talenten te 

ontwikkelen en te groeien in wie het is
•   de activiteiten en werkwijze sluiten aan bij basisschool 

De Ark zodat de overgang straks vloeiend verloopt
•   onze pedagogisch medewerkers combineren hun 

deskundigheid met warme aandacht en liefde voor 
kinderen

•   Onze VVE-methode stimuleert je kind om zich sociaal 
emotioneel en motorisch te ontwikkelen. Ook de 
ontwikkeling van taal en rekenen hoort daarbij. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Heeft je kind extra aandacht nodig omdat er een 
vermoeden is van een dreigende ontwikkelings- of 
taalachterstand? Informeer dan eens bij het consulta-
tiebureau naar een VVE-indicatie. Daarmee vergoedt de 
gemeente extra dagdelen peuteropvang voor je kind. Al 
onze peuteropvangen zijn VVE-gecertificeerd waardoor 
je kind alle kansen krijgt om zich op een speelse manier 
te ontwikkelen.

Partners in opvoeden
Opvoeden is leuk, maar kan ook pittig zijn. Wil je als ouder 
overleggen of zoek je praktisch advies? Ga dan in gesprek 
met de pedagogisch medewerkers die je kind kennen. 
Als partners in opvoeden, denken wij graag met je mee. 

Op zoek naar Buitenschoolse opvang?
Mogelijk start Prokino met buitenschoolse opvang in de 
basisschool De Ark. Informeer dus naar de mogelijkheden 
bij de klantenservice T 038 333 8792.

8 | KINDEROPVANG
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Praktische zaken

•  Wanneer mag je kind starten? Zodra het 2 jaar is;

•  Een ochtend peuteropvang ruilen? In overleg is dit 
mogelijk;

•  Wanneer kan je kind komen? Van maandag t/m vrijdag 
van 8.15 - 12.15 uur;

•  Hoe groot is de peutergroep? Dit varieert tot maximaal 
16 kinderen;

•  Meer informatie kunt u vinden op onze website: 
 www.prokino.nl/zwolle

Meer weten of aanmelden?
Heb je vragen over de peuteropvang of benieuwd naar 
mogelijkheden voor de bso van Prokino De Ark of wil je 
je kind aanmelden? Neem dan contact met ons op via 
038 333 8792 of mail naar regio-middenoost@prokino.nl.

Buitenschoolse opvang bij Partou
Plezier en ontspanning na een drukke schooldag zijn bij 
ons belangrijk. Kinderen kunnen vrij spelen, maar hebben 
ook de keuze uit ons activiteitenaanbod. Naar buiten, 
bewegen en muziek staan hierbij centraal. Met verras-
sende activiteiten inspireren we de kinderen en helpen 
we ze spelenderwijs te leren en de wereld te ontdekken.
 
In basisschool De Ark biedt Partou buitenschoolse opvang 
aan voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Twee groepen zijn 
gehuisvest in de Ark. Beide groepen zijn gezellig aange-
kleed en hebben diverse speelhoeken om de kinderen 
uit te dagen tot spelen. Voor de oudste is er chill hoek 
en een Wii.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn wij 
geopend tot 18.30. Voorschoolse opvang wordt aange-
boden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 
7.30 tot aanvang school.

 
In de vakanties hebben we een afwisselend vakantiepro-
gramma met uitdagende workshops en trekken we er 
lekker op uit naar de speeltuin of het park. Of we gaan 
naar het bos met onze eigen Natuurbus. Onze ouders 
kunnen via het digitale platform en app Mijn Kind met 
foto’s en korte verslagen de dag van hun kind op afstand 
meebeleven. Hierdoor krijgen ze een nog beter beeld van 
wat er zich afspeelt op de bso tussen het brengen en het 
ophalen van hun kind.
 
Meer informatie over de vestiging, openingstijden, onze 
contractvormen en tarieven vindt u op  www.partou.nl/
gedeputeerdenlaan49 en www.partou.nl/gedeputeer-
denlaan45a

Ontdek & Doe Outdoor kinderopvang 
Buitenschoolse opvang Ontdek & Doe biedt bij Scouting-
gebouw Indaba (Thorbeckelaan 14) BSO aan. De naam 
zegt het al: bij Ontdek & Doe zit uw kind niet stil, maar 
trekt het erop uit. 

Outdoor kinderopvang van Ontdek & Doe is leuk, 
verrassend, buiten, anders, geschikt voor ieder kind, kleine 
groepen, actief, op en top outdoor! Bent u enthousiast 
of geïnteresseerd, neemt u dan contact op voor een 
vrijblijvende rondleiding. 

Ontdek & doe • Outdoor kinderopvang
T 06 28348345/ 06 48839444 
info@ontdekendoe.nl • www.ontdekendoe.nl 
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Algemeen
www.kennisnet.nl 
Goede website voor alles wat met het onderwijs heeft 
te maken. Daarnaast vindt u ook veel links naar andere 
handige en goede sites. 
www.schooltv.nl/beeldbank 
Op deze website vindt u een prachtige verzameling 
multimedia van zeer uiteenlopende onderwerpen 
voor basisschoolleerlingen. 
www.minocw.nl/schoolvakanties 
Als u de  vakantiedata voor volgend jaar wilt nakijken. 
www.symbaloo.com/public/79/8-12-info  
Website met veel links naar goede educatieve 
websites voor kinderen van groepen (4) 5 t/m 8 
www.scholenopdekaart.nl 
Een interessante site van de PO-raad met veel 
informatie over scholen in Nederland, afkomstig 
van o.a. de inspectie en DUO.  
www.kanjertraining.nl 
Website over o.a. de kanjerlessen zoals die op school 
worden gegeven.

Onderwijs
www.jeugdbieb.nl 
Website met een informatieve startpagina.
www.rekenweb.nl 
Onder spelletjes zijn veel educatieve spelletjes 
te vinden. 
www.dadsproject.com 
Website met educatieve spelletjes met onder 
meer topografie. 
www.netwijs.nl 
Leerzame website wereldoriëntatie.  
www.tijdsbeelden.nl 
Website over geschiedenis.

Leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen
Balans is de landelijke oudervereniging voor leer-, 
ontwikkelings- en gedragsstoornissen. 
Deze vereniging biedt ouders actuele, doelgerichte 
informatie en bemiddelt in onderling contact. Tevens 
behartigt zij de collectieve belangen van haar leden bij 
de overheid, de zorg en het onderwijs. 
www.balansdigitaal.nl 

Internetgebruik
www.kinderconsument.nl 
Website voor ouders en leerlingen in de bovenbouw. 
Kinderconsument is een stichting die opkomt voor 
kinderen die opgroeien in het Multimedia tijdperk.   
www.wikikids.nl 
Wikipedia voor en door kinderen.
www.kidskennisnet.nl 
Website met educatieve spelletjes.

Kindermishandeling
Wist u dat in Nederland jaarlijks ruim 50.000 kinderen 
worden mishandeld? Bij een vermoeden van kinder-
mishandeling kunt u contact opnemen met het 
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 
www.amk-nederland.nl  
www.kindermishandeling.nl  
www.kinderbescherming.nl 

Bedplassen
In Nederland hebben meer dan 100.000 kinderen van 
6 jaar en ouder last van bedplassen. Meer informatie 
hierover kunt u vinden op de volgende website: 
www.droogbedcentrum.nl 

www.dearkzwolle.nl  | www.vivente.nu 

LEUKE, HANDIGE EN INTERESSANTE WEBSITES 
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AANTEKENINGEN
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T 038 4603258 • dearkzwolle@vivente.nu • www.dearkzwolle.nl


