OBS de Groeiplaneet

Schoolgids 2018-2019
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Laat zien wie je bent!
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Voorwoord

Geachte ouders/verzorgers,
Voor u ligt de schoolgids 2018-2019.
Deze gids is er om u als ouders/verzorgers* kennis te laten maken met onze school, onze manier van
werken en met de resultaten die we daarmee willen behalen. Ook bevat deze gids veel informatie over
de gang van zaken op onze school.
Naast de schoolgids brengen wij een jaarkalender uit, zodat u de jaarlijkse informatie steeds snel bij
de hand hebt. Op onze website www.degroeiplaneet.nl is ook veel informatie te vinden.
Wanneer u na het lezen van de schoolgids nieuwsgierig bent geworden naar onze school, nodigen we
u graag uit om een afspraak te maken voor een rondleiding en een gesprek. U kunt dan zien hoe het
er in de praktijk aan toe gaat.
Wij gaan ervan uit dat u deze schoolgids met plezier leest. Als u opmerkingen, aanvullingen of
suggesties hebt, waardoor de gids een volgende keer nog informatiever of duidelijker kan zijn voor u,
dan horen wij dit graag.
Namens het team van de Groeiplaneet,
mw. M. Mourik
directeur
augustus 2018
* Wanneer we in deze schoolgids spreken over ‘ouders’ bedoelen we daarmee ook de verzorgers. Vanwege de
leesbaarheid noemen we in deze gids alleen ouders.
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De school en de organisatie
Onze basisschool
OBS de Groeiplaneet is een leefgemeenschap, waarin je je mag ontwikkelen. Waar je mag laten zien
wie je bent. Wij zijn een openbare school. Respect voor ieders mening, religie en afkomst vormt voor
ons de basis. Wij geven ons onderwijs niet vanuit een bepaalde geloofs- of levensovertuiging.
In ons kleurrijke logo (zie voorkant) vindt u terug dat diversiteit voor ons een groot streven is. Mensen,
meningen en ideeën zijn veelkleurig. Die veelkleurigheid maakt dat we samen een leefgemeenschap
vormen die uitdaagt om te groeien en te ontwikkelen.
Hoofdlocatie
en
Wielerbaan 17,

bovenbouw:

telefonisch bereikbaar van 8.00 tot
16.30 uur op:
0180 – 51 38 35

Nevenlocatie en onderbouw:
Berk 2,
telefonisch bereikbaar van 8.00 tot
16.30 uur op:
0180 – 52 19 97

BLICK op onderwijs
Onze school is één van de scholen van stichting BLICK op onderwijs. BLICK is een letterwoord dat staat
voor Boeiend Leren in Capelle en Krimpen. Binnen deze stichting voor openbaar onderwijs vallen in
totaal acht basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en het IJsselcollege voor
praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo. Iedere school is erop gericht uw kind zo goed mogelijk
voor te bereiden op het vervolgonderwijs of een passende plek in de maatschappij. Binnen BLICK
maken wij dankbaar gebruik van elkaars kennis en ervaring. Tussen basisonderwijs en voortgezet
onderwijs ontwikkelen we doorgaande leerlijnen. Alles voor uw kind.
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Medezeggenschap
Op onze school en binnen BLICK vinden wij medezeggenschap erg belangrijk. Ouders en leerkrachten
kunnen zich laten kiezen in de medezeggenschapsraad. De MR overlegt regelmatig met de directie over
schoolspecifieke zaken.
Beide geledingen binnen onze MR – zowel de ouders als de leerkrachten – zijn vertegenwoordigd in de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, net als die van alle andere basisscholen binnen de
stichting. De GMR overlegt periodiek met het College van Bestuur over algemene beleidszaken als het
gaat over het basisonderwijs binnen BLICK.

Vragen over het onderwijs
Wanneer u vragen hebt over het onderwijs in het algemeen of de onderwijsinspectie in het bijzonder
kunt u die richten aan de Inspectie van het Onderwijs.
Inspectie van het Onderwijs

Vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis).

Postbus 51
info@owinsp.nl

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of
fysiek geweld:

www.onderwijsinspectie.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).
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Missie en visie
Met de verwoording van onze missie en visie maken wij duidelijk waar we als basisschool voor willen
staan en waar we als school heen willen met het onderwijs. OBS de Groeiplaneet is een onderdeel van
stichting BLICK op onderwijs. Een stichting met een overkoepelende missie en visie. Ook die willen we
u niet onthouden.

Waar staan we als de Groeiplaneet voor?
Op de Groeiplaneet geloven we dat iedereen wel ergens goed in is. Daarom bieden we kinderen graag
de ruimte. Dagen we hen uit om te laten zien wie ze zijn. Kinderen mogen samen met ons ontdekken
waar hun talenten liggen. Ze mogen zichzelf zijn en zeggen wat ze denken.
Zo komen we erachter dat we best veel op elkaar lijken, maar soms ook verschillen. Juist die verschillen
maken de wereld een stuk leuker. Daarom leren we op de Groeiplaneet om met plezier samen te werken
en respect voor elkaar te hebben. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich bij ons thuis voelt!

De missie van BLICK
De missie van BLICK is kort en krachtig: ‘Een gelukkig kind op een fantastische school’. Met die missie
dragen wij uit dat de Groeiplaneet en alle andere scholen binnen de stichting een veilige en prettige
(leer)omgeving willen bieden. Ieder kind mag zich bij ons gekend en gezien weten. Op onze fantastische
school geven we kwalitatief goed onderwijs, dat aansluit bij de talenten van uw zoon of dochter.

De visie van BLICK
Stichting BLICK op onderwijs heeft haar onderwijsvisie neergelegd in vier kernwoorden:
Dichtbij

In het onderwijs op onze school willen we dicht bij de kinderen zijn, maar ook midden
in de samenleving staan. Kinderen kunnen op de Groeiplaneet dicht bij zichzelf blijven.
Zij krijgen onderwijs dat zo goed mogelijk bij hen past.

Verbinden

Tussen leerlingen en groepen willen we op school verbindingen leggen. We
organiseren groepsoverstijgende projecten. Samen met hun leerkracht gaan de
kinderen op onderzoek en op ontdekkingstocht.

Kwaliteit

Wij willen veel kwaliteit bieden in ons onderwijs, zodat uw zoon of dochter zich
maximaal kan ontplooien.

Bevlogen

Wij focussen op het geluk en de talenten van uw kind. We doen er alles aan om hem
of haar enthousiast te maken voor school en voor wat wij in de les aan de orde stellen.
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Onze leeromgeving
Boeiend onderwijs
OBS de Groeiplaneet is een overzichtelijke school met een fijne sfeer. We besteden aandacht aan taal,
rekenen en spelling. Daarnaast krijgen kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken op het gebied
van sport, techniek, kunst en creativiteit. Natuurlijk vinden we het belangrijk dat iedereen maximaal
presteert op zijn eigen niveau. We geven dat vorm via het concept ‘Boeiend Onderwijs’.
Wat houdt dit concept in? Het hoort bij de onderwijsvernieuwing ‘natuurlijk leren’. We willen optimale
resultaten behalen door onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit te creëren. Dat gaat natuurlijk niet
zonder slag of stoot. Om die leersituaties te realiseren, is in elk geval innerlijke betrokkenheid nodig.
Van de leerlingen, maar ook van de leerkrachten. Bij boeiend onderwijs gaat het leren van leerkrachten
én het leren van leerlingen hand in hand. Daarbij is een rijke leeromgeving onmisbaar.

Open cultuur
De open cultuur op onze school kenmerkt zich door creativiteit en structuur. We geloven dat die cultuur
een belangrijke basis biedt voor de ontwikkeling van alle kinderen. De Groeiplaneet is net een wereld
in het klein. We trekken ons niet terug in onze school. We zijn juist betrokken op de wereld om onze
school heen. Je merkt bij ons dat iedereen er mag zijn. We doen het samen en leren van elkaar.

Passend onderwijs
Het kan zijn dat uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft. Wij verzorgen dan een passend
onderwijsaanbod voor hem of haar. De mogelijkheden daartoe hebben we vastgelegd in het
schoolondersteuningsprofiel. U vindt dit op www.degroeiplaneet.nl onder Downloads. Het passend
onderwijsaanbod realiseren we zoveel mogelijk op onze eigen school en met eigen middelen. Indien
nodig maken we gebruik van externe deskundigen. Zo kunnen alle basisscholen binnen de stichting
gebruikmaken van Bouwsteen Expertise. Dit expertisecentrum ondersteunt leerkrachten, interne
begeleiders en leerlingen in het aanbod van passend onderwijs.

Samenwerkingsverband
Om leerlingen die dit nodig hebben passend onderwijs te kunnen geven, werken basisscholen binnen
een regio samen in een samenwerkingsverband. Voor onze regio is dat het Samenwerkingsverband
Aan den IJssel. Dit heeft in het ondersteuningsplan vastgelegd hoe wij als basisscholen omgaan met
onze zorgleerlingen. Wat wij zelf kunnen doen. Waar een andere basisschool binnen de regio nog beter
in is. En waarvoor wij de ondersteuning van externe deskundigen nodig hebben.

Specifieke onderwijsbehoeften
Leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften die op een gewone basisschool onvoldoende
passend onderwijs kunnen krijgen, zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs. Dit wordt binnen
onze stichting verzorgd door SBO De Bouwsteen.
Het Samenwerkingsverband Aan den IJssel moet instemmen met plaatsing in het speciaal
basisonderwijs. Na instemming geeft het een toelaatbaarheidsverklaring aan de ouders, waarmee zij
hun zoon of dochter kunnen aanmelden bij een school voor speciaal basisonderwijs.
Meer informatie over passend onderwijs vindt u op www.passendonderwijs.nl van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
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Een veilige school
Respectvol
Wij vinden het belangrijk dat in onze school rust heerst. Dat iedereen zich daar veilig voelt. Daarom
gaan we in onze school respectvol met elkaar om. De school is op deze manier een prettige en
uitdagende plek om te leren en te werken.

Veiligheidsplan
Wij hebben ons beleid over veiligheid vastgelegd in het veiligheidsplan. Dit bevat protocollen waarin
staat beschreven hoe we in bepaalde situaties moeten handelen. De volledige protocollen liggen op
school voor u ter inzage.

Ongevallen
Wij registreren op school ongevallen en bijna-ongevallen. Deze registratie gebruiken we om de
veiligheid binnen onze school te verhogen.

Open organisatie
Hebt u een klacht over onze school, over medewerkers of over de dagelijkse gang van zaken? Wij
vinden het fijn wanneer u die in een vroeg stadium met ons bespreekt. Wij zijn een open organisatie en
willen graag de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken. De gebruikelijke route is om met uw
klacht eerst naar de leerkracht van uw kind te gaan. Wanneer u er met de leerkracht niet uitkomt,
verzoeken wij u de klacht te bespreken met de directie van de school.

Klachtenregeling
Voor meer uitzonderlijke situaties hebben wij binnen stichting BLICK op onderwijs een officiële
klachtenregeling. U kunt daarvan gebruikmaken als uw klacht – gelet op de aard daarvan – niet via
bovengenoemde weg kan worden opgelost of als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld.
Wilt u van de officiële klachtenregeling gebruikmaken, neem dan contact op met de schooldirecteur.
Deze verwijst en begeleidt u naar de vertrouwenspersoon. Rechtstreeks contact opnemen met de
vertrouwenspersoon kan ook.
Stichting BLICK op onderwijs heeft via de CED-groep twee externe vertrouwenspersonen ingehuurd om
ouders, leerlingen en medewerkers in diverse situaties te ondersteunen. Beide personen zijn bereikbaar
via:



een e-mail aan het centrale e-mailadres van de CED-groep: evp@cedgroep.nl;
een brief in een gesloten envelop gericht aan de vertrouwenspersoon sturen aan: BLICK op
onderwijs, postbus 776, 2900 AT Capelle aan den IJssel. Het stafbureau zorgt ervoor dat de
gesloten envelop wordt doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Sinds 1 juli 2013 wordt de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gehanteerd. Zie voor meer
informatie hierover www.meldcode.nl.

Veilig Thuis en SISA
Het kan gebeuren dat wij ons zorgen maken over de thuis- of opvoedingssituatie van een leerling. Wij
zijn dan verplicht om Veilig Thuis hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan leiden tot een aanmelding bij
het Jeugdbeschermingsplein van de gemeente.
Alle leerlingen die in een schoolondersteuningsteam (SOT) worden besproken, worden gemeld in het
SISA-signaleringssysteem. SISA staat voor ‘samenwerkingsinstrument sluitende aanpak’. Het is heel
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concreet een computersysteem dat professionals bij elkaar brengt die bij dezelfde jeugdige (0 tot 23
jaar) betrokken zijn. Door het afgeven van een signaal in SISA weet een professional sneller of ook
andere professionals zijn het gezin en/of een jeugdige betrokken zijn. Zijn er specifieke situaties
waarvan wij melding willen maken, dan brengen wij u als ouder of verzorger daarvan op de hoogte.
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De schoolorganisatie
Jaarklassensysteem
Binnen onze school werken wij met het jaarklassensysteem. De leerlingen zijn in principe op leeftijd
over de groepen verdeeld. De kleuters vormen daarop een uitzondering.

Kleutergroepen
In de kleutergroepen werken we met kinderen van verschillende leeftijden in één groep. Kinderen van
4 tot 6 jaar spelen en werken daar dus samen.
Uw 4-jarige zoon of dochter plaatsen we in de startgroep. Is uw kind jarig in de winter of in het voorjaar,
dan start het doorgaans na de eerstvolgende zomervakantie in groep 1. Kinderen die in oktober,
november of december geboren zijn – de zogenoemde najaarskinderen – plaatsen we direct na hun
vierde verjaardag in groep 1. De leerkracht observeert hen nauwgezet. Per kind bekijken wij vervolgens
of de ontwikkeling het schooljaar erna het beste kan worden voortgezet in groep 1 of in groep 2. Stel
dat uw kind in die afweging in groep 2 komt, dan wil dit nog niet zeggen dat het een jaar later automatisch
doorstroomt naar groep 3. Ook dan volgt weer een afweging op basis van de observaties van de
leerkracht. Net als bij alle andere kinderen.
Het aanmeldingsformulier voor nieuwe leerlingen vindt u op www.degroeiplaneet.nl onder Downloads.

Groepen en leerkrachten
Onderbouw

Bovenbouw

Locatie: Berk 2, Krimpen aan den IJssel

Locatie: Wielerbaan 17, Krimpen aan den IJssel

Groep

Leerkrachten

Groep

Leerkrachten

1/2A

Marianne Rook

6

Leonie Madern
David Mookhoek

Jessica van Wichen

1/2B

6/7

Joyce den Ouden

Els Berk

Henny de Vreede

1/2C

7

Wietske Heespelink

Miranda Buitkamp
Yvonne Goedegebuur

Imen Ben Jeddou

3A

Els Koek

Grada Nuyen

8A

Audrey Malatestas

8B

Laura Riekwel

Mirjam van den Berg

3B

Raquel van Dijk

4

Yvonne Goedegebuur
Emmy Schutte

4/5

Clarissa van Leeuwen
Roosmarijn Schaab

5

Jocé Offerman
Hannah Bolsius
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Overig

functie

Directie

Naam

Adjunct-directeur

Rosa Houweling
r.houweling@blickoponderwijs.nl

administratie

Boukje van Wijk

Directeur

Monique Albers
interne begeleiding

Irene Both

plusklas

Anita Schenk

Mary Mourik
m.mourik@blickoponderwijs.nl

Opvang van de leerlingen
De professionele kinderopvangorganisatie Kinderdam verzorgt voor OBS de Groeiplaneet de voor- en
naschoolse opvang op onze onderbouwlocatie: Berk 2, Krimpen aan den IJssel.

Voorschoolse opvang
Maakt u gebruik van de voorschoolse opvang, dan verwelkomen de medewerkers van Kinderdam uw
zoon of dochter vanaf 7.30 uur.

Naschoolse opvang
Voor wat betreft de naschoolse opvang kunt u kiezen uit twee pakketten: opvang tot 15.00 uur of opvang
tot 18.00 uur. Tussen de Groeiplaneet en Kinderdam is de afstemming goed geregeld. De overdracht
van de kinderen verloopt altijd soepel. Zit uw zoon of dochter in de bovenbouw en maakt u gebruik van
de naschoolse opvang, dan wordt uw kind naar onze onderbouwlocatie gebracht. Voor deze opvang
geeft u uw kind op via www.kinderdam.nl.

Contactmomenten ouders
Ouderbetrokkenheid vinden wij een groot goed. We doen er veel aan om u als ouders en/of verzorgers
zoveel mogelijk te betrekken bij wat met uw zoon of dochter op school gebeurt. We doen dit op
informatieavonden en spreek- en rapportavonden. Natuurlijk kunt u ook op andere momenten een
afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Gescheiden ouders
Bent u een gescheiden ouder, dan gaan wij ervan uit dat u en uw ex beiden het ouderlijk gezag hebben.
Dat u beiden dus het wettelijk recht hebt om zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over uw kind. U
bent in die situatie beiden welkom bij ouderavonden en leerlingbesprekingen.
Wanneer dit ook voor u geldt, willen we graag weten hoe u de onderlinge communicatie met uw kind
hebt geregeld. Wie van u beiden het kind ziekmeldt en verlof aanvraagt. En met wie van u wij in
bijzondere gevallen contact op moeten nemen.
Ons protocol gescheiden ouders vindt u op www.degroeiplaneet.nl onder Downloads.
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Rapportage
Wij geven drie keer per jaar aan uw kind een rapportfolio mee. Daarin ziet u hoe de ontwikkeling van
uw kind verloopt. Zowel op sociaal-emotioneel gebied als op het gebied van de leerresultaten.
Het eerste rapport komt in november. Het geeft antwoord op de vraag hoe uw zoon of dochter zich op
sociaal-emotioneel gebied ontwikkelt. We bespreken dit rapport samen met u en uw kind. Uw kind heeft
een belangrijke rol in dit gesprek.
Het tweede rapportfolio volgt dan in februari. Daarin brengen we de ontwikkeling op het gebied van de
leerresultaten in beeld. Tevens voegen we een uitdraai toe met daarop de resultaten van de gemaakte
Cito-toetsen. Naar aanleiding van dit rapport hebben we een gesprek met alleen de ouder(s).
Het derde rapportfolio geven we in juni mee. Naar aanleiding van dit rapport nodigen we ouders uit van
leerlingen die zich anders ontwikkelen dan verwacht. Wij nodigen dan ook ouders uit voor een gesprek
wanneer wij denken dat het belangrijk is om met hen nog voor de zomervakantie bepaalde afspraken
te maken.
Nog even op een rij:
Wanneer

Over

Met wie

Rapportfolio november

sociaal-emotionele ontwikkeling

bespreking met ouders én leerling

Rapportfolio februari

ontwikkeling leerresultaten

bespreking met ouders

Cito-resultaten
Rapportfolio juni

algeheel beeld

bespreking met geselecteerde ouders

Toestemmingsverklaring
Uw kind heeft recht op privacy, óók op onze school. Wij richten ons in ons schoolbeleid dan ook
helemaal naar de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij van u
toestemming moeten vragen voor bepaalde activiteiten. Wij doen dat direct al bij de inschrijving van uw
kind. Om goed onderwijs te kunnen geven, is het nodig om gegevens over uw kind binnen onze school
uit te wisselen. Daarvoor hebt u bij de inschrijving een toestemmingsverklaring ondertekend.
Dat betekent concreet dat onze leerkrachten toegang hebben tot de persoonsgegevens van uw zoon of
dochter. Zonder dat de pabo-student die bij ons stage loopt zomaar gebruik kan maken van de
persoonsgegevens van uw kind. Hij of zij mag over uw kind alleen iets schrijven zonder
naamsvermelding of anders met uw uitdrukkelijke toestemming.
Wij zullen u ook uw toestemming vragen voor het publiceren van foto’s en video’s waar uw kind op staat.
Willen wij een publicatie uit laten gaan, waarin uw zoon of dochter wordt genoemd, dan mogen wij dat
alleen maar doen als u hier vooraf schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit doet u via een
toestemmingsformulier dat u van ons ontvangt.
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Leerstofaanbod
Schoolplan
In ons schoolplan beschrijven wij hoe wij op OBS de Groeiplaneet uw kind onderwijs willen geven. Het
plan ligt voor iedereen ter inzage op school. We hebben daarin de kernpunten, uitgangspunten en
doelstellingen van ons onderwijs vastgelegd. Ook onze sterke en zwakke punten en hoe we die laatste
willen verbeteren. Het schoolplan bevat onze beleidsvoornemens. Wat we doen aan kwaliteitszorg en
wat aan schoolontwikkeling. Net als het onderwijs zelf is ook ons schoolplan steeds in ontwikkeling.

Basisvaardigheden
De vakken taal, lezen en rekenen zijn de basis voor elke andere ontwikkeling. Op deze kernvakken
leggen wij veel nadruk. Daarnaast geven wij natuurlijk ook veel andere vakken. Wij streven ernaar de
kinderen aan het einde van groep 8 prima aan te laten sluiten op het voortgezet onderwijs.

Ontwikkelingsproces
Wij stemmen ons onderwijs af op de voortgang in de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Dit
betekent dat wij onze lesmethoden zeer verantwoord kiezen en regelmatig vernieuwen. Bij die
persoonlijke ontwikkeling hoort immers ook eigentijds lesmateriaal.

Gebruikte methodes
Op de Groeiplaneet wordt met de volgende methoden gewerkt:
Leergebied
Aanvankelijk lezen
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Taal
Spelling
Rekenen
Engels
Wereldoriëntatie
Schrijven
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Leerlingvolgsysteem onderbouw

Methode
Lijn 3
Estafette
Grip op Lezen
Taal op Maat
Spelling op Maat
Rekenrijk
Hello World!
Blink
Pennenstreken
Zien!
Parnassys/Onderbouwd

Naast deze papieren methodes hebben we ook verschillende ICT-licenties. Daarmee kunnen onze
leerlingen op hun eigen niveau werken.

Toetsing
Op de Groeiplaneet hanteren we gestandaardiseerde toetsen. Die hebben we gepland in een
toetskalender. De uitslagen van alle toetsen en vragenlijsten worden besproken in de groepsbespreking
tussen leerkracht en interne begeleider. In samenspraak nemen we op basis daarvan eventuele
maatregelen. Mocht er bij een leerling sprake zijn van stagnatie of achterstand, dan proberen wij die
met behulp van gerichte aandacht binnen de groep te verhelpen. Uiteraard houden we u op de hoogte
van de ontwikkelingen van uw kind.
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Kwaliteit van onderwijs
Meten is weten
Op de Groeiplaneet willen we het maximale uit de kinderen halen. Willen we tegelijkertijd zien dat uw
kind gelukkig is op onze fantastische school. Wij willen kwaliteit bieden én die kwaliteit vasthouden. Dat
kan alleen wanneer we bijhouden welke resultaten uw zoon of dochter haalt. Zowel op didactisch als op
sociaal-emotioneel vlak. Verder houden we bij naar welk vervolgonderwijs onze leerlingen gaan.
Wanneer we deze gegevens analyseren, krijgen we al een mooi beeld van de kwaliteit van onderwijs.
Dat beeld kunnen we verder verfijnen door zelfevaluatie en door tevredenheidsonderzoeken onder
leerkrachten, ouders en leerlingen. Op deze manier krijgen we een accuraat inzicht in de sterke én
verbeterpunten van onze school. Met dat inzicht formuleren we elke vier jaar op hoofdlijnen nieuw beleid
dat we vastleggen in een nieuw schoolplan.

Resultaten
Cito-toetsen
Twee keer per jaar worden Cito-toetsen afgenomen. Deze zijn landelijk genormeerd waardoor
vergelijking mogelijk wordt. Op de Groeiplaneet nemen we deze toetsen af in januari en juni in de
groepen 3 tot en met 8. Het gaat dan om de vakgebieden Rekenen en Wiskunde, Begrijpend Luisteren
en Lezen, Technisch Lezen en Spelling. Vanaf groep 5 krijgen ouders en kinderen een nieuw overzicht
van de niveaugrafieken mee naar huis.
Deze Cito-toetsen meten de beheersing van de tot dan toe aangeboden leerstof. Ze doen hierbij vooral
een beroep op het langetermijngeheugen en het inzicht van de leerling. De vraagstelling kan ook
afwijken van de manier waarop uw kind de leerstof heeft aangeboden gekregen in de lessen.
Op www.degroeiplaneet.nl vindt u onder Downloads veel meer informatie over Cito-toetsen en de
centrale eindtoets.

Toetsuitslagen leerlingvolgsysteem
Op de langere termijn vormen de toetsuitslagen van het leerlingvolgsysteem een belangrijke indicatie
voor hoe een kind leert. We nemen deze toetsuitslagen daarom altijd mee in ons advies voor het
voortgezet onderwijs.

Ontwikkelpunten
Na de afname van de toetsen bespreken directie en de intern begeleider de opbrengsten op school- en
groepsniveau. De intern begeleider en de leerkrachten bespreken de resultaten op groeps- en
leerlingenniveau in de groepsbespreking. Daarna passen we de groepsplannen voor de nieuwe periode
aan, zodat we onderwijs op maat kunnen bieden.
Aan de hand van de onderwijsresultaten stellen we ook de ontwikkelpunten vast voor het nieuwe jaar.
Hieronder geven we aan welke vakgebieden de afgelopen jaren centraal hebben gestaan.
Schooljaar

Vakgebied met accent

2014-2015

Technisch lezen

2015-2016

Begrijpend lezen

2016-2017

Rekenen en wiskunde

2017-2018

Rekenen en wiskunde

2019-2019

Rekenen en wiskunde (?)
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Ambities
We kijken bij het stellen van ambities niet alleen naar de norm, maar vooral naar de leerwinst, dus naar
de groei. Een kind dat voldoende scoort, kan dan toch extra aandacht krijgen, omdat het onvoldoende
vooruitgaat. Een kind dat lager scoort en toch voldoende groei laat zien, laten we dan ontwikkelen op
zijn eigen niveau.
De observatielijsten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling worden twee keer per jaar ingevuld. Ook
de kinderen van groep 5 tot en met 8 vullen deze lijsten in. Daarna kijken we op welke gebieden groei
noodzakelijk is per groep of per kind. We bespreken met elkaar hoe we deze groei gaan bevorderen. In
het ouder-kindgesprek in november staat de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal.

Uitstroom leerlingen groep 8
In juli 2018 hebben 46 leerlingen onze school verlaten. De gemiddelde score van de eindtoets was dit
jaar naar verwachting, zij het onder het landelijke gemiddelde (onze score: 531.5; landelijk gemiddelde:
535.6). Vier leerlingen hebben leerwegondersteuning (LWOO) ontvangen.

Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie ziet toe op de onderwijskwaliteit. Zo ook op de Groeiplaneet. In onze school zijn
OBS de Fontein en OBS de Paperclip samengegaan. De onderwijsinspectie heeft in oktober 2013 de
Fontein bezocht en in juni 2014 de Paperclip. Dus nog vóór de fusie van de scholen. Beide scholen
hebben van de inspectie een voldoende basisarrangement gekregen. U kunt de inspectierapporten en
de resultaten van andere onderzoeken terugvinden op:
www.degroeiplaneet.nl/Over-ons/Onderwijsresultaten
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Samenwerkingspartners
Dichtbij
Net als alle andere BLICK-scholen staat ook OBS de Groeiplaneet midden in de wijk, midden in de
samenleving. Niet voor niets hebben we als kernwoorden binnen de scholenstichting ‘dichtbij’ en
‘verbinden’. In de wijk, in de samenleving zijn onze leerkrachten, de ouders en de leerlingen
ambassadeurs van onze school. In een voortdurende interactie willen we de wijk en de gemeente zo
goed mogelijk informeren over de ontwikkelingen op OBS de Groeiplaneet.

Doel samenwerking
Als school wil je ervoor zorgen dat de kinderen straks een mooie plek in de samenleving krijgen. Je hebt
passie voor de kinderen en je wilt dat die vonk overspringt. Dat organisaties en bedrijven deze passie
met de school gaan delen. Dan hebben we het over ‘verbinden’. Wanneer mensen met elkaar
verbonden raken, ontstaat er een positieve wisselwerking die onze schoolkinderen ten goede zal
komen.

Partners
Onze school werkt samen met een aantal partners.
Samenwerkingsverband Aan den IJssel
in het kader van passend onderwijs
De Linie 7J
2905 AX Capelle aan den IJssel
010 - 820 01 01
Kinderopvangorganisatie Kinderdam
in het kader van voor- en naschoolse opvang
Postbus 2150
3000 CD Rotterdam
010 – 443 00 33
Bouwsteen Expertise
als het gaat om de ondersteuning van leerkrachten en interne begeleiders
Lijstersingel 22a
2902 JD Capelle aan den IJssel
010 – 450 43 06
Synerkri
voor de verzorging van de gymlessen, sport- en brede schoolactiviteiten
Groenendaal 5
2922 CJ Krimpen aan den IJssel
info@synerkri.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen aan den IJssel
010 - 201 01 10
Schoolmaatschappelijk Werk
Raadhuisplein 2
2922 AD Krimpen aan den IJssel

18

Financiële zaken
Vrijwillige ouderbijdrage
De overheid betaalt ons om basisonderwijs te geven aan uw kind. En toch vragen wij van u ieder jaar
een vrijwillige ouderbijdrage. Wij doen dit om extra activiteiten te kunnen betalen. Denk aan de
sinterklaasviering of de kerstviering, uitstapjes en traktaties op speciale dagen. Het geld van de overheid
mogen wij alleen gebruiken voor de inrichting van het onderwijs. Níet voor die extra dingen. Voor
schoolreisjes vragen wij van u een aparte ouderbijdrage.
Voor het schooljaar 2018-2019 is de vrijwillige ouderbijdrage
vastgesteld op € 45,00.

Verzekeringen
Er kan iets gebeuren waarvoor u de school aansprakelijk kunt stellen. Stichting BLICK op onderwijs
heeft voor die gevallen verzekeringen afgesloten. We noemen er drie:
Het kan zijn dat de school, het personeel of de directie onrechtmatig heeft gehandeld. Of nalatig is
geweest. Voor die situaties heeft BLICK een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de
schade die door het handelen of niet handelen van de school is opgetreden.
Het kan zijn dat leerlingen of leerkrachten in schooltijd een ongeval krijgen op school. De
schoolongevallenverzekering dekt de schade die zij daarbij oplopen.
Gebeurt het ongeval tijdens een schoolreisje, kamp, excursie of dienstreis, dan kunnen wij de schade
daarvan verhalen bij een doorlopende reisverzekering.

Schade door leerlingen
U bent als ouders aansprakelijk voor schade die ontstaat door uw zoon of dochter, totdat hij of zij 14
jaar wordt. Leerlingen vanaf 14 jaar zijn volledig zelf aansprakelijk te stellen volgens Artikel 6:169 in het
Burgerlijk Wetboek. Het kan zijn dat uw kind schade toebrengt aan gebouwen, meubilair of andermans
eigendom (bijvoorbeeld een auto of fiets). Deze schade wordt dan hersteld op kosten van de ouders.
Wordt uw zoon of dochter aansprakelijk gesteld voor een schade, dan meldt de groepsleerkracht dit
direct aan u. Na herstel van de schade ontvangt u de rekening. Hebt u in dat geval een
aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP), dan kunt u proberen het bedrag bij deze verzekering
terug te vorderen.
De school kan dus géén wettelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die leerlingen aan zichzelf
of anderen of andermans eigendom hebben toegebracht. De school vergoedt ook geen materiële
kosten.
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Schoolregels
Op OBS de Groeiplaneet gelden schoolregels. Wij verwachten van zowel leerlingen als personeel dat
zij die naleven. Regelmatig worden ze in de groep met de leerlingen besproken. U kunt de schoolregels
opvragen bij de administratie.

Orde en veiligheid
Wanneer leerlingen zich niet aan deze regels houden, neemt de school ordemaatregelen. Met zijn
overtreding doet de betrokken leerling namelijk afbreuk aan de veiligheid en goede sfeer binnen de
school.
Voor uitzonderlijke situaties heeft de school de beschikking over zware ordemaatregelen: schorsing en
verwijdering. Deze worden alleen toegepast wanneer het gedrag van een leerling dermate
grensoverschrijdend is, dat hij of zij een bedreiging is voor zichzelf, voor anderen en voor zijn of haar
nabije omgeving. We geven hieronder aan wanneer wij tot schorsing of verwijdering moeten overgaan.

Time-out, schorsing en verwijdering
Indien sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk
letsel aan derden is toegebracht, zullen maatregelen getroffen moeten worden. Het uitgebreide protocol
voor deze maatregelen is in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de
school.

Verlofregeling
Wij kunnen aan een leerling alleen bij gewichtige omstandigheden extra verlof verlenen. Denkt u dat uw
zoon of dochter in aanmerking komt voor extra verlof, dan kunt u dat aanvragen via een formulier. Dat
is op school verkrijgbaar. De directie mag alleen kortdurend verlof toekennen zoals de Wet op de
leerplicht die toestaat. Géén redenen voor extra verlof zijn:







een afwijkend vakantierooster van andere kinderen in uw gezin;
familiebezoek in het buitenland;
vermijden van vakantie in het hoogseizoen;
de lagere prijs van een vakantie;
eerder afreizen naar het vakantieadres óf later terugkomen van vakantie;
verjaardagen van familie of lange weekenden weg.

Meer informatie over het aanvragen van verlof vindt u op www.degroeiplaneet.nl onder Downloads.

Ziekmeldingen/absentie
Wanneer uw kind ziek is, horen we dat graag telefonisch van u voor 8.30 uur. Is uw zoon of dochter
zonder afmelding afwezig, dan nemen wij contact met u op vanaf één uur na het begin van de lestijd.
Absenties registreren wij altijd. Leerlingen die vaak absent zijn (óók door ziekte) melden we bij de
afdeling Leerplicht van de gemeente Krimpen aan den IJssel.
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De dagelijkse praktijk
Bereikbaarheid van de school





Het telefoonnummer van OBS de Groeiplaneet is: 0180 – 51 38 35.
Onze school is telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur.
Het e-mailadres van de school is: info-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl.
Onze website is: www.degroeiplaneet.nl.

Onderwijstijden
Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:




de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.
gedurende de 8 schooljaren (onder- én bovenbouw): 7.520 uur.

Telt u het aantal uren in de onderbouw op bij het aantal uren in de bovenbouw, dan ziet u dat de school
nog 240 uur overhoudt om aan 7.520 uur te komen. Deze 240 uren mag een school zelf verdelen over
de onderbouw en de bovenbouw.

Lestijden
Dag

Locatie Berk

Locatie Wielerbaan

(onderbouw)

(bovenbouw)

Maandag

08.45 – 14.00

08.30 – 13.45

Dinsdag

08.45 – 14.00

08.30 – 13.45

Woensdag

08.45 – 14.00

08.30 – 13.45

Donderdag

08.45 – 14.00

08.30 – 13.45

Vrijdag

08.45 – 14.00

08.30 – 13.45

Vakanties en vrije dagen
In het schooljaar 2018-2019 gelden de onderstaande vakanties en vrije dagen. Neem ze over in uw
agenda.

Maand

Vakantie/studiedag

Periode

oktober

herfstvakantie

maandag 22 oktober 2018 tot en met vrijdag 26 oktober 2018

studiedag

maandag 29 oktober 2018

studiedag

donderdag 6 december 2018

studiedag

vrijdag 21 december 2018

december-januari

kerstvakantie

maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019

februari

studiedag

maandag 4 februari 2019

studiedag

vrijdag 22 februari 2019

februari-maart

voorjaarsvakantie

maandag 25 februari 2019 tot en met vrijdag 1 maart 2019

maart

studiedag

maandag 18 maart 2019

april-mei

meivakantie/Pasen

vrijdag 19 april 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019

mei

Hemelvaart

donderdag 30 mei 2019 tot en met vrijdag 31 mei 2019

juni

Pinksteren

maandag 10 juni 2019

december
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studiedag

dinsdag 11 juni 2019

juli

studiedag

vrijdag 19 juli 2019

juli-augustus

zomervakantie

maandag 22 juli 2019 tot en met vrijdag 30 augustus 2019

De eerste schooldag van het schooljaar 2018-2019 is op maandag 27 augustus 2018.
De eerste schooldag van het schooljaar 2019-2020 is op maandag 2 september 2019.

Wijziging gegevens
Wij vragen u vriendelijk om een eventuele adreswijziging of mogelijke wijziging van uw
telefoonnummer altijd door te geven aan de administratie van de school.

Medicatie
Alle leerkrachten op de Groeiplaneet hebben de cursus Kinder-EHBO gevolgd. Deze wordt jaarlijks
herhaald. Onze leerkrachten worden op school regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen
over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn
ten gevolge van een insectenbeet.
Daarnaast krijgt de school steeds vaker het verzoek van ouders om hun kinderen de door een arts
voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Hiervoor hanteert de school het protocol
medicijnverstrekking. Dit kunt u vinden op www.degroeiplaneet.nl onder Downloads.

Hoofdluisbestrijding
OBS de Groeiplaneet heeft een protocol met betrekking tot hoofdluisbestrijding opgesteld. Het volledige
protocol is beschikbaar op school.

Rookbeleid
In openbare gebouwen geldt een rookverbod. In het verlengde van deze wetgeving hebben wij ook een
rookverbod ingesteld voor de schoolgebouwen van stichting BLICK op onderwijs. Verder houden we
ons aan de afspraak dat er op het schoolplein niet wordt gerookt.

Mobiele telefoons etc.
Op onze school is het gebruik van alle apparaten, waarmee leerlingen beeld en geluid kunnen opnemen
(vooral mobiele telefoons), verboden. Heeft uw zoon of dochter een dergelijk apparaat bij zich, dan geeft
hij of zij dat bij binnenkomst in bewaring aan de leerkracht. Aan het einde van de dag kan hij of zij het
weer meenemen. Hiermee willen wij voorkomen dat deze vaak dure eigendommen beschadigd raken
of ongewenst verdwijnen. Daarnaast vinden we het ongewenst dat leerlingen (gevraagd of ongevraagd)
opnames maken.
U kunt uw kind steeds via de administratie bereiken. Als er voor leerlingen aanleiding is om gedurende
schooltijden contact op te nemen met hun ouders/verzorgers, dan kunnen zij gebruikmaken van de
schooltelefoon.

Sponsoring
Niet alle kosten kunnen worden betaald door het budget dat de school krijgt vanuit de overheid.
Sponsoring is dan een optie waar een school gebruik van kan maken. Natuurlijk stellen we bepaalde
voorwaarden aan een sponsor. Die zijn gebaseerd op wettelijke eisen. Mochten mensen en/of bedrijven
ons willen sponseren, dan kunnen zij zich wenden tot de directie. Sponsoring vindt plaats in overleg en
met toestemming van de Medezeggenschapsraad.
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