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Agenda
datum
3 nov
5 nov
19 nov
23 nov
3 dec
4 dec

Onderwerp
Het nationale schoolontbijt
Leste Mert (vrije dag)
Keuze-oudergesprekken/voorlopig advies schoolverlaters
Keuze-oudergesprekken/voorlopig advies schoolverlaters
Sinterklaasviering
Dijknieuws 4

Nieuws vanuit de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Op dit moment merken we op De Dijk dat de toenemende aantallen besmettingen
met Covid-19 ook de school raken. Dat heeft ertoe geleid dat we twee klassen 1 of
2 dagen naar huis hebben moeten sturen omdat er geen vervanging was. Het
testen voor de leerkrachten verloopt inmiddels wat sneller, maar als zij
verkoudheidsklachten hebben, nemen we geen risico en blijven ze thuis totdat er
een negatieve testuitslag is.
Op dit moment valt het niet mee om de school live draaiende te houden. Het ene
moment lijkt alles geregeld en het volgende moment zijn er leerkrachten met
verkoudheidsklachten die zich moeten laten testen of zijn er leerkrachten gewoon
ziek. Soms gaat het om 1 persoon en is er wel iets te regelen of op te lossen, maar
soms gaat het om meerdere personen tegelijk. Op dit moment zijn er drie
leerkrachten in afwachting van een testuitslag en zijn er twee leerkrachten ziek
thuis. Uiteraard is er vervanging aangevraagd, maar in de huidige tijd is er weinig
kans op een invaller. Ook de interne oplossingen zijn op. Dat maakt dat er voor
maandag waarschijnlijk voor twee klassen geen vervanging is.
Leerkrachten vinden het verschrikkelijk om zich ziek te melden en zelf vind ik het
verschrikkelijk om leerlingen die het onderwijs hard nodig hebben naar huis te
moeten sturen in de wetenschap dat ouders ook weer van alles moeten
organiseren. De huidige tijd zorgt echter voor overmacht.
Mocht er geen vervanging zijn, dan sturen we een mailbericht en zetten we een
bericht op Parro. Het is voor ons belangrijk om te weten of het bericht is gelezen en
of het kind thuis kan worden opgevangen. Wilt u daarom altijd een kort berichtje
per mail sturen? Ouders waarvan we geen bericht krijgen proberen alsnog we
telefonisch te bereiken. Mocht uw kind gebruik maken van het personenvervoer,
dan vragen we u om dit zelf af te zeggen.

De leerkrachten zijn bezig om ook het onderwijs op afstand in te richten, zodat er
in geval van nood online-onderwijs kan worden gegeven.
Kinderen die thuis in quarantaine moeten krijgen huiswerk toegezonden.
Namens het team van SBO De Dijk,
Esther van Loon

Coronamaatregelen
Er is een aangepast protocol voor het S(B)O. In de bijlage kunt u dit inzien.
De belangrijkste wijzigingen zijn, dat de leerkrachten na schooltijd zo snel mogelijk
naar huis gaan en online overleggen. We beperken ook het aantal externen binnen
de school. Overleggen met ouders kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen live
plaatsvinden met inachtneming van de gezondheidscheck en 1,5 meter afstand.
Oudergesprekken vinden dus telefonisch of online plaats.

Zoon voor juf Sabina
Juf Sabina is bevallen van een zoon: Hij heet Guus! Het
gaat goed met juf Sabina en Guus en ook Jelle en zus
Linde zijn blij met de baby! We wensen hen allen een
fijne kraamtijd.

Luizen pluizen
De controles die normaal gesproken op school plaatsvinden
kunnen op dit moment niet meer plaatsvinden. We vragen u dit
zelf bij uw kinderen te controleren. Via onderstaande link vind u
hier meer informatie over:
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/kind-enopvoeden/basisschoolkind/gezondheid/ziekten-en-aandoeningen/hoofdluis/

Het schoolontbijt
Op 3 november staat het nationale schoolontbijt gepland. Op die dag
wordt er aandacht besteed aan het belang van een gezond ontbijt. Het
ontbijt vindt plaats in de eigen groep.

Leste Mert
Op donderdag 5 november is het Leste Mert in Druten. Deze
gaat niet door maar stond al in de jaarplanning opgenomen.
Alle leerlingen zijn die dag vrij! Andere jaren stond er op de
vrijdag na de Leste Mert een studiedag gepland. Deze is er
dit jaar niet. De kinderen moeten vrijdag 6 november dus
gewoon naar school. Dit jaar hebben we maar drie

studiedagen gepland, omdat we minder uren overhouden voor studiedagen in
verband met het vijf-gelijke-dagenmodel.

Oudergesprekken
Op donderdag 19 november en maandag 23 november staan de keuzeoudergesprekken en de voorlopig schooladviesgesprekken
voor de schoolverlaters gepland. Deze oudergesprekken zijn
een extra mogelijkheid om samen met de leerkracht over uw
kind te praten.
Deze gesprekken vinden plaats op verzoek van de leerkracht
of van de ouders. U ontvangt binnenkort een brief, waarop
de leerkracht heeft aangegeven of hij/zij een gesprek met u
wilt. U kunt vervolgens aangeven of u behoefte heeft aan
een gesprek. Dit formulier kunt u dan weer met uw kind mee
naar school geven.
De gesprekken vinden telefonisch of online plaats.

Parro
Inzet Parro
Zoals in het vorige dijknieuws vermeld zijn wij de communicatie-app Parro aan het
uit proberen. Parro wordt ingezet als ‘Kijkje in de klas’ voor alle groepen. U kunt
daar zien en lezen waar de kinderen in de klas mee bezig zijn. In leergroep Geel
wordt Parro ook ingezet als ‘heen- en weer chatfunctie’. Dit vervangt het oude
heen-en weer-klappertje.
Mededelingen en Dijknieuws
Ook wordt Parro gebruikt voor mededelingen en versturen we dit Dijknieuws ook
met Parro. Deze mededelingen en het Dijknieuws worden ook gemaild.
Parro installeren
De Parro-app is te installeren op de computer en op de mobiele
telefoon. U heeft hierover informatie van de groepsleerkracht
ontvangen. Meer weten? Lees dan verder op www.parro.com.
Kinderen op meerdere scholen met Parro?
Ouders met kinderen op meerdere scholen konden niet op beide
scholen aanmelden bij Parro. Dit kan verholpen worden. U neemt
hiervoor contact op met: support@parro.com

Telefonisch contact opnemen bij ziekmelden
Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in
verband met bezoek aan een arts, dan verzoeken wij u dit
telefonisch aan ons door te geven. Stel dat een leerkracht
ziek is en de mededeling wordt gemaild, dan is de vervanger
niet op de hoogte. Ook komt de mail soms bij de collegaleerkracht aan die dan niet werkt en dus ook de mail niet
bekijkt.

Versiering aula
De afgelopen periode is er door leergroep rood, blauw en oranje gewerkt rondom
het thema ‘En toen?’. In de aula is een prachtig slot te vinden. De komende periode
wordt het thema afgerond.

Sinterklaas
In deze bijzondere tijd wordt het Sinterklaasfeest uiteraard aan het
protocol aangepast. Dat moet wel want de Sint valt uiteraard in de
risicogroep. Vooralsnog gaan we er vanuit dat Sint ons live kan
bezoeken op afstand. Helaas kunnen de ouders van leergroep geel en
rood er niet bij aanwezig zijn dit jaar.

EU schoolfruit en -groente
Ter herinnering: onze school mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma 2020-2021. Onze school krijgt vanaf 11 november 20 weken
lang gratis groente en fruit geleverd. Dit zal op de woensdag, donderdag en vrijdag
plaatsvinden. U hoeft de kinderen op die dagen dus zelf geen fruit of groente mee
te geven.

Buurtgezinnen en pleegzorg
In de bijlage een bericht van de gemeente Druten over de inzet van buurtgezinnen
en pleegzorg.

Schoolgids
In de bijlage de schoolgids van De Dijk. Deze is ook op de website van de school te
vinden.

Voor kinderen die het even moeilijk hebben in de thuissituatie
We vinden het allemaal belangrijk dat kinderen in een warm gezin opgroeien. Maar
soms lukt dat even niet. Voor kinderen die het thuis even niet fijn hebben zijn er in
onze gemeente verschillende mogelijkheden. Ouders kunnen bijvoorbeeld een beroep
doen op Buurtgezinnen. Maar ook pleegzorg is in erg moeilijke situaties een optie.
Pleegzorg
Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle
dagen in de week of in de maand. Dan is het fijn als een kind terecht kan in een ander gezin.
In een pleeggezin. Meer informatie over pleegzorg staat op
www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl.
Pleegzorg iets voor u?
Wist u dat er in onze regio een tekort is aan pleeggezinnen? Er is nu veel vraag naar
gezinnen die pleegzorg in deeltijd willen bieden: een paar dagen in de week of in de
vakanties. Op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl vindt u heel veel informatie, onder andere
over de verschillende vormen van pleegzorg. Maar ook verhalen van pleegouders in de
regio. Je kunt ook zien welke kinderen er bij jou in de buurt nog op zoek zijn naar een plek.
De gegevens van de kinderen zijn natuurlijk anoniem.
Buurtgezinnen
Bij Buurtgezinnen worden gezinnen die hulp kunnen gebruiken (vraaggezinnen) gekoppeld
aan warme en stabiele gezinnen in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra
aandacht en worden ouders even ontlast. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de
kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een middag, avond of weekend
opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Voor meer informatie of een vrijblijvende
kennismaking kun u contact opnemen met Nathalie de Jonge. Zij is de coördinator van
Buurtgezinnen in de gemeente Druten. U kunt haar bereiken op nummer 06 – 55501597 of
via de mail: nathalie@buurtgezinnen.nl

Van 28 oktober t/m 4 november is het de landelijk week van de pleegzorg. In deze week
is er extra aandacht voor pleegouders.

Schoolgids

2020-2021

School voor Speciaal Basisonderwijs De
Dijk
De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl

Inhoudsopgave
1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

1.2

Profiel van de school

2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

2.2

Invulling onderwijstijd

2.3

Extra faciliteiten

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

3.2

Veiligheid

3.3

Met wie we samenwerken

4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

4.3

Schoolverzekering

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

5.2

Eindtoets

5.3

Schooladviezen

5.4

Sociale ontwikkeling

5.5

Kwaliteitszorg

6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

6.2

Opvang

6.3

Vakantierooster

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van School voor Speciaal Basisonderwijs De Dijk
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
School voor Speciaal Basisonderwijs De Dijk
Heuvel 61 - 63
6651DB Druten
 0487512694
 http://www.sbodedijk.nl
 info@sbodedijk.nl

Schoolbestuur
Groeisaam Primair Onderwijs
Aantal scholen: 15
Aantal leerlingen: 2.834
 https://www.groeisaampo.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Esther van Loon

e.vanloon@groeisaampo.nl

De directeur vormt samen met IB'er/zorgcoördinator Karel van den Beld het managementteam (MT).
Samen geven zij het onderwijsbeleid, de kwaliteitsontwikkeling en de bedrijfsvoering vorm en voeren
ze dit uit. Daarbij worden ze ondersteund door leerkracht Sabina Vink. Zij is voor het MT het klankbord
vanuit de werkvloer.

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV Stromenland PO 2507.
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Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

85

2019-2020

Alle leerlingen van SBO De Dijk zijn in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring. Deze wordt
afgegeven door de commissie toelaatbaarheid van samenwerkingsverband Stromenland.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Ontdek

Ontwikkel

Groei

Missie en visie
Onze drijfveer:
Het team van SBO De Dijk wil kinderen met specifieke hulpvragen op het gebied van leren en
gedrag een omgeving bieden waarin zij vanuit vertrouwen optimaal kunnen groeien op cognitief,
creatief en sociaal-emotioneel gebied.
Onze visie:
Op SBO De Dijk:
•
•
•
•

Ontwikkel je vertrouwen in jezelf en de ander.
Leer je het beste uit jezelf te halen met onder andere rekenen, taal en lezen.
Ontdek en ontwikkel je jouw kwaliteiten. Ontwikkel jij je verder als persoon.
Zo kun je bijdragen aan de wereld van morgen.
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Jouw meesters en juffen begeleiden jou hierin, samen met ouders, verzorgers en medeleerlingen.
Onze missie:
Elk kind helpen om te slagen zichzelf te ontwikkelen.
Ons motto:
ONTDEK, ONTWIKKEL, GROEI!
Onze kernwaarden:
•
•
•
•

Samen
Leren
Creëren
Groeien

Prioriteiten
Om onze missie en visie te realiseren werken we de komende jaren aan vier bouwstenen
1.Ruimte voor leren (de organisatie van het leren)
We streven daarbij naar een structuur die het zelfstandig leren ondersteunt en het mogelijk maakt om
kinderen te observeren, in te spelen op verschillen in instructiebehoeften en kindgesprekken te voeren.
2.Verantwoordelijkheid leren dragen
Leerlingen krijgen de ruimte om zelf te doen, zelf te ontdekken en te experimenteren. Leraren
spiegelen leerlingen op wat zij doen en wat dat oplevert met als doel dat leerlingen zichzelf gaandeweg
steeds realistischer kunnen beoordelen. Leerkrachten coachen leerlingen om de vaardigheden, die zij
nodig hebben om te leren, steeds zelfstandiger uit te voeren.
3.Doelgestuurd werken (met inzet van de leerlijnen)
De doelen zijn leidend, de methode is een middel. De doelen uit de leerlijnen worden in kindtaal
geformuleerd en zijn middel om kinderen te leren wat ze gaan leren. De leerkrachten leren de
leerlingen om te reflecteren op hun groei. De leerlingen leren hun groei steeds preciezer te verwoorden.
Toetsen worden ingezet om hen inzicht te geven in hun groei en waar ze verder in kunnen groeien. De
leerlingen krijgen feedback die hen helpt hun werk te verbeteren en om te groeien in hun
zelfverantwoordelijkheid.
4.Spelend, onderzoekend en praktisch leren
De leerkrachten bieden de leerlingen een "rijke" leeromgeving waarin ze kennis opdoen en
vaardigheden ontwikkelen. Daarnaast leren ze ook om te onderzoeken, te argumenteren, te
samenwerken, om kritisch en creatief te denken, onderzoeksvaardigheden en sociaal gedrag te
ontwikkelen. Spel en onderzoek zijn daarin leidende activiteiten. De leerkrachten weten welke
activiteiten helpen om aan het doel van de les te werken. Zij begeleiden de leerlingen hierin.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Op SBO de Dijk volgen kinderen van 4 tot 12 of 13 jaar onderwijs. Dit gebeurt in leergroepen. Een
leergroep bestaat uit twee stamgroepen. De leerkrachten van de leergroepen organiseren gezamenlijk
het onderwijs voor alle leerlingen in de leergroep en houden bij die organisatie rekening met de
verschillende onderwijs- en instructiebehoeften van de leerlingen. Het leergroepenonderwijs is in
ontwikkeling.
Leergroep Geel (4 -7 jaar), leergroep Rood (6-9 jaar), leergroep Blauw (9-11 jaar), leergroep Oranje (1113 jaar)
Op SBO De Dijk werken 12 leerkrachten, 4 onderwijsassistenten, 1 onderwijsondersteuner, 1
psycholoog, 1 IB'er/ZC'er , 1 directeur, 1 secretarieel medewerker en 1 conciërge.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas

Verlof personeel
We merken dat het soms moeilijk is om voor goede vervanging te zorgen bij afwezigheid van
leerkrachten.
Wanneer een leerkracht afwezig is in verband met ziekte of vanwege een andere reden, doorlopen we
verschillende stappen om tot een oplossing te komen. Er is een risicoperiode tussen 1 november en 31
maart.
1.
2.
3.

4.

We vragen vervanging aan of we kijken hoe we intern een oplossing kunnen vinden.
Indien er de eerste dag geen vervanging is, gaan we de leerlingen van de desbetreffende groep
verdelen over de verschillende groepen. De leerlingen krijgen werk mee.
Mocht er daarna nog steeds geen vervanging zijn, dan kan het zijn dat we leerlingen een brief
meegeven met het verzoek om de leerlingen een dag thuis te houden. We gebruiken die tijd om
tot een passende oplossing te komen.
Mocht een groep hier onevenredig vaak mee te maken krijgen , dan zullen we dit over de school
rouleren.
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Wij hopen de laatste twee stappen zelden te hoeven toepassen, maar mocht dat wel het geval zijn, dan
hopen wij op uw begrip.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

3 u 10 min

3 u 10 min

2 u 25 min

2 u 25 min

17 u 10 min

17 u 10 min

1 uur

1 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

Nederlandse taal
Rekenen/Wiskunde
oriëntatie op jezelf en de
wereld
gym
Kunstzinnig onderwijs

Tijdens de eerste twee leerjaren leren de leerlingen veelal spelenderwijs. Zij ontwikkelen zich tijdens
het werken met ontwikkelingsmateriaal en het werken met het planbord. Er is tijdens die periode ook
meer gelegenheid om buiten of binnen te spelen. Tegelijkertijd is er ook veel gerichte aandacht aan het
ontwikkelen van de voorwaarden om een goed start te maken in groep 3. Daarbij spelen fonemisch en
gecijferd bewustzijn een grote rol.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
SBO De Dijk hanteert de door de inspectie geadviseerde tijden. Het kan echter zijn dat naar aanleiding
van de halfjaarlijkse analyse van de leeropbrengsten blijkt dat dit onvoldoende is, dan kan er gekozen
worden voor uitbreiding van de lestijd van een vak. Dit gebeurt in overleg met de locatiedirecteur en de
IB'er.

2.3

Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•

2.4

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Keuken

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken niet samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.
SBO De Dijk vervult een streekfunctie. Leerlingen uit diverse dorpen bezoeken onze school. Daardoor
hebben wij geen vaste contacten met organisaties voor vroeg- en voorschoolse opvang. Wij hebben wel
contacten met de organisaties voor vroeg- en voorschoolse opvang in onze omgeving indien dit nodig
is.
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Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
SBO De Dijk biedt onderwijs aan leerlingen met speciale behoeften op het gebied van het leren en/of
op het gebied van gedrag, waar de basisscholen in en buiten het samenwerkingsverband van het Land
van Maas en Waal (nog) niet of in onvoldoende mate aan tegemoet kunnen komen. Het team biedt
deze kinderen het maatwerkonderwijs dat nodig is om hen met vertrouwen en succes voor te bereiden
op de maatschappij van morgen.
Dit gebeurt in kleine klassen, door leerkrachten die een omgeving bieden die voorspelbaar is en
structuur biedt in combinatie met een goed pedagogisch klimaat en sterke kwaliteitszorg.
Indien nodig werken we samen met gespecialiseerde partners op het gebied van onderwijs en zorg.
Dit schooljaar zijn we gestart met de ontwikkeling van het Expertisecentrum Jonge Kind Druten voor
leerlingen van 4 t/m 6 á 7 jaar en, incidenteel, peuters. Het expertisecentrum heeft als doel om jonge
kinderen met ontwikkelingsproblemen op gebied van gedrag en/of cognitief niveau thuisnabij
onderwijs aan te bieden. Door middel van observatie en doelgericht werken met de leerlingen, wordt
de ontwikkeling van het kind gevolgd en gestimuleerd. Aan het eind van de periode in het
expertisecentrum volgt een advies over de best passende onderwijsvorm voor het kind.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

5

Intern begeleider

9

Onderwijsassistent

17

Psycholoog

2

Onderwijsondersteuner

4

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
8

SBO De Dijk maakt geen gebruik van een preventief anti-pestprogramma. Wel wordt er dagelijks aan
een veilig schoolklimaat gewerkt door een een goed pedagogisch klimaat neer te zetten. Pesten wordt
op school niet getolereerd en valt onder grensoverschrijdend gedrag. Daarbij treedt het
gedragsprotocol in werking. Bij pesten passen de leerkrachten in samenwerking met de antipestcoördinator de vijfsporenaanpak tegen pesten toe.
Spoor 1; Hulp aan het gepeste kind
Spoor 2; Hulp aan de pester
Spoor 3; professionaliseren van leerkrachten/hulp aan ouders bieden
Spoor 4; Mobiliseren van de zwijgende middengroep
Spoor 5; Als school de verantwoordelijkheid nemen/professionaliseren leerkrachten

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
De sociale veiligheidsbeleving wordt jaarlijks gemonitord bij alle leerlingen vanaf leerjaar 5. De
opbrengsten van deze monitoring wordt geanalyseerd en besproken. Naar aanleiding van de uitkomst,
bepaalt het team of er stappen gezet moeten worden en zo ja, welke.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Gerritsen.
De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. van den Beld.

3.3

Met wie we samenwerken

De leerlingen die SBO De Dijk bezoeken, hebben allemaal een toelaatbaarheidsverklaring die is
afgegeven door het ondersteuningsplatform Tussen de rivieren.
Als school voor speciaal basisonderwijs werken de leerkrachten en IB'er, indien nodig, regelmatig
samen met organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de leerlingen.

Samenwerkingspartners
We werken vaak samen met onderwijs (gerelateerde) instellingen. We werken regelmatig samen met
medische zorg en jeugdhulp. We werken soms samen met voor - en vroegschoolse educatie en
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arbeidsgerelateerde organisaties.
Onze school werkt onder andere samen met:
Voor- en vroegschoolse educatie
• Medisch Kinderdag Verblijf
Zorg voor jeugd
• Instelling voor Jeugdzorg
• Instelling voor Jeugd GGZ
• Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)
• Vraagwijzer Beneden-Leeuwen
• Sociaal team Druten
Onderwijs (gerelateerde) instellingen
• SBO
• Centrum Passend Onderwijs Maas en Waal

Samenwerkingsverband(en)
Wat is een samenwerkingsverband?
In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe het onderwijs voor ieder kind
geregeld is. Wat heeft het kind nodig? Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan
dat voor een aantal jaren wordt opgesteld. Scholen kijken samen wat er nodig is om voor alle
leerlingen onderwijs te organiseren. En of het kind passend onderwijs kan krijgen in het
basisonderwijs of juist in het speciaal onderwijs.
Onze school valt onder en werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:
Samenwerkingsverband

Website

samenwerkingsverband Stromenland
ondersteuningsplatform Tussen de rivieren
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

In de visie staat beschreven dat de meesters en juffen de leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling
samen met ouders/verzorgers en medeleerlingen.
Het team van SBO De Dijk vindt samenwerking met ouders belangrijk. Samen hebben we oog voor het
kind.
Door de streekfunctie die de school vervult is het voor ouders niet altijd makkelijk om even binnen te
lopen, daarom zijn er vijf formele momenten georganiseerd waarbij ouders en leerkrachten met elkaar
in gesprek gaan.
Indien nodig kan er tussendoor altijd een afspraak gemaakt worden met de leerkracht.
Het team vindt het echter ook belangrijk dat ouders in de gelegenheid zijn om op een wat meer
informele manier bij de school betrokken te zijn. Daarom organiseren we twee keer per jaar een koffieochtend en kunnen ouders zich jaarlijks opgeven voor ouderhulp bij diverse activiteiten.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
• Ouders worden periodiek geïnformeerd middels een nieuwsbrief: "Het Dijknieuws".
• Tussendoor worden ouders/verzorgers via de mail op de hoogte gehouden.
• Dit schooljaar start er een pilot met Parro, een oudercommunicatie-app. Dit om de communicatie
met ouders te vereenvoudigen en te verbeteren.
• Veel informatie is te vinden op de website van de school www.sbodedijk.nl.
• Daarnaast is er jaarlijks een algemene informatie-avond waarin de belangrijkste zaken voor het
komende jaar besproken worden met aansluitend informatie in de diverse groepen.

Klachtenregeling
Bij klachten zijn over het onderwijs of de omgang met de leerlingen, kunnen ouders/verzorgers terecht
bij de leerkracht of de directeur.
Bij de afhandeling van een klacht volgt de school de klachtenregeling van stichting SPOM. Deze is te
vinden op www.sbodedijk.nl onder het kopje klachten of op de site van Groeisaam
https://www.spomonderwijs.nl onder het kopje informatie.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•

Ouderraad
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Medezeggenschapsraad

•

Jaarlijks kunnen ouders/verzorgers zich opgeven voor de volgende activiteiten:
Activiteiten binnen de groep, nationaal schoolontbijt, Sinterklaas, kerstviering, carnaval,
koningsspelen, poetsavond, knip- en lamineerploeg, ramen zemen, speelzaal, verkeersexamen,
bibliotheek, versiergroep, schoolplein veegploeg, schuur.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 70,00
Daarvan bekostigen we:
•

overige activiteiten zoals vermeld bij ouderparticipatie

•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
De school vraagt voor diverse onderdelen een vrijwillige ouderbijdrage. Het maximale bedrag is €70,Schoolreis: leergroep geel €15,00, vanaf leergroep rood €25,00. Schoolverlaterskamp: €40,00
Culturele activiteiten, excursies, vieringen, sportdagen: €30,00
Ouders/verzorgers ontvangen in de loop van het schooljaar een factuur, waarin ook een eventuele
betalingsregeling en het beleid met betrekking tot mogelijke kwijtschelding is opgenomen.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Voor alle leerlingen is een collectieve scholieren-ongevallenverzekering afgesloten.
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4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Telefonisch voor 8.45 uur bij het secretariaat tel:0487 - 512694

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlof kan schriftelijk worden aangevraagd. Ouders/verzorgers kunnen via de website een formulier
downloaden of contact opnemen met het secretariaat voor een papieren versie. Indien er vragen zijn
over het verlof dan kan contact worden opgenomen met de directeur.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Twee keer per jaar worden er Cito-volgsysteemtoetsen afgenomen voor de onderdelen: begrijpend
lezen, begrijpend luisteren, rekenen-wiskunde, spelling en technisch lezen (AVI en DMT) in
december/januari en in mei. De resultaten van beide toetsen worden op school-, groeps- en
leerlingniveau geanalyseerd en besproken. Daarbij wordt gekeken of de gestelde doelen behaald zijn
en waarom wel of niet. Vervolgens worden er nieuwe doelen gesteld op leerlingniveau voor de
komende periode en worden er per stamgroep maximaal 3 instructiegroepen samengesteld. Dit wordt
verwerkt in werkplannen, waarbij leerkrachten ook kijken naar wat leerlingen nodig hebben om het
gestelde doel te behalen.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Op onze school zitten kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor onze doelgroep bestaat nog
niet de verplichting om een gezamenlijke eindtoets af te nemen. We vinden het echter belangrijk de
resultaten van onze schoolverlaters te meten.
Daarom hebben we de na een pilot in schooljaar 2015-2016 besloten om jaarlijks bij alle schoolverlaters
de Route 8-eindtoets af te nemen.

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vso

5,0%

PrO

25,0%

vmbo-b

35,0%

vmbo-b / vmbo-k

20,0%
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onbekend

5.4

15,0%

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Samen

Leren

Creëren en groeien

De leerlingen die SBO De Dijk bezoeken vragen in het algemeen meer op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling. Zij hebben veelal baat bij een voorspelbare omgeving, met een duidelijke
structuur en een positief pedagogisch klimaat.
Uit de Vensters vragenlijst naar leerlingtevredenheid op het gebied van schoolklimaat en veiligheid
bleek het afgelopen jaar dat leerlingen zich minder veilig voelden. Met ingang van dit jaar hebben we
daarom een gedragsprotocol geïntroduceerd dat in werking treedt bij grensoverschrijdend gedrag. Zo
is voor leerlingen, ouders en leerkrachten duidelijk wat het verschil is tussen ordeverstorend en
grensoverschrijdend gedrag en zijn de stappen die genomen worden bij grensoverschrijdend gedrag
voor alle partijen gelijk en duidelijk.
In specifieke gevallen werken we samen met een gedragsdeskundige of wordt een leerling binnen de
school extra begeleid op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Het team van SBO De Dijk vindt het belangrijk dat de leerlingen opgroeien tot volwaardige deelnemers
van onze maatschappij.
Om goed aan te sluiten op de sociaal-emotionele ontwikkeling brengt het team jaarlijks de sociale
opbrengsten van alle leerlingen in kaart door de observatielijsten van Zien! af te nemen. De
opbrengsten van deze lijsten op het gebied van betrokkenheid, welbevinden, sociaal initiatief, sociale
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flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen worden schoolbreed en op
groepsniveau geanalyseerd, besproken en vastgelegd. Naar aanleiding van de analyse worden
groepsdoelen opgesteld die wekelijks worden geoefend.
Daarnaast vullen de leerlingen uit leerjaar 5 tot en met 8 jaarlijks de vragenlijst schoolklimaat en
veiligheid in. Naar aanleiding van deze opbrengsten stelt het team prioriteiten op.
Leerkrachten observeren de leerlingen regelmatig en voeren gesprekjes over dit onderwerp. De
opgedane informatie wordt met ouders gedeeld tijdens de jaarlijks geplande oudergesprekken.
Wekelijks besteden we minimaal één keer in de week aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling
door de lessen van de methode Leefstijl.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Kwaliteitszorg is een van de belangrijkste pijlers op SBO De Dijk.
De kwaliteit van het onderwijs en de zorg die we bieden aan de leerlingen staat voortdurend op het
programma. Halfjaarlijks worden opbrengsten op leerling-, groeps- en schoolniveau geanalyseerd en
besproken en waar nodig stellen we ons beleid bij door middel van kwaliteitskaarten. Daarnaast voeren
de directeur en de IB'er vijf keer per jaar groepsbezoeken uit, waarbij het bewaken van het goede
pedagogisch klimaat en het verder ontwikkelen van het didactisch handelen centraal staat.
Voor het schoolplan 2019-2024 heeft het team de volgende bouwstenen geformuleerd:
1.Ruimte voor leren
Een structuur die zelfstandig leren ondersteunt en het mogelijk maakt om kinderen te observeren, in te
spelen op verschillen in instructiebehoefte en kindgesprekjes te voeren.
2.Verantwoordelijkheid leren dragen
Leraren spiegelen leerlingen op wat zij doen en wat dat oplevert met als doel dat leerlingen zichzelf
gaandeweg steeds realistischer kunnen beoordelen.
3.Doelgestuurd werken
Van methodegestuurd naar doelgestuurd werken. Doelen zijn leidend, methode is middel. Leerlijnen
zijn zoveel mogelijk in kindtaal geformuleerd en worden gebruikt als middel om kinderen te leren: waar
ga ik naar toe, waar sta ik nu, wat wordt mijn volgende stap, hoe weet ik dat het succesvol is?
4.Spelend, onderzoekend en praktisch leren
We bieden kinderen een rijke leeromgeving, waarin zij naast kennis en specifieke vaardigheden ook
brede vaardigheden als onderzoeken, argumenteren, samenwerken, sociaal gedrag, kritisch denken,
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creatief denken en onderzoeksvaardigheden ontwikkelen.
Professionalisering leerkrachten
Professionalisering vindt op SBO De Dijk op team- en individueel niveau plaats. Veelal vindt
professionalisering plaats naar aanleiding van ontwikkelvragen uit de organisatie, maar kan ook op
basis van een persoonlijke ontwikkelvraag plaatsvinden.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 14:00

- 14:00

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: Alle leerlingen blijven over op school
Dinsdag: Alle leerlingen blijven over op school
Woensdag: Alle leerlingen blijven over op school
Donderdag: Alle leerlingen blijven over op school
Vrijdag: Alle leerlingen blijven over op school

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groepen rood, blauw en oranje

maandag en donderdag

Op maandag en donderdag wordt de gymles gegeven door de groepsleerkrachten.
Op maandag krijgen de leerlingen een spelles, op donderdag een spel-/toestelles.
Leergroep geel krijgt wekelijks van de eigen leerkracht gymles in het speellokaal.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
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Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Met ingang van schooljaar 2020-2021 starten we met het vijf-gelijke-dagenmodel.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Studiedag

01 oktober 2020

01 oktober 2020

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Leste Mert

05 november 2020

05 november 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

13 februari 2021

21 februari 2021

Studiedag

03 maart 2021

03 maart 2021

Tweede Paasdag

05 april 2021

05 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

27 april 2021

Meivakantie

01 mei 2021

09 mei 2021

Hemelvaartvakantie

10 mei 2021

16 mei 2021

Tweede Pinksterdag

24 mei 2021

24 mei 2021

Studiedag

15 juni 2021

15 juni 2021

Zomervakantie

17 juli 2021

29 augustus 2021

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

informatieavond

2 september 2020

19.00 - 20.15
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omgekeerde oudergesprekken

10 en 14 september 2020

middag/avond

keuzegesprekken/voorlopig

19 en 23 november 2020

middag

rapportgesprekken 1e rapport

4 en 8 februari 2021

middag/avond

rapportgesprekken 2e rapport

1 en 5 juli 2021

middag/avond

info ouders nieuwe leerlingen

15 juli 2021

14.00-14.45

Voorlopig adviesgesprekken

19 en 23 november 2020

middag/avond

Adviesgesprek schoolverlaters

4 en 8 februari 2021

middag/avond

Mochten ouders/verzorgers of de leerkrachten tussentijds behoefte hebben aan een gesprek, dan kan
er altijd contact opgenomen worden voor een afspraak.
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