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1. INLEIDING
Hierbij bieden wij u de informatiegids van basisschool De Hoge Voorde aan. Door middel van deze gids
informeren wij u over praktische zaken. Daarnaast willen we u informatie verschaffen met betrekking tot de visie
en werkwijze van onze school. We laten u zien waar wij voor staan, wat we u en uw kind kunnen bieden en wat
u van ons kunt verwachten. Deze informatiegids is ook digitaal te vinden op onze website
www.bsdehogevoorde.nl
Samen met kinderopvang Avonturijn maken we gebruik van ons prachtige schoolgebouw. Een
samenwerkingsgroep van onze school en van Avonturijn komt regelmatig bij elkaar om een goede
samenwerking te bevorderen, Dit betekent in de praktijk dat we gebruik maken van elkaars kennis en ervaring.
Elkaar ontmoeten en sámen zorgen voor de verbinding, dat is wat wij met elkaar willen uitdragen.
Heeft u vragen of opmerkingen over uw kind, neem dan rechtstreeks contact op met de leerkracht. Voor
schoolspecifieke informatie kunt u op deze website of in onze schoolgids terecht. Uiteraard staan wij als team
open voor uw vragen en opmerkingen.

2. ONZE SCHOOL

2.1 HISTORIE
De Hoge Voorde is ontstaan vanuit een fusie tussen de scholen Het Hoge en De Vordering, allebei scholen in
Vorden. Per 1 augustus 2017 is Het Hoge, oorspronkelijk een school met een eigen vereniging en bestuur,
overgenomen door SKBG-onderwijs. In het schooljaar 2017/2018 hebben beide teams de voorbereidingen
getroffen om vanaf schooljaar 2018/2019 echt als een nieuwe school naar buiten te treden: De Hoge Voorde.
De naam 'De Hoge Voorde' is een samenstelling van Het Hoge en De Vordering. Daarnaast is de plaatsnaam
Vorden afgeleid van 'Voorde', wat doorwaadbare plaats betekent. Dit heeft te maken met de Vordense Beek,
tegenover het schoolgebouw.

2.2 HET SCHOOLGEBOUW
De Hoge Voorde is gelegen aan de straat Het Hoge in het dorp Vorden. Het is een straat die letterlijk wat hoger
ligt en daaraan zijn naam dankt. Het gebouw bestaat uit groepslokalen, een gymzaal voor jonge kinderen, een
podium, een groepskeuken om met kinderen te koken en een leerplein waar gewerkt wordt vanuit het talent
van ieder kind.
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We hebben een prachtig buitenterrein met veel ruimte om te spelen, een timmerschuur, een schooltuin waar
we groente verbouwen en een dierenverblijf met kippen, cavia's en konijnen. Ook is er de gelegenheid om buiten
les te geven en is er een podium buiten.

Daarnaast beschikt het gebouw over een ruime BSO-ruimte, een ruimte voor peuteropvang en een
kinderdagverblijf met alle voorzieningen die nodig zijn. Tevens is er een invalidentoilet met douche en beschikt
het gebouw over een lift.
We geven u graag een rondleiding tijdens een kennismakingsgesprek om u een goed beeld te geven van ons
mooie schoolgebouw waar we trots op zijn.

2.3 OECUMENISCHE IDENTITEIT
We zijn een school waar respect voor elkaar en voor de leefomgeving belangrijke waarden zijn. Onze school wil
kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid, hen leren dat je verantwoordelijk bent voor je eigen
keuzes, voor de ander en de omgeving waarin je leeft.
Dat betekent dat we kinderen leren samen te werken met respect voor ieders persoonlijkheid, geloof en
levensovertuiging. Openheid, tolerantie, saamhorigheid en betrouwbaarheid zijn voor ons belangrijke thema's.
Onze school staat dan ook open voor alle kinderen en ouders, ongeacht hun achtergrond, levensbeschouwing of
geloofsovertuiging. Het is daarnaast ook een plek waar wij in onze lessen bewust aandacht besteden aan diverse
godsdiensten.
Op onze school vinden wij het belangrijk om samen te vieren. Dat betekent dat we met elkaar willen stilstaan bij
het leven, in vreugde en verdriet. We vieren met elkaar verschillende christelijke feestdagen, waarbij alle
kinderen meedoen.
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2.4 DIRECTIE EN TEAM

Hennie Gesthuizen

-

directeur

Monique Bakker

-

intern begeleider – IB (maandag t/m donderdag)

Leidienke Elsman

-

administratief medewerker

Dirk Pasman

-

conciërge (maandag, woensdag, vrijdag)

Manon Peters
Tom Brouwer

-

onderwijsassistent (maandag, dinsdag, donderdag)
onderwijsassistent (woensdag)

Wilma Hebbink

-

ambulant leerkracht (woensdag, donderdag)

Schoolgids 2021-2022

Basisschool De Hoge Voorde

7

Anouk Boerhof

-

LIO stagiaire (maandag, dinsdag, vrijdag)

Mariël Zweerink
Jolanda Garsen

-

Kikker- en Kangoeroegroep – KK (maandag)
Kikker- en Kangoeroegroep – KK (dinsdag)

Karen Notten

-

stamschoolmedewerker

2.5 BESTUUR
De Hoge Voorde is een van de 16 scholen binnen SKBG-onderwijs. SKBG staat voor Stichting Katholiek
Basisonderwijs Gelderland. Ondanks het feit dat de K van katholiek in de naam zit, hebben twee scholen binnen
de stichting gekozen voor de oecumenische identiteit. Dit zijn de Oecumenische School in Brummen en onze
school. Naast deze twee scholen maken ook scholen uit de gemeenten Winterswijk, Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Lochem, Voorst en Zutphen deel uit van deze organisatie. Met 3000 leerlingen en 250 medewerkers
behoort de SKBG tot een van de grotere schoolorganisaties voor bijzonder onderwijs in de provincie Gelderland.
Voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering én voor de dagelijkse leiding van de stichting is een voorzitter
aangesteld binnen het College van Bestuur (CvB). Toezichthouder is de Raad van Toezicht.
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Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland
Rijksstraatweg 119a
7331 AD Warnsveld
Tel. 0571 - 26 11 09
E-mail: secretariaat@skbg.nl
Website: www.skbg.nl
College van Bestuur:
Voorzitter: De heer M. Manders

2.6 SAMENWERKING MET KINDEROPVANG A VONTURIJN

Stichting Kinderopvang Avonturijn biedt op De Hoge Voorde kinderopvang, een speelleergroep en
buitenschoolse opvang aan op doordeweekse dagen. Zij sluit met de buitenschoolse opvang aan bij de
schooltijden en is geopend tot 18.30 uur. Het kinderdagverblijf is geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Er is ook
een peutergroep, deze is geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Avonturijn biedt u de volgende mogelijkheden:
• hele of halve dagen kinderopvang (0 tot 4 jaar);
• speelleergroep (peuteropvang 2 tot 4 jaar);
• naschoolse opvang inclusief vakantieopvang (gedurende 12 vakantieweken);
• opvang exclusief vakantieopvang, maar wel inclusief studiedagen, mits de studiedag valt op de dag dat
uw kind normaal gesproken de BSO zou bezoeken;
• flexibele opvang: opvang op de dagen dat u het nodig heeft, na schooltijd of tijdens vakanties.

De tarieven en alle andere informatie kunt u vinden op www.avonturijn.nl
Indien u interesse heeft, bent u altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Voor informatie over
plaatsing of voor een vrijblijvende offerte, kunt u contact opnemen met de afdeling planning en klantcontacten
van Avonturijn 0573-760200, of via de mail naar info@avonturijn.nl
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Gegevens van de locaties:
KC Vorden - LRK nummer: 724603499
0575 760251 / 06-18476432 kc-vorden@avonturijn.nl
SLG Peuterpaleis - LRK nummer: 724603499
0575 760252 / 06-18476432 kc-vorden@avonturijn.nl
BSO Aquarius - LRK nummer: 205871215
0575 760252 / 06-18476432 aquarius@avonturijn.nl

3. WAAR STAAN WE VOOR EN WAAR ZIJN WE GOED IN

3.1 MISSIE, VISIE EN WAARDEN

3.1.1 MISSIE
De Hoge Voorde is dé ontmoetingsplek voor kinderen van 4 tot 12 jaar en biedt een veilige speelleeromgeving
waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Kinderen kunnen rekenen op leerkrachten, die samen met hen en
hun ouders, het beste uit elk kind weten te halen. Zo kunnen zij opgroeien tot evenwichtige, betrokken personen
die bijdragen aan een maatschappij waarin mensen op een respectvolle wijze met elkaar samenleven.

3.1.2 VISIE
Wij geven vorm aan onze missie door:
• Werkelijke aandacht te hebben voor het kind, dat onderdeel uitmaakt van een groep;
• Daarnaast ook aandacht te hebben voor individuele talenten en (leer) mogelijkheden van kinderen;
• Vanuit de christelijke tradities samen te vieren en samen stil te staan bij bijzondere momenten;
• Een veilige en uitdagende omgeving te creëren voor kinderen, ouders en medewerkers;
• Kinderen te leren om zelfstandig, voor een deel zelfverantwoordelijk, zelfredzaam en samenwerkend te zijn;
• Naast de cognitieve ontwikkeling ook veel aandacht te hebben voor de sociale emotionele ontwikkeling van
kinderen;
• Nadrukkelijk stil te staan bij de verbinding tussen kinderen, ouders, school en ketenpartners (waaronder
Avonturijn).
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3.1.3 WAARDEN
In het schooljaar 2021-2022 denken en handelen we, net als voorgaande jaren, vanuit verbinding en
veiligheid, waarbij respect voor elkaar en samenwerking met elkaar hoog in het vaandel staan. Daarnaast
hebben wij specifieke aandacht voor talent en onderzoek .
De school ziet de gekozen waarden ook als een middel om goed om te kunnen gaan met maatschappelijke
ontwikkelingen zoals globalisering, individualisering en polarisering. Voor onze kinderen is de wereld waarin zij
opgroeien al heel snel heel groot en vanuit de waarden bieden we de kinderen handvatten om zich in deze
(digitale) wereld staande te houden.

3.2 SPEERPUNTEN VAN ONS ONDERWIJS
In het schooljaar 2017-2018 hebben de teams van de oorspronkelijke scholen met elkaar nagedacht over de
hierboven beschreven missie, visie en kernwaarden. Ook ouders en kinderen hebben hier hun bijdrage aan
geleverd. Vanuit de missie, visie en waarden zijn de volgende speerpunten naar voren gekomen, speerpunten
die dagelijks terugkomen in het onderwijs op de Hoge Voorde:

3.2.1 SAMENWERKEND LEREN DOOR HET GEBRUIK VAN COÖPERATIEVE WERKVORMEN
Tijdens zowel de lessen rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling, als
de projecten wereldoriëntatie, wordt gebruik gemaakt van
coöperatieve werkvormen. Dit zijn werkvormen waarbij kinderen
zoveel mogelijk actief de lesstof verwerken, samen met andere
kinderen.

3.2.2 EEN KRACHTIG PEDAGOGISCH KLIMAAT DOOR INZET KANJERTRAINING
Op de Hoge Voorde maken we ons sterk voor het creëren van een omgeving waarbij kinderen en leerkracht
samen verantwoordelijkheid nemen voor het pedagogisch klimaat.
Het enthousiasme van kinderen en hun intrinsieke motivatie zijn voor ons uitgangspunten. Een aantal
gedragsafspraken staan centraal. Leerkrachten hebben positieve verwachtingen van kinderen en, in
samenspraak met kind en ouders, gaan we uit van de mogelijkheden van ieder kind.
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Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het
creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
De kanjertraining is er om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Met de
kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden.
Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker,
dat vormt je. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid,
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.
Door de 5 afspraken die zichtbaar in elke klas hangen en door de 'petten' spreekt iedereen dezelfde taal en is er
eenduidigheid binnen de school.

De 5 afspraken
1.
2.
3.
4.
5.

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig

De 4 petten
Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van
vier manieren van reageren.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes, die worden
gekenmerkt door petten. De petten sluiten aan bij de 5 afspraken. Bij
de zwarte, rode en gele pet moet altijd een witte pet zitten.

3.2.3 BEWEEGWIJS
Beweegwijs is een concept dat uitgaat van een indeling van het schoolplein in 6 vakken, die zijn aangegeven
met verschillende kleuren:
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Blauw staat voor ‘jezelf zijn’
In het blauwe vak kun je zelf met iets spelen wat je leuk vindt en proberen dit steeds beter te doen. Je mag
oefenen en als je wilt, word je geholpen.
Geel staat voor ‘geduld’
In dit gele vak moet je soms even wachten op elkaar en kijk je hoe de ander het doet. Wanneer je zelf aan de
beurt bent, doe je je best om anderen niet te lang te laten wachten.
Oranje staat voor ‘eerlijk’
In dit oranje vak speel je en deel je materiaal met elkaar volgens duidelijke afspraken.
Je speelt zo dat je het spel plezierig met elkaar op gang houdt.
Groen staat voor ‘samenwerken’
In dit groene vak maak je van te voren met elkaar goede afspraken. Je neemt initiatief, luistert goed en helpt
elkaar om samen het doel te bereiken.
Rood staat voor ‘respect’
In dit rode vak doe je je best om op een sportieve manier van anderen te winnen. Je speelt zo dat je de ander
steeds positief waardeert in zijn of haar spel.
Wit staat voor ‘even niet spelen’
In dit witte vak kun je even tot rust komen. Je kunt even kijken, nadenken, praten en/of ontspannen, om daarna
weer lekker te kunnen spelen.

3.2.4 MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE, VIERKEERWIJZER
De school heeft ervoor gekozen om de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur door middel van
thema’s op basis van leerdoelen aan te bieden. De werkwijze die we hiervoor gebruiken is VierKeerWijzer. Daarbij
gaan we uit van de principes van de meervoudige intelligentie waarbij kinderen op verschillende manieren hun
talenten gebruiken en inzetten. Tijdens de thema’s geeft de leerkracht zogenaamde leerkrachtlessen: hij of zij
vertelt een verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek, laat een filmpje
zien of geeft een instructie. De kinderen hebben vanuit de lessen VierKeerWijzer de gelegenheid om op hun
eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder te onderzoeken en te ervaren.
Uiteraard worden de inhoudelijke doelen voor wereldoriëntatie naar leeftijd en interesse aangeboden.
Naast deze thema’s worden er ieder schooljaar een aantal schoolbrede projecten georganiseerd.
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Vier belangrijke stappen bij elk project van VierKeerWijzer zijn:
1. De V van Vragen. Het is belangrijk dat een leerkracht weet wat er geleerd moet worden. Wat zijn de
(kern)doelen per schooljaar en voor de gehele schooltijd. Tijdens de lessen van VierKeerWijzer wordt per thema
een aantal kerndoelen omgezet in vragen. De leerlingen gaan aan de slag om tijdens het thema antwoorden te
vinden op de vragen.
2. De I van Ik. Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te passeren. Daarom staan we
bij stap 2 stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat zou ik willen weten?”. Hierdoor worden kinderen nog
meer betrokken bij het onderwerp en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creëren.
3. De E van Experimenteren en Ervaren. De leerlingen gaan aan de slag, de kinderen maken zelf een keus op
welke manier zij gaan werken, dit gebeurt door het maken van de MI-kaarten of andere vormen van werken.
Door kinderen keuzes te geven of zelf mogelijkheden te laten bedenken kunnen kinderen op hun eigen manier
ervaren en experimenteren.
4. De R van Resultaat. We moeten weten waar we het voor doen. Daarom eindigt de les of het thema met het
meten van het resultaat. De vragen bij de thema’s moeten beantwoord worden, dit gebeurt door middel van
een kennistest in de hogere groepen, in de lagere groepen door middel van gesprekken. Ook geven kinderen
regelmatig een presentatie van hun uitgewerkte opdrachten. Wat heb je gedaan in de afgelopen weken, wat
heb je geleerd?
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In de afbeelding hieronder een weergave van Meervoudige Intelligentie.

3.2.5 AANDACHT VOOR HET TALENT VAN ALLE KINDEREN
Alle kinderen hebben een specifiek talent. Door de toepassing van meervoudige intelligentie wordt het talent
van alle kinderen op meerdere vlakken benaderd.
Voor de meerbegaafde leerling is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een extra aanbod, georganiseerd
in de kikker- (kinderen groepen 3 en 4) en kangoeroegroepen (kinderen groepen 5 t/m 8). Creatieve en
uitdagende opdrachten staan centraal. Voor meer informatie over het meerbegaafde kind, zie hoofdstuk 4.2.1.
'Talent' is een kernwaarde van De Hoge Voorde. We geven uiting aan talent door de inzet van de meervoudige
intelligentie en door het creëren van een kangoeroe- en kikkergroep. In de komende jaren wordt de kernwaarde
'talent' verder vormgegeven, zodat ook werkelijk alle kinderen hun talent kunnen laten zien.
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3.3 DOELSTELLINGEN
Voor de doelen die we gesteld hebben, verwijzen we u naar ons schoolplan, dat u kunt vinden op onze website.

3.4 RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS

3.4.1 UITKOMSTEN ONDERZOEKEN
In de periode maart/april 2021 is er onder ouders, leerlingen van groep 6 t/m 8 en medewerkers een
tevredenheidsonderzoek gehouden. De uitkomsten van deze tevredenheidsonderzoeken zijn met de MR
besproken. De directie is tevreden met de uitkomsten van deze onderzoeken en dankt iedereen die de moeite
heeft genomen om de enquête te vullen. Voor de resultaten van het onderzoek maart/april 2021 verwijzen we
u naar onze website.

3.4.2 INSPECTIE
Inmiddels worden niet meer de afzonderlijke scholen onderworpen aan een inspectiebezoek maar het
schoolbestuur, in dit geval SKBG. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze school. De
inspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Het oordeel van de inspectie over het
bestuur (januari 2018) vindt u op de website van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland
www.skbg.nl

3.4.3 EINDOPBRENGSTEN EN VERWIJZINGEN NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS
In 2021 is de Centrale Eindtoets (CET) weer afgenomen bij de leerlingen in groep 8. In 2020 kon deze toets niet
doorgaan vanwege de Coronacrisis. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 wordt op een nieuwe manier
gekeken of leerlingen genoeg geleerd hebben. Dit wordt gedaan door te kijken welke referentieniveaus de
leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen. In de doorgaande leerlijn tijdens de
onderwijsloopbaan is het van belang voor elke leerling dat hij of zij, bij de overstap naar een nieuwe
onderwijssector, over een passende taal- en rekenvaardigheid beschikt, met andere woorden: een passend
referentieniveau beheerst. In het referentiekader wordt voor ieder referentieniveau beschreven wat een
leerling moet kennen en kunnen als het gaat om de verschillende onderdelen van taal en rekenen. Voor het
basisonderwijs geldt het fundamentele niveau 1F en de streefniveaus 1S (Rekenen) en 2F (Taal).
De behaalde resultaten (in percentages) vindt u in onderstaande tabel:
Lezen
1F
93%
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2F
72%

1F
93%
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2F
48%

Rekenen
1F
87%

1S
30%
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Hieronder kunt u zien naar welke schoolniveau van het voortgezet onderwijs onze leerlingen zijn uitgestroomd
in het schooljaar 2020-2021.
VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
VMBO Basis-/Kaderberoepsgerichte leerweg
VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
Mavo
Mavo/Havo
Havo
Havo/VWO
VWO
Totaal

5
12
10
2
5
6
6
46 leerlingen PO → VO

3.5 ONTWIKKELINGEN EN VERNIEUWINGEN IN DE SCHOOL
Het starten met een nieuwe school zoals dat op de Hoge Voorde het geval is geweest, brengt veel vernieuwing
met zich mee. Gelukkig niet alleen maar nieuw, er is zeker ook gekeken naar waar beide scholen tevreden mee
waren. Dat wat goed was, is in vele gevallen behouden. De speerpunten van de school zijn benoemd in hoofdstuk
3.2.
Gedifferentieerd groepsaanbod en klassenmanagement
Binnen het gedifferentieerde aanbod van lessen, wordt er schoolbreed een gezamenlijke aanpak
klassenmanagement uitgevoerd. Dit zijn afspraken waarbij de leerling wordt geleerd zo leerkrachtonafhankelijk
mogelijk te werken.
Onderwijsplannen op schoolniveau voor begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen
Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken we met onderwijsplannen voor de vakgebieden begrijpend lezen,
rekenen, spelling en technisch lezen. Eerst worden op schoolniveau de doelen besproken (doelen in leerstof en
doelen in opbrengsten), vervolgens de didactiek, de hoeveelheid leertijd, de differentiatie en de evaluatie.
Daarnaast gaan de leerkrachten aan de hand van de schoolafspraken bekijken waar op groepsniveau eventueel
aanpassingen gedaan moeten worden. Tenslotte worden eventueel aanpassingen gedaan voor de individuele
leerling met een andere onderwijsbehoefte dan de middenmoot van de groep.

4. LEERLINGONDERSTEUNING
4.1 OPBRENGSTGERICHT PASSEND ONDERWIJS
In het schooljaar 2017-2018 zijn alle SKBG-scholen gestart met de implementatie van Opbrengstgericht passend
onderwijs (OPO). Binnen OPO wordt de dagelijkse onderwijspraktijk gekoppeld aan opbrengstgericht onderwijs,
met als uiteindelijke doelen het bieden van passend onderwijs en het realiseren van opbrengsten. Het
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onderwijsprogramma heeft tot doel alle leerlingen te bedienen. Binnen OPO wordt per vakgebied planmatig
gewerkt met schoolbrede onderwijsplannen. Over de uitgangspunten van Opbrengstgericht passend onderwijs
kunt u meer lezen in ons ondersteuningsplan, deze kunt u vinden op onze website.

4.2 LEERLINGONDERSTEUNING
Onder leerlingondersteuning verstaan we onderwijsondersteuning op didactisch en pedagogisch gebied.
Leerlingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht(en). Als team voelen wij ons
gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van álle leerlingen van onze school. De ondersteuning voor
de kinderen start in de eigen groep. De groepsleerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen en signaleert of
het onderwijsaanbod past bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Als de groepsleerkracht signaleert dat het
onderwijsaanbod onvoldoende passend is voor de individuele leerling, kunnen aanpassingen worden gedaan. De
groepsleerkracht gaat zelfstandig of in overleg met collega's, ouders en kind, op zoek naar oplossingen en wordt
hierin zo nodig ondersteund door de intern begeleider.
De school biedt Basisondersteuning aan. Wanneer dat gewenst of noodzakelijk is, kan de school hierin worden
ondersteund door het samenwerkingsverband IJssel Berkel. Voor specifieke ondersteuningsvragen kan er ook
een beroep worden gedaan op het expertiseteam van het samenwerkingsverband.

4.2.1 KANGOEROE- EN KIKKERGROEP
De kangoeroegroep is een plek waar leerlingen van groep 5/6 elke maandag en de leerlingen van groep 7/8 elke
dinsdag anderhalf uur bij elkaar komen om te werken aan uitdagende projecten. Het zijn kinderen voor wie de
reguliere lesstof niet voldoende uitdaging biedt.
In de kangoeroegroep werken we aan projecten die te maken hebben met bouwen, ontwerpen, creëren,
bedenken en programmeren. We maken vaak gebruik van opdrachten uit de Pittige Plustorens. In deze torens
zitten bijvoorbeeld opdrachten als: bouw een knikkerbaan van papier, ontwerp je eigen droomschool en hoe
werkt een alarm of sensoren. Individueel of in groepjes werken de kinderen aan deze opdrachten die ze zelf
kiezen.
De leerkracht van de kangoeroegroep helpt deze kinderen o.a. bij: leren samenwerken, leren plannen en ordenen
van ideeën, leren doorzetten en leren presenteren.
Op gezette tijden in het jaar doen we ook gezamenlijke activiteiten: zo debatteren we bijvoorbeeld in de Derde
Kamer, doen we opdrachten die te maken hebben met leiderschap tonen of samen werken of krijgen de kinderen
een kortere opdracht als: Bedenk een nieuwe Olympische sport en leg deze sport uit aan de rest van de groep.
Als voorloper op de kangoeroegroep is er voor de kinderen uit groep 3 en groep 4 de kikkergroep. Deze groep
komt elke week een half uur tot een uur bij elkaar. Ook hier doen we allerlei activiteiten waarbij een beroep
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gedaan wordt op verschillende aspecten als samenwerken, doorzetten, presenteren, creatief denken, zodat ook
deze kinderen de uitdaging krijgen die ze nodig hebben.
De specialist hoogbegaafdheid is in gesprek met leerkrachten en intern begeleider, om te bekijken welke
leerlingen in aanmerking komen voor de kangoeroe- of de kikkergroep en om gedurende hun jaren bij ons op
school te kijken of het programma dat we aanbieden voldoet. Ook voert ze jaarlijks gesprekken met deze
kinderen en (wanneer dat nodig is) ook met hun ouders.
Voor de leerlingen uit groep 1 en 2 is er ook elke week aandacht voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben,
dit noemen we de guppiegroep. Hiervoor wordt er een kleuterjuf vrij geroosterd om ook een klein uurtje met
deze kinderen aan de slag te kunnen gaan.

4.3 HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN
Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen, gebruiken we in de groepen 1 en 2 de methode
Kleuterplein. Daarnaast worden er ook landelijk genormeerde Cito- en CPS-toetsen afgenomen.
Vanaf groep 3 zijn er de methode gebonden toetsen en de landelijk genormeerde Cito-toetsen. De methode
gebonden toetsen geven een goed beeld van het presteren van uw kind, maar zeker zo belangrijk zijn de
observaties, die wij dagelijks uitvoeren: 'hoe is uw kind tot dit resultaat gekomen?', 'hoe voelt uw kind zich?' etc.
De Cito-toetsen geven een beeld van hoe uw kind scoort op de verschillende leerstofonderdelen, in vergelijking
tot het landelijk gemiddelde. We nemen 2 keer per jaar de Cito-toetsen af, halverwege het jaar (januari, februari)
en tegen het einde van het schooljaar (mei, juni). We nemen onder andere de toetsen af van rekenen, spelling,
technisch lezen, begrijpend lezen en studievaardigheden.

4.4 BEGELEIDING OVERGANG NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS
Ouders van groep 8 wordt informatie verstrekt over het vervolgonderwijs. In november geven wij een beeld van
de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en presenteren wij de VO-scholen in de regio. Ook de VOscholen zelf verstrekken in de loop van het jaar informatie. Zo krijgt u een goed beeld van de verschillende
scholen in en om Vorden.
De scholen voor het voortgezet onderwijs houden ook 'open dagen', die u ook als uw kind in groep 7 zit, kunt
bezoeken om u samen met uw kind te oriënteren op de verschillende mogelijkheden.
Voor meer informatie over het aanbod van middelbare scholen, kijk op www.devogids.nl
Aan het einde van groep 7, krijgt uw kind een voorlopig schooladvies. Belangrijke overwegingen hierbij zijn
werkhouding, studieplezier, leerprestaties, zelfstandigheid en inzicht.
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Na het voorlopig schooladvies volgt in groep 8 het definitieve schooladvies, tijdens de adviesgesprekken in
februari. Het schooladvies geeft een niveau van voortgezet onderwijs aan, niet een bepaalde school.
Na het definitieve schooladvies melden ouders hun kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs. De school
zorgt ervoor dat alle relevante gegevens, na toestemming van de ouders, naar de school voor voortgezet
onderwijs verzonden worden.
De centrale eindtoets wordt in april afgenomen. De uitslag van de eindtoets heeft geen invloed op het
schooladvies. Mocht de uitslag van de eindtoets veel afwijken van het schooladvies dan kan dat aanleiding zijn
tot nieuw overleg tussen school en ouders. Een schooladvies mag alleen naar een hoger onderwijsniveau worden
bijgesteld.

5. ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS
5.1 DAGINDELING

5.1.1 START VAN DE DAG
Door de positieve ervaringen uit het Coronatijdperk, hanteren we een aantal regels omtrent het halen en
brengen van de kinderen. We hebben met elkaar geconstateerd dat we door de nieuwe regels meteen om 8.30
uur kunnen starten met de les. Dit komt ten goede aan de zelfstandigheid en onderwijstijd van elk kind.
Dit betekent voor de groepen 1 t/m 3 dat ouders/verzorgers op het schoolplein mogen om hun kind weg te
brengen tot aan de deur, daar staat de juf om de kinderen te verwelkomen vanaf 8.15 uur tot 8.25 uur. Voor de
groepen 4 t/m 8 geldt, dat ouders/verzorgers op het schoolplein mogen om hun kind weg te brengen, maar dat
de kinderen zelfstandig vanaf 8.15 uur de deur binnenlopen en naar de groep gaan, waar de leerkracht het kind
aan de deur verwelkomt tot 8.25 uur. De lessen starten daarna om 8.30 uur.

5.1.2 LEZEN
De leerkracht neemt met de kinderen de dagindeling door en bespreekt de doelen die centraal staan. Vervolgens
wordt schoolbreed gestart met het (leren) lezen (aanpak LIST, zie hoofdstuk 5.3.10). Dat betekent voor alle
kinderen een leesactiviteit naar eigen niveau en behoefte, bijvoorbeeld vrij lezen, voorlezen, maatjeslezen of
instructies door de leerkracht. Sommige kinderen wisselen daarbij van groep en lezen in een groep met een
andere leerkracht. Na het lezen volgen de kinderen het dagprogramma van hun eigen groep.
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5.1.3 OCHTENDPAUZE
De ochtendpauzes worden in blokken georganiseerd. De groepen 1 en 2 spelen samen een halfuur buiten op het
‘bomenplein’, ditzelfde geldt voor groep 3. Groep 4 speelt een kwartier buiten op het ‘bomenplein’. De groepen
5 en 6 spelen samen een kwartier buiten op het ‘sportplein’, net als de groepen 7 en 8.

5.1.4 SAMEN ETEN EN MIDDAGPAUZE
Net als in de ochtendpauze lunchen en spelen de kinderen op verschillende tijden. Op deze wijze hebben de
kinderen voldoende ruimte op de verschillende speelpleinen van de school. De kinderen eten samen met de
leerkracht hun meegebrachte lunch en vervolgens spelen/sporten zij buiten onder begeleiding van een
medewerker van De Hoge Voorde, een pedagogisch medewerker van Avonturijn en een medewerker van
Beweegwijs. Het lunchen/spelen kan ook in omgekeerde volgorde plaatsvinden. Kinderen worden gestimuleerd
in het spelen van verschillende spellen en sporten, maar hebben daarnaast uiteraard ook de keuze om alleen te
spelen of met anderen te kletsen, te ‘chillen’.
De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 gaan een halfuur naar buiten naar het ‘bomenplein/zijplein’. Groep 4 speelt
een halfuur op het ‘sportplein’ en de groepen 5 en 6 spelen een halfuur samen op het ‘sportplein’, ditzelfde doen
groep 7 en 8.

5.1.5 GEZAMENLIJKE AFSLUITING VAN DE DAG
In iedere groep wordt aan het eind van de dag met elkaar teruggekeken naar wat geleerd en gedaan is. Kinderen
leren om te evalueren en te reflecteren. Er wordt vooruitgekeken naar de volgende dag.
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5.2 SCHOOLTIJDEN EN ONDERWIJSTIJD
Schooltijden leerlingen groepen 1, 2 en 3
Inloop

Start

Eind

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.30 uur
8.30 uur
8.30 uur
8.30 uur
8.30 uur

14.30 uur
14.30 uur
12.30 uur
14.30 uur
12.30 uur

8.30 uur
8.30 uur
8.30 uur
8.30 uur
8.30 uur

14.30 uur
14.30 uur
12.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

8.15 uur
8.15 uur
8.15 uur
8.15 uur
8.15 uur

Schooltijden leerlingen groepen 4, 5, 6, 7 en 8
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.15 uur
8.15 uur
8.15 uur
8.15 uur
8.15 uur

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 hebben 24,5 lesuren per week, de kinderen van de groepen 4 t/m 8 hebben
26 lesuren per week.
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5.3 ONDERWIJSPROGRAMMA EN METHODES
Op De Hoge Voorde wordt veelal gewerkt met jaargroepen. Dat betekent dat de leerlingen naar leeftijd
gegroepeerd zijn. In groep 1 en 2 werken we met zogenaamde ‘verticale groepen’. Dit houdt in dat kinderen van
groep 1 en 2 in dezelfde groep zitten. Vanaf groep 3 zal het elk jaar van de leerlingaantallen afhangen of er met
een enkele groep of een combinatiegroep gewerkt wordt.
De groepsindeling is een zaak van de schoolleiding, in nauw overleg met het team. Jaarlijks wordt zorgvuldig
afgewogen hoe de groepsindeling eruit komt te zien. De groepsindeling wordt in de laatste weken van het
schooljaar bekend gemaakt.
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5.3.1 HET JONGSTE KIND IN GROEP 1/2
Een kind is in de eerste jaren van zijn leven bezig de wereld om zich heen te ontdekken. Op school begeleiden
de leerkrachten deze ontwikkeling. Belangrijke ontwikkelingsgebieden zijn de motorische ontwikkeling, de
taal/denkontwikkeling, de rekenontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen in groep 1 en 2
krijgen volop de gelegenheid zich door het vrije spel in een rijke leeromgeving zo veelzijdig mogelijk te
ontwikkelen.
Naast het vrije spel, nemen expressieactiviteiten en bewegen een belangrijke plaats in. Omdat we het belangrijk
vinden de kinderen uit te dagen en verder te helpen in hun ontwikkeling, worden er ook bewuste activiteiten op
het gebied van voorbereidend lezen, rekenen en schrijven aangeboden. Denk aan beginnende geletterdheid en
gecijferdheid.
In groep 1 /2 werken we in periodes aan doelen en routines. We werken rond thema’s. Spelenderwijs komen de
praktische ontwikkelingsgebieden voor kleuters aan bod. Leerkrachten voeren observaties uit en brengen de
ontwikkeling van de kinderen in beeld en delen dit met de ouders.
Een veilige plek waar ieder kind wordt gezien en zich kan ontwikkelen.

5.3.2 VIERKEERWIJZER VOOR AARDRIJKSKUNDE, GESCHIEDENIS EN NATUUR
De school heeft ervoor gekozen om de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en
natuur door middel van thema’s op basis van leerdoelen aan te bieden. De werkwijze die
we hiervoor gebruiken is VierKeerWijzer. Naast deze thema’s worden er ieder schooljaar
een aantal schoolbrede projecten georganiseerd. Voor verdere uitleg over VierKeerWijzer
verwijzen we u naar hoofdstuk 3.2.4

5.3.3 REKENEN
Voor rekenen werken we sinds schooljaar 2021-2022 met de nieuwe versie van Wereld in Getallen. In groep 3
werken we op papier, groep 4 t/m 8 werkt digitaal aan de rekenlessen. De les bestaat altijd uit een stukje
voorkennis activeren, een geleide instructie met verwerking en daarna gaan de kinderen verder met hun eigen
gepersonaliseerde taken. Naast de methode maken we ook gebruik van het bronnenboek ‘Met Sprongen
Vooruit’, een handreiking voor de leerkracht om de rekenvaardigheden spelenderwijs en met beweging aan te
leren. Ook hebben we extra aandacht voor het automatiseren met behulp van onder andere het programma
Bareka.
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5.3.4 TAAL EN SPELLING
Taal wordt op De Hoge Voorde aangeboden door middel van een zelfontwikkelde methode, gebaseerd op de
leerdoelen die vanuit het Ministerie worden gesteld. De methode is goedgekeurd door de onderwijsinspectie.
Kinderen krijgen instructies aangeboden, er worden doelgerichte gesprekken uitgevoerd,
verwerkingsopdrachten zowel op papier als digitaal worden ingezet. Tijdens de projecten en het werken vanuit
VierKeerWijzer komt het geleerde in een betekenisvolle context terug, de kinderen leren het geleerde toe te
passen in de praktijk.
Voor spelling staat de methodiek van José Schraven centraal: 'Zo leer je kinderen lezen en spellen'. In de groepen
1 en 2 begint dit al met het aanleren van de gebaren per letter, in groep 3 wordt de methodiek verder ingevoerd,
tot en met groep 6. In de groepen 7 en 8 worden alleen de specifieke spellingscategorieën die moeilijkheden
opleveren bij (groepen) kinderen herhaald. De methodiek wordt hier zo langzaamaan losgelaten. De laatste twee
jaren wordt de methode Taal Actief ingezet.

5.3.5 ENGELS
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen iedere week Engels aangeboden vanuit de methode Take it Easy. In de groepen
1 t/m 4 wordt de Engelse taal incidenteel aangeboden.

5.3.6 TECHNIEK, CULTUUR, MUZIEK, DANS EN DRAMA

Vakken als techniek, cultuur, muziek, dans en drama worden geïntegreerd aangeboden in de thema's/projecten
van VierKeerWijzer en Kleuterplein. Ook in samenwerking met lessen van de muziekschool en het culturele
programma krijgen deze onderdelen vorm. Voor techniek heeft de school de beschikking over de techniektorens
die kunnen worden ingezet in alle groepen. Er wordt ook gebruik gemaakt van projecten, aangeboden door
externe partijen.
TECHNIEKLOKAAL
Met de groepen 8 brengen we op een aantal ochtenden en/of middagen een bezoek aan het Technieklokaal
(Metzo College) in Doetinchem. De kinderen worden met de bus opgehaald en teruggebracht naar school.
Onder leiding van vrijwilligers maken de kinderen kennis met meerdere aspecten van techniek. De kinderen
maken bijvoorbeeld een zelfrijdende auto, een elektrospel, een periscoop, een windvaan of een bewegend
object. Meten, zagen, boren, vijlen, timmeren, alles doen de kinderen zelf. Ook leren ze hoe ze op een veilige
manier met alle apparaten en gereedschappen om moeten gaan. Komen ze er toch niet helemaal uit, dan zijn
daar de vrijwilligers voor de nodige uitleg of om een handje te helpen.
Het Technieklokaal is een mooie kans om de kinderen enthousiast te maken voor techniek!
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Dit schooljaar draait De Hoge Voorde een project in samenwerking met ‘Het Kompaan College’ en ‘De
Dorpsschool’. Dit is een unieke samenwerking. De studenten van Het Kompaan College lopen stage op De Hoge
Voorde en groep 7 van De Hoge Voorde volgt technieklessen op Het Kompaan College. De studenten ontdekken
of werken in het onderwijs iets voor hen is en daarbij werken wij met onze leerlingen aan de kerndoelen van
techniek. Om dit onderwijs kracht bij te zetten hebben wij geïnvesteerd in uitdagend techniekmateriaal. Hierbij
kun je denken aan nieuwe snufjes op techniekgebied. Een voorbeeld hiervan zijn robots om te programmeren.
Dit is en wordt in onze samenleving natuurlijk steeds belangrijker. Daarom vinden wij het belangrijk dit aan te
bieden. Samen vooruit noemen we dat!
CULTUUREDUCATIE
We vinden het belangrijk dat de leerlingen leren om zich op verschillende manieren uit te drukken en leren
genieten van kunst en cultuur. Ze leren daarbij om op eigen werk en dat van anderen te reflecteren met
respect en begrip.
Bij de kunstzinnige vakken (zoals handvaardigheid, tekenen, muziek, dans, toneel en media) krijgen de kinderen
de kans iets van zichzelf te laten zien. Dit geeft ze zelfvertrouwen, versterkt het autonomiegevoel en geeft hen
de kans om ál hun talenten te ontwikkelen. Een kind dat iets doet waarbij het zijn talenten inzet, herken je aan
de betrokkenheid bij wat het doet, samen met een vorm van plezier, gedrevenheid en tevredenheid. Het kind
gaat helemaal op in dat waar het mee bezig is en is niet makkelijk uit de concentratie te halen. Het kind is trots
en straalt zelfvertrouwen uit.
In de leerstof van VierKeerWijzer zitten opdrachten waarbij de kunstzinnige vakken gebruikt worden. Daarnaast
kan een film, schilderij, gedicht of muziekstuk als introductie op het thema gebruikt worden. De groepen 1-2
werken met Kleuterplein en hebben daarbij hun wekelijkse creatieve opdrachten.
De groepen 4 tot en met 8 werken naast VierKeerWijzer elke week aan een creatieve opdracht.
We werken samen met de Muzehof, instelling voor cultuur en school van de gemeente Zutphen, om een zo
breed mogelijk aanbod te kunnen realiseren. Groepen leerlingen gaan op stap, kunstenaars komen naar school,
de schooldeur staat open.
Zo gaan we bijvoorbeeld met de kinderen naar het theater, bibliotheek, museum, kerk en/of bioscoop, geven
kunstenaars en docenten vanuit verschillende disciplines gastlessen en werken we regelmatig met
projectkisten van verschillende organisaties. Verder maken wij gebruik van het aanbod van het IVN Landgoed
Hackfort en project Wiesneus (aandacht voor de streektaal).
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Ook worden ouders/verzorgers uitgenodigd om een tentoonstelling of presentatie van de groep van hun kind
te bezoeken.

MUZIEKONDERWIJS
Iedere donderdag klinken er vrolijke geluiden op De Hoge Voorde. De groepen 4 en 5 krijgen dan namelijk
muziekonderwijs, aangeboden en verzorgd door docenten van de Muziekschool Oost Gelderland.
Aan het begin van het schooljaar starten de lessen van de Muziekschool. De leerlingen van groep 5 mogen
eerst diverse muziekinstrumenten uitproberen. Na de herfstvakantie mogen zij een instrument kiezen om in
kleine groepjes te gaan spelen. Ze kunnen kiezen uit gitaar, dwarsfluit, keyboard of accordeon. Met een
vakdocent oefenen ze verschillende liedjes. Ongeveer 1x in de 4 weken komen de groepjes bij elkaar in het
muzieklokaal. Met de hele groep wordt een orkest gevormd en worden de geoefende liedjes samen gespeeld.
Daarnaast wordt er vrolijk gezongen en gerapt. Alle kinderen zijn super enthousiast over ons muziekonderwijs!
Voor groep 4 wordt er door een docent van de muziekschool een heel divers programma aangeboden, waarin
onder andere aan bod komen: maat en ritme en de diverse muzieknoten (lang en kort). Maar daarnaast
bewegen de kinderen op muziek, leren ze diverse muziekinstrumenten te herkennen en uiteraard wordt er
heel veel gezongen!
Er wordt een heel schooljaar een heel gevarieerd programma aangeboden waarbij de kinderen veel meer
muziekonderwijs krijgen dan wij ooit zelf zouden kunnen bieden.
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5.3.7 BOERDERIJSCHOOL
In groep 6 gaan de kinderen naar de boerderijschool, om te leren en te werken in de 'echte wereld'. Dit is in de
periode van maart tot juli. De kinderen helpen mee met alle voorkomende werkzaamheden, ze verzorgen
dieren, werken in de tuin en koken met verse producten. De kinderen doen hiermee praktische kennis op over
waar het voedsel vandaan komt.
Naast ervaringen in de natuur, doen kinderen ook leerervaringen op, op taal- en rekengebied o.a. door
oppervlaktes en inhoud te berekenen. Ook leren de kinderen nog beter samenwerken en komt het ook vaak
aan op doorzettingsvermogen. Iedere week zijn een aantal kinderen reporter, zij houden het weer bij, meten
een kalfje op en maken foto’s van een boom, van bloesem tot vrucht. Alle kinderen komen altijd heel
enthousiast terug! De laatste keer voor de vakantie mogen alle ouders/grootouders komen kijken tijdens de
Open Dag.
Op school wordt teruggeblikt op de boerderijschool. De kinderen reflecteren op hun eigen ervaringen en
schrijven een verslag in hun boerderijschrift. Ze plakken er foto’s bij en maken tekeningen. De reporters zetten
alle gegevens in een grafiek. Alle kinderen hebben hierdoor een mooie en leerzame herinnering aan de
boerderij.
In groep 7 mogen kinderen wat ze geleerd hebben op de boerderijschool, in de praktijk brengen in de
schooltuin. Ze mogen als ze dat leuk vinden, een klein stukje tuin bewerken en hun eigen producten oogsten.
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5.3.8 GODSDIENSTONDERWIJS
Iedere dag tijdens het eten en drinken in de ochtend staat de methode Trefwoord centraal. Eigentijdse verhalen
en Bijbelverhalen worden verteld, de leefwereld van kinderen wordt gekoppeld aan de verhalen. Vragen en
dilemma’s worden met elkaar besproken.

5.3.9 BEWEGINGSONDERWIJS
Bewegingsonderwijs wordt dagelijks aangeboden door middel van Beweegwijs op het schoolplein. Daarnaast
krijgen de kinderen volgens onderstaand rooster gymles in de sporthal onder leiding van een vakleerkracht.
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De kinderen sporten in sportshirt, sportbroek (kort of lang) en schone sportschoenen/gymschoenen.
De kleutergroepen 1/2A en 1/2B hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal op maandagmorgen,
dinsdagmorgen en woensdagmorgen. Zij sporten in hemd en onderbroek en met schone gymschoentjes.

5.3.10 AANVANKELIJK-, TECHNISCH- EN BEGRIJPEND LEZEN
In groep 3 breiden de kinderen hun letterkennis, opgedaan in groep 2, uit door zich het technisch leesproces
eigen te maken. In groep 3 wordt hiervoor de methode LIJN 3 ingezet.
De school heeft een aanpak technisch lezen door middel van LIST (Lezen IS Top). LIST is een
leesinterventieproject voor de kinderen van groep 1 t/m 8.
Het doel van het leesonderwijs is niet het aanleren van een techniek. Het doel van instructie bij lezen is het
ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers, die het feit dat ze geletterd zijn gebruiken om te leren én
gebruiken om te lezen voor hun plezier. De techniek van het lezen is slechts een middel om dat doel te
bereiken. In het LIST-voortgezet lezen project wordt daarom de techniek van het lezen steeds verbonden met
leesbegrip en leesbeleving.
Vloeiend lezen wordt vooral bereikt door veel te lezen. De ontwikkeling van het vloeiend lezen wordt in het
project bevorderd door het lezen van leeftijds-adequate teksten die door de kinderen zelfgekozen zijn.
In groep 3, en waar nodig in groep 2 en 4, werken we daarnaast met het programma Bouw!. Dit digitale
programma biedt extra ondersteuning bij beginnende geletterdheid en het leren lezen. Bij dit leesprogramma
worden leerlingen uit de groepen 7 en 8 ingezet om de jongere leerlingen te begeleiden.
Begrijpend lezen bieden wij aan middels de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip biedt teksten passend bij
het actuele nieuws, ondersteund door uitzendingen van het Jeugdjournaal. We werken deels op papier en
deels digitaal. Naast Nieuwsbegrip koppelen we begrijpend lezen aan teksten, die passen bij onze thema’s van
VierKeerWijzer. Ook vormgevers vanuit ‘Systeemleren’ worden toegepast.
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5.3.11 BIBLIOTHEEK
'De schoolbieb maakt lezen leuk'
Met 15 minuten lezen per dag, lees je 1 miljoen woorden per jaar en kan de woordenschat groeien met
ca. 1.000 woorden per jaar.
Lezen en vooral ook het plezier in lezen vinden wij op De Hoge Voorde heel erg belangrijk. In de school is in
samenwerking met de bibliotheek West-Achterhoek/Bibliotheek op school, een schoolbibliotheek ingericht, om
het lezen bij kinderen te stimuleren.
Bij binnenkomst via de hoofdingang treft u in de hal een aantrekkelijke schoolbibliotheek waarin de
boekencollectie van school is aangevuld met een actuele collectie. De schoolbibliotheek heeft een ruime
collectie boeken vol mooie, spannende, grappige, griezelige en informatieve boeken; boeken die de kinderen
tot lezen verleiden. Met hulp van enthousiaste ouders kunnen de kinderen op vaste momenten zelfstandig, de
schoolbibliotheek bezoeken en boeken lenen, net zoals in de echte bibliotheek. Ook hebben de boeken
eenzelfde indeling en rubricering. Jaarlijks wordt de schoolbibliotheek uitgebreid en vernieuwd met nieuwe
boeken.

Op deze manier brengt de Bibliotheek op school lezen en leesplezier zo dicht mogelijk bij de leerlingen. Van de
kleintjes tot de achtstegroepers en van veellezers tot kinderen met leesproblemen, ze vinden allemaal hun
boeken in deze moderne schoolbibliotheek!
De Bibliotheek op school betekent samenwerken, verbetering van de taalvaardigheid, vergroten van de
leesmotivatie, het trainen van informatievaardigheden/mediawijsheid van leerlingen. Dagelijks wordt aandacht
besteed aan technisch lezen, begrijpend lezen en leesbevordering. Hiervoor maken we o.a. ook gebruik van onze
schoolbibliotheek.
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Door kinderen op school boeken te laten lenen denken we dat een bezoek aan de plaatselijke bibliotheek
laagdrempeliger wordt, mede omdat we met hetzelfde systeem werken. We hopen het lezen voor kinderen
leuker en aantrekkelijker te maken.
Daarnaast verzorgt de Bibliotheek West-Achterhoek/Bibliotheek op school elk jaar voor elke groep een les. Het
doel en onderwerp van deze les kan per jaar en groep verschillen. Lessen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op
leesbevordering of mediawijsheid. Ook wordt incidenteel het leesgedrag van de kinderen in de groepen 5 t m 8
en het leesbevorderend gedrag van leerkrachten gemeten.
Leerkrachten en leerlingen vullen jaarlijks De Monitor van de Bibliotheek op school in. Dat is een digitale
vragenlijst die inzicht geeft over o.a. het lees- en leengedrag van de leerlingen en het leesbevorderend gedrag
van de leerkrachten. De leescoördinator van de school stelt n.a.v. deze gegevens een leesplan op met acties en
doelen om zo het leesklimaat op school nog verder te verbeteren. Dit gaat in samenwerking met de leesconsulent
van de Bibliotheek op school.

Meer informatie over de ‘Bibliotheek op school’ kunt u vinden op www.debibliotheekopschool.nl

5.3.12 SCHRIJVEN EN SCHRIJFBENODIGDHEDEN
De kinderen van groep 3 krijgen allemaal een etui, een driekantig potlood, gum, liniaal en kleurpotloden. In groep
4 krijgen de kinderen een vulpen, na de kerstvakantie. Bij stukgaan door niet normaal gebruik of kwijtraken van
de vulpen wordt de ouders om een bijdrage verzocht van € 3,-.

5.3.13 DIGITALE GELETTERDHEID

De Hoge Voorde is een school die meegaat met zijn tijd. Digitalisering is in onze maatschappij niet meer weg te
denken en daardoor is het belangrijk dat leerlingen voldoende digitaal geletterd worden. Dat wil zeggen dat
leerlingen moeten leren goed gebruik te maken van de digitale toepassingen die op dit moment beschikbaar zijn.
Veilig, effectief, kritisch en bewust. Digitale geletterdheid bestaat uit vier onderdelen die met elkaar in verband
staan: ICT(basis)vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking (problemen
zo kunnen formuleren dat ze opgelost kunnen worden met een computer of ander digitaal gereedschap). Op De
Hoge Voorde gaan wij zoveel mogelijk met de ontwikkelingen mee door te werken met digitale middelen en
daarbij het werken op papier niet uit het oog te verliezen.
De leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben een eigen Chromebook. De groepen 1 t/m 3 beschikken ook over een
aantal Chromebooks. De Chromebooks zijn in elke klas te gebruiken en kunnen op verschillende manieren
ingezet worden met als doel meer kennis en vaardigheden op te doen bij verschillende schoolvakken. Ze kunnen
bijvoorbeeld worden gebruikt om klassikaal een quiz te spelen passend bij het lesdoel, te oefenen met de lesstof
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of bij VierKeerWijzer als informatiebron en om informatie te kunnen verwerken. Met het eigen Google-account
kunnen leerlingen zowel op school als thuis werken aan o.a. documenten en presentaties en deze delen met
anderen. Om de leerlingen kennis te laten maken met robotica en programmeren beschikken wij sinds het
schooljaar '21-'22 over middelen als BeeBots, robots en een drone. Momenteel zitten wij met deze robotica in
een beginfase, de ervaringen die worden opgedaan nemen wij mee in het aanbod van de komende jaren.
Donatie Kika
Wij stellen onze overtollige ICT-apparatuur beschikbaar voor Kika. De Recyclebox haalt de spullen op en het
bedrag komt ten goede aan Kika. Voor ons overbodig, maar voor het onderzoek naar kanker bij kinderen van
groot belang!

5.4 HUISWERK
Op scholen voor voortgezet onderwijs wordt over het algemeen veel huiswerk meegegeven. Voor kinderen is
het een overgang om hier goed mee om te kunnen gaan. Wij proberen kinderen te helpen door al regelmatig
huiswerk mee te geven gedurende hun basisschoolperiode. Zo kunnen zij er alvast aan wennen om thuis ook
eens wat te leren of te maken.
In de groepen 3 t/m 6 blijft dat beperkt: wij stimuleren ouders en kinderen bijvoorbeeld wel om thuis veel te
lezen, om samen tafels te oefenen en geven tips over websites om spelenderwijs te oefenen met verschillende
vakgebieden. Ook vragen wij hen incidenteel om thuis eens wat informatie op te zoeken of een kleine presentatie
voor te bereiden. In groep 5 wordt voor het eerst ook topografie aangeboden. In het begin zal dit nog vooral
bestaan uit opdrachten in de klas, later wordt dit uitgebreid naar het leren van een aantal plaatsen als huiswerk.
In de groepen 7 en 8 bieden wij het huiswerk structureel aan. Het gaat dan om huiswerk dat de kinderen wekelijks
maken in de vorm van werkwoordspelling, ontleden of rekenen. Dit huiswerk nemen de kinderen wekelijks op
woensdag mee en wordt dan besproken met de leerkracht. Verder gaat het om het leren van toetsen op het
gebied van wereldoriëntatie, topografie en Engels. De lesstof voor wereldoriëntatie is met de kinderen
besproken in de klas. In groep 8 leren wij de kinderen ook om een agenda te gebruiken.
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5.5 ACTIVITEITEN
Hieronder een greep uit de activiteiten die schoolbreed plaats vinden op De Hoge Voorde:
•

•
•
•
•
•

schoolreisje: dit wordt aan het begin van het schooljaar georganiseerd, om de groepsband direct op te
bouwen en te versterken. Kinderen hebben dan direct een gezamenlijke activiteit/herinnering
waarover gesproken en op teruggevallen kan worden;
sinterklaasfeest;
kerstviering;
paasviering;
een sportactiviteit zoals bijvoorbeeld de ‘Koningsspelen’;
een activiteit die wordt gekoppeld aan één van de schoolbrede projecten zoals bijvoorbeeld de
'milieuweken'.

5.6 VERVANGING BIJ ZIEKTE
Bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht zetten we alles in werking om vervanging te regelen via de daartoe
beschikbare kanalen. Waar mogelijk vangen wij dit op met eigen leerkrachten of medewerkers van De Hoge
Voorde. Op onze school hebben we gekozen om niet de kinderen te verspreiden over andere groepen, maar de
lessen worden dan gegeven met de schuifdeur open, door de aangrenzende leerkracht. Wij zetten alles in
werking om te voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd.

5.7 OPLEIDINGSSCHOOL
De Hoge Voorde leidt studenten op in nauwe samenwerking met Iselinge Hogeschool. Dat doen we midden in
het project 'Opleiden in de school'. We zijn er trots op om opleidingsschool te mogen
zijn en om ieder jaar een aantal studenten te mogen ontvangen.
In een opleidingsschool lopen studenten uit verschillende leerjaren en opleidingsvarianten stage. De school is er
speciaal op voorbereid. In een opleidingsschool is een 'opleider in de school' voor zowel de mentoren als
studenten het aanspreekpunt. Vanuit de opleiding is er een studieloopbaanbegeleider, die gekoppeld is aan de
opleidingsschool. Deze studieloopbaanbegeleider komt naar school om in gesprek te gaan, intervisie te leiden of
om de ontwikkeling van studenten te bespreken en beoordelen.
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6. OUDERS/VERZORGERS
6.1 KENNISMAKING

6.1.1 AANNAMEBELEID
Op alle scholen binnen SKBG zijn alle leerlingen in principe welkom, mits u als ouder(s)/verzorger(s) de
uitgangspunten van de school respecteert. Op het moment dat u uw kind aanmeldt, wordt nauwkeurig
beoordeeld of onze school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Uiteraard kunnen er redenen
zijn waarom wij niet kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften. De wettelijke procedure wordt hierbij
zorgvuldig doorlopen. Wij hanteren vooraf geen grenzen voor groepsgroottes of voor het maximaal aantal
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Per leerling wordt zorgvuldig bekeken weergegeven of aan de
onderwijsbehoeften kan worden voldaan.
Hieronder wordt u kort geïnformeerd over ons aannamebeleid. Waarschijnlijk voldoende informatie, als uw kind
geen specifieke onderwijsbehoeften heeft. Mocht dit wel het geval zijn, verwijzen we u naar het uitgebreide
SKBG beleidsdocument, zie het kopje 'school/documentatie/beleidsdocument 'toelating en plaatsen van
leerlingen''.
U kunt de aanmelding doen als uw kind drie jaar oud is. Vanaf 3 jaar nemen we de aanmelding in behandeling
en onderzoeken wij of uw kind specifieke onderwijsbehoeften heeft. Dat gebeurt op basis van informatie die van
u als ouders/verzorgers wordt verkregen. Ook kan met uw toestemming bij derden (peuterspeelzaal,
kinderopvang, andere basisschool etc.) informatie ingewonnen worden.
Allereerst maakt u een afspraak en wordt u uitgenodigd voor een rondleiding, ontvangt u de schoolgids en krijgt
u aanvullende informatie. Mocht uw kind specifieke onderwijsbehoeften hebben, dan krijgt u van de directeur
een nadere toelichting op de toelatingsprocedure.
Tijdens dit gesprek wordt in beeld gebracht waar de kansen en belemmeringen liggen en wat uw kind nodig heeft
om aan het onderwijs deel te kunnen nemen. Het onderzoek naar de onderwijsbehoeften van uw kind, het
vaststellen van de aard van ondersteuning en het onderzoek naar ondersteuningsmogelijkheden van de school
wordt eerst afgerond, voordat uiteindelijk een beslissing wordt genomen.

6.1.2 GEDRAGSPROTOCOL
De voor ons belangrijke waarden en gedragsregels zijn zichtbaar in het gedragsprotocol. Mocht er een onderzoek
gedaan worden naar de ondersteuningsbehoeften van uw kind in relatie met de mogelijkheden die wij kunnen
bieden, dan is het van belang om onze waarden en gedragsregels voor ogen te houden. Het doel van het
gedragsprotocol is het bieden van kaders m.b.t. gewenst gedrag en het waarborgen van de veiligheid van
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leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten van De Hoge Voorde. Voor het gedragsprotocol verwijzen we u
naar onze website.

6.2 OUDERBETROKKENHEID EN INFORMATIEVOORZIENING

6.2.1 OUDER-INFORMATIEAVONDEN
De ouders van alle groepen worden door de groepsleerkrachten tijdens de eerste informatieavond aan het begin
van het schooljaar, op de hoogte gebracht van de leerstof en de te hanteren werkwijzen in de groep. Tevens
wordt er begin februari nog een extra informatieavond gehouden voor ouders van groep 3.

6.2.2 CONTACTMOMENTEN OVER DE ONTWIKKELING VAN UW KIND
Gedurende het schooljaar zijn er drie oudercontactmomenten, in oktober, februari en juni/juli. Voor de
herfstvakantie is er een startgesprek. Voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 is dit een ouder-vertel-gesprek, waarbij
u vertelt over uw kind. Hiervoor ontvangt u een formulier. Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 maken we gebruik
van een POP-gesprek (Persoonlijk Ontwikkelings Plan), waarbij uw kind aangeeft waaraan hij/zij wil werken de
komende periode. In februari vindt een tweede gesprek plaats en bespreken we, naast het welbevinden van uw
kind, aan de hand van het eerste rapport, de resultaten van de toetsen. In juni/juli krijgen de kinderen het tweede
rapport en volgt (met uitzondering van groep 8) een derde oudercontactmoment. Voor alle drie de gesprekken
zijn de ouders (en vanaf groep 5 ook de kinderen) uitgenodigd.
Evaluatie en rapportage
Twee keer per jaar ontvangt de leerling een rapport, met daarin meerdere formulieren. Het formulier 'dit ben ik'
met een foto van de leerling, het formulier ouder-vertel-gesprek of het POP-formulier. Daarnaast ook een
rapport waarin de resultaten van de methodetoetsen vermeld staan en een stukje over de sociaal-emotionele
ontwikkeling. De resultaten van thematisch werken VierKeerWijzer worden ook in het rapport verwerkt. Dit is
voor groep 3 een tekening, voor groep 4 een verhaal en voor de groepen 5 t/m 8 een kennistest.
Dit rapport wordt besproken met ouders en leerling (groep 5 t/m 8) tijdens de oudercontactmomenten in
februari en juni/juli. Wij adviseren iedere ouder minimaal 3x per schooljaar in gesprek te zijn met de leerkracht
over de ontwikkelingen van hun kind(eren).
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6.2.3 SCHOOLGIDS, JAARKALENDER, WEBSITE, SOCIAL SCHOOLS , NIEUWSBRIEF EN GOOGLE
CLASSROOM/MEET

Alle informatie over De Hoge Voorde vindt u ieder schooljaar terug in onze schoolgids. De schoolgids wordt per
schooljaar éénmalig aan ouders verstuurd en is verder te vinden op onze website. De jaarkalender met alle
activiteiten, vakanties en vrije dagen vindt u in de agenda van Social Schools (op de website communiceren wij
alleen vakanties en vrije dagen).
Via Google Classroom zetten we aan de hand van de te realiseren leerdoelen digitale lessen klaar voor de
leerlingen. Hierdoor kunnen leerlingen ook thuis altijd verder werken aan school. Daarnaast gebruiken we Google
Meet om, daar waar noodzakelijk of gewenst, digitaal contact te hebben tussen de leerling, de ouder, de klas en
de leerkracht.
Social Schools is ons interne communicatiemiddel. Via dit ouderportal ontvangt u nieuwsbrieven en alle actuele
informatie. In Social Schools doen wij ook oproepen aan ouders en informeren we u regelmatig over groeps- en
schoolactiviteiten. Social Schools is een besloten groep. Elke ouder ontvangt een eigen inlogcode voor elk kind
apart.
Heeft u hulp nodig voor het werken met Social Schools, onze administratief medewerkster staat voor u klaar om
u te helpen. Zij kan u even op weg helpen met de instellingen van Social Schools, zodat u alle informatie vanuit
school altijd op uw eigen device ontvangt.

6.3 BELEID INFORMATIEPLICHT OUDERS
Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn.
Het is belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Voorwaarde
is wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen aan ons kenbaar maken. Aan beide ouders wordt dan de
volgende informatie in tweevoud verstrekt: de schoolgids, het rapport en de uitnodiging voor de ouderavond en
kindgesprekken. Als één van de ouders dit anders wil, kan dit aan de directie worden doorgegeven. Voor een
ouderavond worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan
hiervan worden afgeweken. Alle overige informatie wordt in enkelvoud meegegeven; op verzoek kan het ook
aan de ouder verstrekt worden, bij wie het kind op dat moment niet woont. Een verzoek om gegevens te
verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan.
Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind hebben een beperkt recht op informatie. Zij moeten daar
zelf om vragen. Als door derden om informatie over een kind gevraagd wordt, zal de school altijd beide ouders
om toestemming vragen.
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6.4 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD, OUDERRAAD EN
LEERLINGENRAAD

6.4.1 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschapsraad (MR) op onze school bestaat uit vier personen: twee ouders en twee teamleden. De
leden worden gekozen door hun achterban. De MR is ingesteld om alle betrokkenen bij school meer inspraak en
verantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren te geven. De school heeft voor diverse beleidszaken advies en
instemming van de MR nodig. Te denken valt daarbij aan de schooltijden, vakantieregeling, sollicitatieprocedure,
schoolplan, schoolgids, formatie en de missie en visie van de school. De MR vergadert zes tot acht keer per jaar.
De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. De verslaglegging van de vergaderingen kunt u
vinden op onze website.

MR-leden
Personeelsgeleding:
Oudergeleding:

Wilma Hebbink, Denny Graafmans
Liesbeth Geubels (voorzitter) en Wendy Groot Nuelend

Voor vragen kunt u mailen naar MR@dehogevoorde.nl

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met beleidszaken op bovenschools
niveau (alle 16 scholen binnen het SKBG). Dit gebeurt op basis van het reglement voor de GMR van de stichting
SKBG. De GMR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar en er worden tweemaal per schooljaar
themabijeenkomsten met de Raad van Toezicht georganiseerd. Je mag als ouder of leerkracht lid worden van de
GMR zonder zitting te nemen in de MR van je school. De GMR bestaat uit 5 leerkrachten en 5 ouders. De leden
van de GMR worden gekoppeld aan meerdere SKBG-scholen om de achterban goed aangesloten te houden.
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GMR-lid
Leerkracht:

Ingrid Goudswaard

6.4.2 OUDERRAAD
De ouderraad (OR) op onze school bestaat uit ouders. De taken van de ouderraad zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school;
samen met ouders en het team het welzijn van het kind bevorderen;
de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school in al haar
facetten;
bevorderen dat ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten;
in overleg met het schoolteam samen of zelfstandig activiteiten voor de leerlingen organiseren;
het voorstellen van de hoogte van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en het innen daarvan
(eventueel in termijnen);
het innen van een incidentele vrijwillige ouderbijdrage;
eventuele sponsorwerving ten behoeve van financiering van schoolactiviteiten;
budgetbeheer ouderbijdragen op een eigen rekening.
De ouderraad is geen inspraakorgaan met betrekking tot (onderwijs)beleid van de school.
De verslaglegging van de vergaderingen kunt u vinden op onze website.
VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Het basisonderwijs in Nederland is gratis voor ouders en leerlingen. De overheid betaalt het onderwijs, zodat alle
kinderen van Nederland naar school kunnen. Scholen mogen wel een geldelijke bijdrage vragen, maar dat is dan
voor iets extra's en op vrijwillige basis. Onze school vraagt een vrijwillige bijdrage aan ouders. Voor dit schooljaar
bedraagt de hoogte € 20,- per kind. Geen betaling betekent niet dat de leerling uitgesloten wordt van deelname
aan activiteiten. Van de vrijwillige bijdrage, kunnen wij extra activiteiten aanbieden, die niet bekostigd worden
uit het reguliere budget. Wij gebruiken de ouderbijdrage alleen voor activiteiten die het onderwijs of de kinderen
ten goede komen. Over de hoogte van de vrijwillige bijdrage en de bestemming hiervan, is vooraf instemming
nodig van de oudergeleding van de MR.
OR-LEDEN
Sander Tangelder (penningmeester), Nadia Elsman, Leonie Letink, Linsey Mennink,
Daniëlle Segers, Geertje den Hertog, Jiska Lievers, Evelyne van der Lee en Wendy
Baakman.
De vacature van voorzitter is nog niet ingevuld.
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Heeft u interesse om eens te komen kijken tijdens één van onze vergaderingen om te zien of de OR misschien
ook iets voor u is, dan bent u van harte welkom. Heeft u andere vragen, dan kunt u mailen naar
OR@dehogevoorde.nl

6.4.3 LEERLINGENRAAD
We willen de leerlingen van De Hoge Voorde opleiden tot actieve burgers, die zich medeverantwoordelijk
voelen voor de gang van zaken binnen school. De leerlingenraad speelt daarbij een actieve rol, doordat zij een
klankbord is voor en door de leerlingen en zo mede betrokken kan zijn bij zaken in en om de school. Elk jaar
wordt er een nieuwe leerlingenraad gekozen in de groepen 5 t/m 8. Alle kinderen kunnen onderwerpen voor
de vergadering aandragen, door een briefje in de brievenbus van de leerlingenraad te doen. Na de vergadering
koppelt de leerling in eigen klas terug wat er is besproken. De verslaglegging van de vergaderingen worden als
bijlage bij de Nieuwsbrief meegestuurd.

6.5 KLACHTENCOMMISSIE EN VERTROUWENSPERSOON
De klachtenregeling van SKBG onderwijs is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat er
een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. Klachten kunnen van velerlei aard zijn. Ze hebben bijvoorbeeld
betrekking op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele
intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie, geweld en pesten.
De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in school kunnen, naar wij hopen, in goed onderling
overleg worden opgelost. De weg: leerkracht - directeur - schoolbestuur is hiertoe de meest voor de hand
liggende. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar
tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie
www.skbg.nl/organisatie/klachtenregeling
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Het eerste aanspreekpunt bij klachten is onze interne vertrouwenspersoon. Indien de situatie daar aanleiding
toe geeft, verwijst de interne vertrouwenspersoon door naar een externe vertrouwenspersoon.
Interne vertrouwenspersoon: Manon Peters – m.peters@skbg.nl
Externe vertrouwenspersoon: Jan Stokvisch - jan@stokvisch.eu - 0573-251883/06-22500550

6.6 WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (AVG)
Op De Hoge Voorde wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven
van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school,
worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het
vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het
onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een
beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het
gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij
die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
In het AVG privacyreglement op onze website is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en
wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de directie van de school.
Voor alle protocollen rondom de AVG verwijzen wij u ook naar onze website.

6.7 VERKEERS- EN VEILIGHEIDSBELEID
De school is verplicht om alle risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn te inventariseren en
evalueren. Met de voortgangsrapportage van VBA Arbogroep m.b.t. een risico-inventarisatie en evaluatie (R&IE)
geeft de school invulling aan die wettelijke eis. Op basis van die RI&E is een plan van aanpak opgesteld, waarin
de voornemens staan vermeld om de geconstateerde risico's te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Naast
een algemene advisering (b.v. Onderhoudscontracten, veiligheidsvoorzieningen en protocollen) over enkele
knelpunten is ook een specifieke advisering over enkele schoolgebonden knelpunten opgenomen. Het advies
wordt met inachtneming van prioriteit en mogelijkheid opgevolgd c.q. uitgevoerd.
Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid rondom onze school is voor ons een belangrijk punt van aandacht. De directie van de
school en de gemeente hebben regelmatig overleg over de verkeerssituatie.
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We hebben met elkaar de volgende afspraken gemaakt:
• We vragen kinderen die dicht bij school wonen, zoveel mogelijk lopend naar school te komen,
in verband met de beperkte hoeveelheid ruimte voor fietsen op het plein.
Dat gaat om kinderen die wonen aan de volgende straten:
o Het Hoge
o Burg. Vunderinkhof
o Schoolstraat;
o Smidsstraat
o Dr. C. Lulofsweg
o Van Heeckerenstraat
o B. van Hackfortweg
o Storm v. ’s Gravesandestraat
o H. van Bramerenstraat
o Van Limburg Stirumstraat
o De Voornekamp (1e gedeelte, even nrs. t/m 12, oneven nrs. t/m 21)
o Hoetinkhof (1e gedeelte, even nrs. t/m 54, oneven nrs. t/m 61)
o Zutphenseweg (tussen de Boonk en de Smidsstraat)
•

Verder vragen wij ouders om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Er is niet veel ruimte om
te parkeren rondom de school en wanneer er veel geparkeerde auto’s langs de kant van de
weg staan, zorgt dat voor een onoverzichtelijke situatie voor de kinderen. Het geldt uiteraard
ook voor auto’s die door de straat rijden, dat hoe minder auto’s er rijden, des te veiliger het is
voor de kinderen.
Wilt u parkeren op de plekken waar dat is toegestaan, dus buiten de gele zones?

Leerlingen uit groep 7 leggen jaarlijks een theoretisch- en een praktisch verkeersexamen af. Dit gebeurt in
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN). Op die manier kunnen de leerlingen goed voorbereid aan
het verkeer deelnemen, op weg naar het voortgezet onderwijs.

6.8 VERZEKERINGEN
SKBG heeft voor haar scholen een algemene aansprakelijkheidsverzekering scholen afgesloten.
De leerlingen zijn verzekerd tijdens reguliere schooltijden. De verzekering geldt vanaf 15 minuten voor aanvang
van de lestijd tot 15 minuten na beëindiging van de lestijd voor zover de leerling zich op of rond de school bevindt
en er van de school kan worden verwacht dat ze toezicht houdt.
Bovendien geldt de verzekering tevens voor alle door de school georganiseerde buitenschoolse activiteiten zoals
excursies, schoolreisjes, evenementen e.d.
Ook verzekerd zijn stagiaires, vrijwilligers en alle personen die, op verzoek van de schoolleiding, deelnemen aan
schoolse- danwel buitenschoolse activiteiten.
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De schoolverzekering is niet bedoeld voor schade aan eigendommen zoals brillen, fietsen, mobiele telefoons e.d.
Voor u als ouder is het zinvol een passende gezinsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die mogelijke
aansprakelijkheidsrisico’s dekt.

7. PRAKTISCHE ZAKEN
7.1 CONTACTEN EN ADRESSEN

7.1.1 GGD NOORD- EN OOST-GELDERLAND

De GGD Noord- en Oost-Gelderland bevordert en beschermt de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen
van 4 tot 18 jaar. Dit gebeurt door onderzoek en vaccinatie van kinderen, ondersteuning van ouders en
samenwerking met diverse instanties. Samen met ouders/opvoeders en scholen zorgt de GGD ervoor dat
kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.
Een jeugdverpleegkundige of jeugdarts onderzoekt kinderen op een aantal vaste momenten. Op de basisschool
rond de leeftijd van 5 jaar. In het onderzoek is er aandacht voor gezondheid, ontwikkeling en opvoeding. En
natuurlijk voor een gezonde leefstijl. Het is mogelijk om een extra onderzoek aan te vragen als dat nodig is.
Daarnaast kunt u een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn
welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: gezondheid, opvoeding, ontwikkeling,
pesten, faalangst, overgewicht, voeding of zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de
jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag.
De jeugdverpleegkundige, die verbonden is aan onze school is Marije Korevaar m.korevaar@ggdnog.nl
De schoolarts, verbonden aan De Hoge Voorde, is Roelant Peter r.peter@ggdnog.nl
Meer info kunt u vinden op: www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden
Heeft u vragen , of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mailen naar jgz@ggdnog.nl. Ook is de GGD van
maandag t/m vrijdag van 8.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op 088-4433100.
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7.1.2 SOCIAAL TEAM GEMEENTE BRONCKHORST

Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken op het gebied van zorg en welzijn dan kunt u ook terecht bij de
sociale teams van de gemeente, locatie Vorden, Raadhuisstraat 6. Telefonisch zijn de teams elke dag van 8.30
uur tot 16.30 uur bereikbaar en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur, via tel.nr. 0575-750250.

7.2 GEZONDE SCHOOL
Om bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen willen we gezond eten en drinken stimuleren en
voor iedereen makkelijk maken. De richtlijnen en adviezen van het Voedingscentrum passen daar goed bij.
Samen met kinderen en ouders willen we graag zorgen voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze
en de lunch.
Eten
De kinderen eten elke dag een gezonde pauzehap en een gezonde lunch. We vragen u om geen koek of snoep
mee te geven aan uw kind.
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Drinken
Naast gezond eten willen we ook het drinken van gezonde dranken stimuleren. We vragen ouders geen
limonade, frisdrank, sportdrank of vruchtensappen mee te geven.

Tips voor pauzehappen, lunchtrommels en drinken vindt u op www.voedingscentrum.nl/etenopschool
Speciale gelegenheden
We zijn van mening dat er bij speciale gelegenheden uitzonderingen gemaakt mogen worden t.a.v. het eten en
drinken. Onder speciale gelegenheden verstaan we bijvoorbeeld schoolreisjes, Kerstmis, Sinterklaas en Pasen.
Verjaardagen
Jarig zijn is feest! En trakteren mag. Wel vragen we u om de traktaties klein te houden en niet te calorierijk.
Onze voorkeur gaat uit naar een verpakte traktatie.
De groepsleerkrachten sluiten zich aan bij de traktatie in de klas. Voor het leerkrachtenteam hoeft u geen
traktatie te verzorgen. Verjaardagen worden alleen in de eigen klas gevierd.

Tips voor traktaties vindt u o.a. op www.voedingscentrum.nl/trakteren en op www.gezondtrakteren.nl

Overige speerpunten
▪ Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde voeding in onze lessen;
▪

De woensdag is bij ons op school ‘Kraanwaterdag’ en drinken we allemaal water uit de kraan.
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7.3 HOOFDLUISBELEID
Na elke schoolvakantie wordt er in iedere groep gecontroleerd op hoofdluis. We doen dit met een werkgroep
die een éénduidige werkwijze hanteert en geven zo nodig de ouders een landelijk erkend behandelprotocol
door. Alle ouders van 'nieuwe' kinderen worden ook voorzien van dit behandelprotocol. We gaan er vanuit dat
ouders zelf ook regelmatig controleren en zich melden bij ons wanneer er hoofdluis ontdekt wordt bij hun
kind(eren), zodat wij een behandelplan door kunnen geven en andere ouders uit voorzorg in kunnen lichten.

7.4 LEERPLICHT, VERLOF, VERZUIM EN ZIEKTE

7.4.1 ZIEKMELDING
Wilt u uw kind ziekmelden dan kan dat telefonisch tussen 8.00 en 8.15 uur op telefoonnummer 0575-552036.
Wij zullen de leerkracht van uw kind de ziekmelding doorgeven.

7.4.2 LEERPLICHT, VERLOF EN VERZUIM
Uw kind mag naar school als het vier jaar is. Het kan dan wennen aan school, dit valt echter nog niet onder de
leerplichtwet. In overleg met de school kunnen ouders afspraken maken over de aan- en afwezigheid op school.
Het kind is pas leerplichtig op de eerste dag van de nieuwe maand na de vijfde verjaardag.
Ouders van een leerling in de leeftijd van vijf jaar mogen hun kind gedurende maximaal vijf uren per week thuis
houden. Ouders kunnen hiertoe zelfstandig besluiten en hoeven voor dit verlof geen toestemming van de
schooldirectie te vragen. Zij moeten wel de schooldirectie hiervan, bij voorkeur schriftelijk, op de hoogte stellen.
De Leerplichtwet biedt daarnaast de mogelijkheid om vijfjarigen nog eens maximaal vijf per week thuis te
houden. Voor deze tweede vrijstellingsmogelijkheid moeten de ouders een schriftelijk verzoek indienen bij de
schooldirectie. Het is niet toegestaan om de vrijgestelde uren op te sparen om bijvoorbeeld extra vakantiedagen
te creëren.
Het kan voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor u buiten de weekenden, vakanties en vrije dagen toch
extra verlof wilt hebben.
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Deze omstandigheden (beschreven in art. 11 van de leerplichtwet) kunnen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

huwelijk van bloed- of aanverwanten;
gezinsuitbreiding;
ernstige ziekte van gezinsleden;
een huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten;
wanneer de vakantieregeling van het bedrijf of de instelling waar u werkt het niet
mogelijk maakt binnen de normale schoolvakanties, vrij te nemen;
wanneer er sprake is van kleine zelfstandigen, die tijdens geen enkele van de schoolvakanties, zelf op
vakantie kunnen;
noodzakelijk verlof op grond van medische- of sociale indicatie van een van de gezinsleden.

In beperkte mate heeft de directeur de bevoegdheid om bovenstaand verlof te geven. U dient een verlofaanvraag
in te vullen, deze is te vinden op onze website of af te halen op de administratie. De vastlegging is verplicht i.v.m.
registratie en verantwoording naar de onderwijsinspectie. Bij uitzondering moet overlegd worden met de
leerplichtambtenaar.
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk
bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bij de persoon die het besluit heeft genomen.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als
ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De
leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

7.5 MOBIELE TELEFOON
Het is leerlingen niet toegestaan een mobiele telefoon op school te gebruiken. Wanneer uw kind wel een mobiele
telefoon bij zich heeft, wordt die aan het begin van de dag op een speciale plaats in het klaslokaal opgeborgen.
Aan het eind van de dag neemt uw kind zijn of haar mobiele telefoon weer mee naar huis.
Wanneer u uw kind wilt bereiken, of als een kind u om een of andere reden snel nodig heeft, kan dat door middel
van het telefoonnummer van school 0575-552036. Het kan zijn dat de leerlingen verzocht wordt vanwege een
schoolopdracht de mobiele telefoon te gebruiken. Dan is het uiteraard wenselijk dat er gehoor aan gegeven
wordt; de mobiele telefoon wordt dan ingezet als middel bij het onderwijs.

7.6 SCHORSING EN VERWIJDERING
Met betrekking tot schorsing en verwijdering volgen we de Beleidsnotitie van het SKBG. Deze beleidsnotitie is
opgenomen in ons gedragsprotocol die u kunt vinden op onze website. Uitgangspunt daarbij zijn de richtlijnen
van de Kanjertraining. Het protocol biedt kaders met betrekking tot gewenst gedrag en het waarborgen van de
veiligheid voor leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten op De Hoge Voorde.
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7.7 VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
Vakanties en feestdagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
vrijdag 15 april 2022
maandag 18 april 2022
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022
maandag 6 juni 2022
maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Studiedagen team (deze dagen zijn de leerlingen vrij)
-

Maandag 25 oktober 2021
Vrijdag 24 december 2021
Vrijdag 1 april 2022
Maandag 27 juni 2022
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