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Woord vooraf
Namens het team heet ik alle kinderen, ouders en verzorgers van harte welkom.
In deze schoolgids vindt u kort en bondig informatie over Jenaplanbasisschool De
Buizerd. Bent u door deze gids nieuwsgierig geworden naar ons onderwijs en de
achtergronden van de school dan verwijs ik u graag naar www.bsbuizerd.nl. Hier komt u
de meest actuele informatie tegen en door foto’s en filmpjes krijgt u een indruk hoe de
kinderen werken, spreken, spelen en vieren op De Buizerd. Vragen kunt u altijd stellen
via mail of telefoon en u bent uiteraard uitgenodigd voor een rondleiding op onze school.
Basisscholen verschillen van werkwijze, sfeer en resultaten. Het kiezen van een school is
niet altijd eenvoudig en doet u bewust, met zorg en met aandacht. Ik raad u aan
meerdere scholen te bezoeken om zo een goede vergelijking te maken.
Voor ouders die hun kinderen al op de Buizerd hebben is er de vertrouwde jaarkalender.
Aan het einde van het schooljaar herschrijven we enkele alinea’s of hoofdstukken van
deze schoolgids. De herziende versie is na de zomervakantie van de site te downloaden.
Van de veranderingen die er in ons onderwijs plaatsvinden, houden wij u ook via de
nieuwsbrief, website en door middel van een bijlage bij de kalender op de hoogte.
Mocht u nog wensen of suggesties hebben voor verbetering van deze gids, aarzel dan
niet contact op nemen met de directie.
Bart Loman, directeur, augustus 2017

“Goed onderwijs zie je aan de twinkeling in de ogen van kinderen”
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1. DE BUIZERD
Waar de school voor staat
Korte biografie
Jenaplanbasisschool De Buizerd is gelegen in de vogelbuurt in Wijchen-Noord. We zijn
gestart in 1950 als Openbare Lagere school Alverna. Het was de eerste openbare school
in een Katholiek bolwerk. In 1960 veranderde de naam in de Prins Willem
Alexanderschool. De naam De Buizerd is door een leerling aan onze school gegeven toen
kleuterschool de Springplank en lagere school Prins Willem Alexander in 1985 één
basisschool werden. Vervolgens heeft het team gekozen om het Jenaplanconcept in te
voeren.
Tussen school en aangrenzende gymzaal is een ruim opgezet speelplein. Het gebouw is
gelegen tegen een groen terrein met aan de overkant een verzorgingsflat. De gemeente
zal in samenspraak met school, de wijk en drie verzorgingstehuizen dit terrein de
komende jaren tot een park ombouwen. Naast wandelpaden en veel (speel)groen, is er
aan de kant van school een sportveld, een openluchtlokaal annex theater en een
educatieve onderwijstuin gepland.
Door de goede naam en het Jenaplanconcept komen de kinderen die onze school
bezoeken uit een groot gebied: Uit onze eigen wijk, uit Wijchen-Noord, maar ook uit
groter Wijchen.
Identiteit
De Buizerd is een openbare school. Kinderen en ouders van verschillende culturele en/of
religieuze achtergrond zijn welkom op onze school. Wij zien diversiteit als rijkdom.
Binnen ons onderwijs en ons samenleven vieren we de bekende Nederlands feesten
Sinterklaas, Kerst en Carnaval vanuit onze culturele achtergrond en identiteit. Zo is
carnaval een grote gebeurtenis vanuit de culturele achtergrond van Zuid-Oost Nederland,
maar is het ook een ‘eigen’ traditie geworden op De Buizerd. Daarnaast bieden we als
openbare school achtergrond en context bij alle grote geestelijke stromingen bij het vak
Wereldoriëntatie. We kijken met kinderen naar de wereld in al zijn verscheidenheid,
zodat ze hun eigen achtergrond en die van de ander kunnen plaatsen en respecteren. Wij
dragen bij aan de vorming van onze kinderen tot burgers die een actieve rol spelen in de
eigen leefomgeving en in de samenleving.
Achtergrond van ons schoolconcept
Kleine geschiedenis van het Jenaplan
In 1964 werden de eerste Jenaplanscholen in ons land opgericht. In Nederland zijn
ongeveer 200 Jenaplanscholen. In de vernieuwingsbeweging in opvoeding en onderwijs
die na 1920 een vlucht nam, speelde pedagoog Peter Petersen een grote rol. Net als
tijdgenoten Montessori en Freinet begon hoogleraar Petersen, in de Duitse stad Jena, met
een concept waar het unieke kind tot zijn recht komt. Dit als antwoord op het idee van
de maakbaarheid van kinderen
in het klassikale onderwijs.
Petersen ging juist uit van
verschillen, maakte groepen
van meerdere leeftijden bij
elkaar, en liet ze door
samenwerken tot leren komen.
Ook zocht hij de verbinding
tussen vakken met
wereldoriëntatie als centrum
van het onderwijs. Deze
vernieuwing kan gezien worden
als visie op onderwijs,
opvoeding en maatschappij.
Jenaplan in 1925
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Jenaplan op De Buizerd
De Buizerd staat vanuit deze traditie voor aandacht voor het individu, ruimte en
uitdaging om jezelf te ontplooien en boeiend onderwijs zodat
kinderen kunnen komen tot optimale ontwikkeling. Kinderen worden
uitgedaagd zich in de volle breedte te ontwikkelen tot zelfbewuste
mensen, om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame
samenleving. De Buizerd is een lerende school waarin kinderen en
volwassenen zich voortdurend ontwikkelen, en waar ieder mens
’Leren door ervaren’
uniek mag zijn. Waar je leert voor jezelf, over jezelf en in relatie met
de ander. Waar doelgerichte kennisontwikkeling plaatsvindt door te
leren met hoofd, hart en handen. We geven een ieder de ruimte en verantwoordelijkheid
te leren vanuit innerlijke betrokkenheid.
Missie
Basisschool De Buizerd biedt een prikkelende en onderzoekende leeromgeving voor
iedereen.
Visie
Het team van De Buizerd heeft zich in 2014 vastgelegd op zes kernwaarden en die
beschreven en vervlochten met de essenties van de Nederlandse Jenaplanvereniging:
Betrokken
De school stimuleert betrokkenheid van kinderen op de omgeving.
Eigen
Op onze Jenaplanschool mag je zijn zoals je bent. We gaan uit van verschillen.
Ontwikkeling
We bieden kinderen de ruimte en de kaders om zich te ontplooien.
Vrij
Iedereen krijgt de ruimte én de verantwoordelijkheid om in vrijheid de wereld te
ontdekken.
Veilig
Samen creëren we een positief pedagogisch klimaat waarin we leren omgaan met elkaar.
Vertrouwen
Op onze Jenaplanschool krijg je het vertrouwen dat je mag zijn wie je bent.

Meer over onze kernwaarden en de Jenaplanessenties vindt u in ons Schoolplan.
Uiteraard is onze school lid van de Nederlandse Jenaplan Vereniging (www.njpv.nl) en als
zodanig actief deelnemer aan het regionale overleg van Jenaplanscholen.
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Schoolgrootte en personeel
De school heeft aan het begin van een schooljaar meestal tussen de 300-330 kinderen op
school, verdeeld over vier verschillende bouwen:
Kleuterbouw (4 groepen 1-2)
Onderbouw (3 groepen 3-4)
Middenbouw (3 groepen 5-6)
Bovenbouw (3 groepen 7-8)
De algemene leiding is in handen van de directeur. Vanuit de bouwen zijn er
coördinatoren afgevaardigd in de staf. Zij denken mee in het beleid van de school. Naast
de directeur telt de school circa 25 medewerkers, waaronder een aantal parttimers en
mannen! Naast groepsleerkrachten kent de school ook een interne begeleider
(zorgcoördinator), een administratief medewerker en twee vrijwillige conciërges.
Bevoegd gezag
Sinds 1 januari 2008 vallen alle scholen in de gemeente Wijchen onder het bestuur van
de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur. De scholen hebben gezamenlijk een
meerjarenbeleidsplan ontwikkeld. Dit zogenaamde
Strategisch Beleidsplan (Samen voor elk kind in
Wijchen) geeft richting aan het gemeenschappelijk
beleid van Kans & Kleur en biedt het kader
waarbinnen scholen de eigen schoolplannen en
jaarplannen opstellen en uitvoeren. Het geeft aan
wat ons bindt en drijft. (Voor meer informatie zie
www.kansenkleur.nl)
Maatschappelijke betrokkenheid
De Buizerd is betrokken bij buurt, dorp en
maatschappij. We hebben een nauwe samenwerking met peuterspeelzaal de Blokhut van
De Eerste Stap die in een lokaal midden in onze school is gehuisvest. Ons gebouw wordt
na, en soms ook onder, schooltijd gebruikt (tegen vergoeding) door partners/gebruikers
met een maatschappelijke functie. Zo stellen we in onze school ruimte beschikbaar voor
een praktijk voor speltherapie en worden er computerlessen gegeven voor ouderen in het
ICT-lokaal. Eén dag in de week is er een muziekschool(tje) in de aula waar volwassenen
bij elkaar komen om klassieke en moderne muziek te maken en krijgen enkele kinderen
na schooltijd instrument-les.
Op De Buizerd gebeurt altijd wat
Zo zijn we bezig een onderwijstuin te ontwikkelen waar buurt en kinderopvang in kunnen
participeren, gaan de kinderen van de bovenbouw af en toe naar het bejaardencentrum
om bijv. voor te lezen of ouderen wijs te maken op het gebied van social media. De
kinderen van de middenbouw openen een tijdelijke fair-trade winkel in school om de
opbrengst te delen met het Hospice. Ook zijn er tal van activiteiten en initiatieven van
buiten waar we aan deelnemen en waar onze betrokkenheid met omgeving en
maatschappij voor en door de kinderen zichtbaar en tastbaar wordt.
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2. ONDERWIJS
DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS
Kinderen die vier jaar zijn en naar de basisschool mogen, komen in de kleuterbouw. In
acht jaar doorlopen de kinderen de kleuterbouw, de onderbouw, de middenbouw en de
bovenbouw. Kinderen van meerdere leeftijden en ontwikkelingsniveaus zitten
groepsgewijs bij elkaar, zoals dat ook in een gezin het geval is. In deze opzet ervaart het
kind wat het betekent een jongere in een groep te zijn en later tot de ouderen te
behoren. De leerkracht stuurt, leidt en begeleidt deze leer- en ontwikkelingsprocessen.
De leerkracht is samen met de kinderen verantwoordelijk voor het leefklimaat binnen de
eigen stamgroep, en binnen de schoolgemeenschap als geheel.
Mensen en kinderen zijn verschillend; we kunnen dus veel leren van elkaar. Binnen het
Jenaplan gaan we uit van de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van ieder kind.
Vanaf de kleuterbouw worden kinderen hierin opgevoed en gestimuleerd. Daarbij spelen
vrijheid van keuze en beweging een grote rol. Wij begeleiden de kinderen hierbij door
met hen te reflecteren op hun werk en omgang. Hier spiegelt de leerkracht kinderen daar
waar vrijheid over gaat in verantwoordelijkheid.
Inrichting en zelfstandigheid
In onze Jenaplanschool is een lokaal niet zomaar een lokaal, maar een schoolwoonkamer.
Wij willen dat kinderen zich thuis voelen in hun klas en samen kunnen leven en werken
zoals in een gezin. Door mee te denken en te beslissen over de inrichting worden ze
verantwoordelijk voor die inrichting en het beheer van hun groepsruimte. Door zo bewust
de omgeving in te richten met de kinderen en samen te beheren werken we aan
persoonlijke groei, samenhang en morele ontwikkeling.

Samen spreken, spelen, werken en vieren via het ritmisch weekplan
Kinderen leren op een Jenaplanschool veel door afwisselend deel te nemen aan de vier
basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. Kinderen leren op deze wijze met
hart, hoofd en handen. Zo realiseren we een leef-werkgemeenschap waarin kinderen
leren én leven. Door een ritmisch weekplan te hanteren, ontstaat er een herkenbare
regelmaat en structuur waar kinderen veel baat bij hebben. Volgens een rooster wisselen
de basisactiviteiten elkaar af in een vast ritme.
Spreken
In de groep beginnen en eindigen we elk dagdeel in de kring. Daar praten we samen over
hoe het gaat, met de groep en met jezelf. We hebben het over wat we die dag gaan doen
en later, hoe we dat hebben gedaan. Kinderen leren hier luisteren naar elkaar, vragen
stellen, kritiek geven, discussiëren, inleven in de ander, stil zijn. De rol van de leerkracht
is veelal beperkt tot samenvatten en zo weer nieuwe vragen op te wekken. Door samen
over een onderwerp te praten, leren ze een mening te vormen, ontdekken ze meer van
de wereld en hoe je met elkaar omgaat.
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Spelen
Kinderen organiseren vaak spel in allerlei vormen. De rijkdom aan leersituaties waarin dit
spel vaak uitmondt is schier onuitputtelijk. Bij jonge kinderen is dit vanzelfsprekend,
maar in elke bouw proberen we ons onderwijs levendig en “speels” te houden. Spelen
daagt uit, maakt nieuwsgierig en nodigt uit tot onderzoeken.
Na inspanning heb je altijd ontspanning. Dit kan in de vorm van een kringspel, een
keuzemogelijkheid op je weekplan of spel bij het vrije werkuur.
Werken
De leerkracht geeft door de dag
heen steeds les aan kleinere
groepjes om de kinderen in staat
te stellen zelfstandig lesstof te
verwerken en te oefenen. Deze
zogenaamde instructies zijn in
basis kort en bondig, hierna
kunnen de meeste kinderen aan
het werk. De andere kinderen in
de klas zijn ondertussen lekker
aan het werk met de instructies
van eerder op de dag of de dag
ervoor. Op hun weekplan zien ze
wat ze kunnen en moeten doen.
Kleuters werken op De Buizerd
dagelijks met een keuzebord en gezamenlijke taken en activiteiten. De kinderen in
onder-, midden- en bovenbouw werken met een weektaak. Bij de jongere kinderen is dit
werkplan veelal geleid door de leerkracht, in de oudere groepen biedt de leerkracht het
overzicht en deelt het kind in en heeft ruimte om zelf keuzes maken. Zo leren de
kinderen spelenderwijs steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk
en planning. Je mag veel zelf kiezen bij ons op school, maar je mag niet kiezen om niet
te werken; Je weekplan maak je af, dat is geen discussiepunt.
Kinderen werken in
tweetallen, in grotere
groepjes, maar ook
individueel. In de klas wordt
veel samengewerkt op basis
van kwaliteiten en talenten
van kinderen. Dat
samenwerken gaat vaak op
een natuurlijke manier: Aan
jongere kinderen is het bijv.
vanzelfsprekend om hulp te
geven. Wist u trouwens dat
iets uitleggen aan een ander
de meest effectieve manier is
om zelf te leren?
Vieren
Vieren gaat over het delen van wat je geleerd hebt, het samen beleven van lief en leed,
vieren van wat je behaald hebt. Hier ontmoeten we elkaar, hebben we respect voor klein
en groot, leren we luisteren naar wat de ander heeft voorbereid. Natuurlijk volgen we de
kalender in de zin van Boekenweek-, de Sint-, Kerst- en Carnavalsviering, maar we
volgen ook de projectstructuur van ons wereldoriëntatieprogramma. De projecten worden
veelal door leerkrachten geopend. Na zes weken sluiten de kinderen het project af door
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te laten zien wat ze hebben geleerd. Hier zijn altijd verschillende bouwen bij betrokken
en kunnen ouders komen kijken.
Door samen te vieren ervaren kinderen: we zijn een gemeenschap en iedereen hoort
erbij. Het gaat om genieten van en met elkaar. In vieringen ontwikkelen kinderen een
gevoel van verbondenheid. We vieren grote en kleine momenten. Natuurlijk vieren we
verjaardagen en de jaarlijks terugkerende feesten in de stamgroep, in de bouw of met de
hele school samen. Maar ook: iemand die iets geleerd heeft dat hij zo moeilijk vond. Elke
dag is er wel iets dat een feestje waard is!

DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS
Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de kleuterbouw
De essenties van ons Jenaplanonderwijs geven de kleuterbouw alle ruimte om aan te
sluiten bij beleving en ontwikkelingsbehoefte van het kind. Bij de kleuters:
•
•
•
•

Leveren kinderen een eigen bijdrage aan gezamenlijke activiteiten en worden
ze door de leerkracht gestimuleerd verder te kijken;
Koppelt de leerkracht betekenisvolle activiteiten aan eigen initiatieven van de
kinderen;
Wordt de klas samen met de kinderen regelmatig omgetoverd tot winkel,
restaurant, museum of ziekenhuis. Binnen het gekozen thema worden
vaardigheden en omgangsvormen geleerd in een zinvolle context;
Zorgt de leerkracht ervoor dat activiteiten beschikbaar zijn op het niveau van
het kind en net erboven. Zo kan het kind de uitdaging zelfstandig aangaan of
juist een ander helpen. Niets is zo bevredigend als een opdracht zelf uit te
kunnen voeren, tegelijkertijd is er geen vorm van leren zo effectief als de
ander iets uitleggen.
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Taal
Taal is naast rekenen dé basisvaardigheid
waarmee je verder kunt en moet in het leven.
Door middel van taal kun je je uitdrukken en
kun je anderen verstaan. Taal is de sleutel tot
verkenning van de wereld. Als wereldoriëntatie
het uitgangspunt van ons onderwijs is, dan is
taal de sleutel die de wereld ontsluit. Onder
taal verstaan wij: leesonderwijs,
taalbeschouwing, begrijpend lezen, schrijven
en Engels.
Lezen
Lezen vormt de basis van ons onderwijs en van
onze maatschappij. Dit begint al heel vroeg en ook thuis. Door veel te lezen met uw kind
en later uw kind zelf te laten lezen neemt zijn/haar woordenschat, taalbegrip en
technische leesvaardigheid toe. We starten ons leesonderwijs met voorbereidend lezen in
groep 1-2. De kinderen leren hier letters te onderscheiden, gaan hun eigen naam en
enkele eenvoudige woorden herkennen en misschien al schrijven. Vanaf groep 3
beginnen we met aanvankelijk lezen. Er wordt gewerkt met de methode Veilig Leren
Lezen. Hier leren de kinderen de letters stuk voor stuk herkennen, gebruiken en te
koppelen aan andere letters. Halverwege groep 3 beheersen de meeste kinderen alle
letters en kunnen eenvoudige woorden lezen. Aan het eind van groep 3 kunnen ze vaak
al behoorlijk wat lezen. Groep 4-8 blijft oefenen met voortgezet technisch lezen. Hiervoor
gebruiken we de methode Lekker Lezen. Deze leesvorm heeft tot doel de kinderen te
leren een tekst vlot te lezen en goed voor te dragen.
Taalbeschouwing
De instructietaallijn voor groep 4-8 halen we uit Alles Apart. Zonder al te veel poespas
worden de spellingcategorieën, de werkwoordspelling, de grammaticaregels en de
leesstrategieën uitgelegd en geoefend. Er kan na instructie van de leerkracht uitstekend
zelfstandig mee gewerkt worden. Binnen Alles-Apart is de hoofdzaak taalregels leren en
oefenen. Helder en duidelijk. Omdat taalverwerving zich het best ontwikkelt door
expliciete én contextrijke aanbieding is Alles-Apart voor ons de ideale taalmethode,
omdat het aansluit op de Alles-in-1 wereldoriëntatieprojecten.
Begrijpend lezen
Naast de teksten en leesstrategieën gekoppeld aan Alles-Apart hanteren wij voor groep
4-8 ook de methode Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Nieuwsbegrip hanteert een
aanpak waarbij de kinderen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten
zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel de kinderen
strategisch te leren lezen.
Schrijven
Lezen en schrijven hangen nauw samen. Door te lezen en te schrijven kun je plaats en
tijd overbruggen. Schrijven is voor kleuters in het begin vooral iets motorisch, al
tekenend en schrijvend ontdekken ze geleidelijk de diverse lettervormen. Voor groep 1-4
staat vooral de motorische ontwikkeling centraal, later ligt de focus op automatisering
van het schrift en het kritisch beoordelen van het eigen handschrift. Voor het technisch
schrijfonderwijs gebruiken de kinderen in groep 3-6 de methode Pennenstreken. In groep
7-8 schrijven de kinderen nog steeds aan elkaar. We spreken de kinderen daarbij aan op
leesbaarheid en motorische vaardigheid.
Engels
De kinderen krijgen in de bovenbouw op twee manieren Engels aangeboden:
Vanuit de taalmethode Alles Apart. Daarbij sluiten we met de Engelse woorden aan bij de
wereldoriëntatieprojecten van Alles-in-1. Hierdoor krijgt de Engelse les een logische en
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betekenisvolle positie. Daarnaast zetten we dit jaar Groove.me in. Dit is een digitale
methode waarbij door middel van zang-, spel- en werkvormen rondom popliedjes de
Engelse woordenschat en het gevoel voor de Engelse taal wordt uitgebreid.
Rekenen
Wij bieden rekenonderwijs aan via de veelgebruikte methode De wereld in getallen. Er
zijn verschillen tussen de snelheid en het gemak waarmee kinderen leren rekenen. Om
hun plezier en motivatie vast te houden, is het van groot belang om ieder kind de juiste
uitdagingen aan te bieden. Dat gebeurt in De wereld in getallen. Er kan in ieder geval op
drie niveaus aan dezelfde stof gewerkt worden. Daarnaast werken de kinderen met een
weektaak. In de weektaak zijn de opgaven voor zelfstandig werken ondergebracht. In de
weektaak komt alleen reeds behandelde en bekende stof aan de orde. Zo leren de
kinderen om zelf problemen op te lossen en hun werk te plannen. Vanaf 2017-2018
werkt de bovenbouw grotendeels met de digitale versie van deze methode.
Bewegingsonderwijs
Alle groepen hebben twee keer per week gym. Vanaf groep 1 is dit één keer een spelles
(met de bal, tikspelen, e.d.). Eén keer in de week is er een les met een nieuwe
gymtechniek (ringen, wandrek, e.d.). Voor de technieklessen werken we met de methode
BIOS. De gymzaal die we gebruiken ligt aan ons plein, alle basismaterialen en toestellen
zijn daar aanwezig. De Buizerd doet jaarlijks mee aan verschillende schooltoernooien.
Om de twee jaar is er een Buizerdsportdag voor alle kinderen en om de drie jaar doen we
mee met de Wijchense Sportolympiade. We hebben elk jaar ALO en/of CIOS-studenten
die bij ons stage lopen. De kleuters gymmen ook regelmatig in de grote gymzaal. Alle
leerkrachten op De Buizerd zijn bevoegd gymnastiek te geven of volgen hiervoor
nascholing.
Wereldoriëntatie - Betekenisvol onderwijs, dat boeit!
Op de Buizerd hebben we ervoor gekozen om te werken met projecten rondom een
thema van wereldoriëntatie. Dit doen we in de onder-, midden- en bovenbouw met de
projecten van Alles-in-1. Het unieke van Alles-in-1 is dat alle vakken binnen één thema
worden aangeboden en de taalmethode Alles-Apart ook aansluit. Deze samenhang maakt
de leerstof logisch, motiverend, efficiënt en effectief.
Alles-in-1 geeft ons een houvast bij het vormgeven van thematisch onderwijs. Elk
schooljaar behandelen we vijf thema’s. Het domein en het hoofdonderwerp vormen het
hart van het project. Het is de kapstok waaraan alle vakken worden opgehangen. Een
zorgvuldig ontwikkeld palet aan werkvormen sluit aan bij uiteenlopende leerstijlen, zodat
elk kind de leerstof diep doorgrondt. Kinderen werken cognitief, praktisch en creatief, via
onderzoekend en ontdekkend leren, schriftelijk, mondeling en digitaal.
Door vakken als natuur/aardrijkskunde/geschiedenis, expressievakken, taal en praktische
vaardigheden binnen één thema te houden, ontstaat er verdieping en prikkel je de
natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Ook is er een dagelijkse afwisseling van
werkvormen, zodat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en de mogelijkheid krijgen
om te laten zien waar hun talenten liggen. De kleutergroepen sluiten zoveel mogelijk aan
bij deze WO-projecten, maar werken ook met kortere eigen thema’s, zoals bijv. de
seizoenen.
Expressie
Expressie komt bij ons op school het meest tot uiting bij de projecten en thema’s.
Rondom een thema als Middeleeuwen maken we muziek, tekeningen, bouwwerken en
organiseren we dans en drama. Ook bij de vieringen wordt een groot beroep op de
creativiteit van kinderen gedaan. Denk aan het bouwen van carnavalswagens, een
project afronden met een gedicht op het podium e.d.
Voor muziek hebben we een wekelijks een vakdocent voor de groepen 3-6,
georganiseerd vanuit het cultuurknooppunt van Kans & Kleur. Daarnaast is er nog het
Schoolorkest Wijchen-Noord.
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Vanuit de historie is er op De Buizerd
al meer dan 20 jaar een schoolorkest.
In 2015 is het orkest geëvolueerd in
het schoolorkest Wijchen-Noord,
georganiseerd vanuit het
cultuurknooppunt in samenwerking
met basisschool de Paulus en SBO de
Bolster. Dit orkest bestaat uit kinderen
van de boven-en middenbouw (soms
ook onderbouw), die een instrument
bespelen en het leuk vinden met hun
schoolgenootjes muziek te maken.
Voor een beperkt aantal kinderen, die
geen eigen instrument bespelen,
bestaat de mogelijkheid mee te doen op een instrument van school.
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3. ZORG VOOR UW KIND
Om de zorg voor alle kinderen in goede banen te leiden, is er de intern begeleider (IBer). De IB-er is belast met de ondersteuning van leerkrachten op het gebied van
leerlingenzorg. Zij werkt samen met het ondersteuningsplatform Wijchen.
Passend onderwijs
Passend onderwijs is de benaming voor de wijze waarop onderwijs aan leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als
specialistische ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn extra begeleiding op een
reguliere school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale
school. Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs,
speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Soms is het bij de
start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later.
Onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen en aan kinderen met gehoorproblemen of
een taalontwikkelingsstoornis wordt via een landelijk systeem georganiseerd. Voor alle
andere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt het onderwijs
georganiseerd in regionale samenwerkingsverbanden.
Het ondersteuningsplatform en samenwerkingsverband
Stichting Kans & Kleur heeft een eigen onderwijszorgcentrum. Hiermee hebben we de
ambitie om alle kinderen in de gemeente Wijchen onderwijs en opvang te bieden in de
gemeente Wijchen. Kans & Kleur wil via haar zorgbeleid zoveel mogelijk kinderen
passende zorg en passend onderwijs bieden op de basisscholen. Het
onderwijszorgcentrum is aangesloten bij het ondersteuningsplatform (OPF) als onderdeel
van samenwerkingsverband Stromenland. Het samenwerkingsverband is de vorm waarin
scholen regionaal samenwerken op het terrein van passend onderwijs. De belangrijkste
taak is om te zorgen dat alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. Voor
meer informatie zie: www.stromenland.nl
Zorgplicht
Schoolbesturen hebben sinds 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat de scholen
ervoor moeten zorgen dat ieder kind die bij hen inschreven staat of aangemeld wordt een
passende onderwijsplek krijgt. In principe kan onze school alle kinderen zonder
toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs passend
onderwijs geven. In geval van kinderen met speciale onderwijsbehoeften gaan wij samen
met de ouders en het Onderwijszorgcentrum van Kans & Kleur na wat de beste
onderwijsplek is voor het kind, in principe op één van de basisscholen van Kans & Kleur.
Soms is dat niet de school die het dichtst bij huis staat, maar er is altijd een passende
plek op één van onze scholen.
Handelingsgericht werken
De school heeft samenhang in de zorg voor leerlingen. De beslismomenten en
verantwoordelijkheden in de school zijn voor iedereen duidelijk en transparant. Er is een
cyclische manier van werken. In deze cyclus zijn verschillende onderdelen opgenomen
zoals het formuleren van onderwijsbehoeften, leerlingbesprekingen, het maken van
groepsplannen, groepsbezoeken, toetsafnames en evaluatiemomenten. Het protocol
handelingsgericht werken met daarin de bijbehorende cyclus, vindt u op de website van
onze school.
Externe instanties
Onze school werkt met diverse externe instanties samen. Deze zijn beschreven op de
sociale kaart van onze school, te vinden op onze website. Ook aan de GGD,
schoollogopedie en schoolmaatschappelijk werk besteden we op onze website aandacht.
Informatie van het GGD-team Jeugdgezondheidszorg
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Er zijn een aantal vaste momenten waarop de GGD kinderen oproept voor periodiek
onderzoek. Bij de leeftijd 5, 8 en 11 jaar wordt uw kind door de doktersassistent of
jeugdverpleegkundige gemeten en gewogen. De GGD onderzoekt bij 5 en 11 jaar ook of
uw kind goed ziet. Bij kinderen bij wie overgewicht wordt geconstateerd wordt de
bloeddruk gemeten. U wordt vooraf gevraagd aanwezig te zijn en u krijgt een landelijke
vragenlijst / aandachtspuntenlijst. Zo kunt u zelf ook iets inbrengen. Na het onderzoek
krijgt u de meetgegevens zo snel mogelijk thuis. De GGD is er voor alle kinderen en
ouders. Bij een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling kunt een afspraak maken.
Gezamenlijk wordt dan gezocht naar mogelijkheden om de gezondheid en het welzijn van
uw kind te verbeteren.
Wilt u niet dat uw kind in contact komt met het team Jeugdgezondheidszorg? U kunt dit
doorgeven via (088) 1447111 of jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. Op
www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u onder ‘Mijn kind’ meer informatie.
Schoollogopedie
Aan elke school is een logopedist van de School Logopedische Dienst Wijchen verbonden,
die op geregelde tijden op school aanwezig is. Alle kinderen worden rond hun vijfde
verjaardag gezien door de schoollogopediste. De schoollogopediste ziet ook kinderen van
groep 1 t/m groep 3 wanneer er vragen of zorgen zijn over de spraak, taal of stem van
het kind. Wanneer u meer wilt weten over de werkwijze van de logopedist of wanneer u
twijfels heeft over het spraak- en taalgebruik van uw kind, vraag dan even aan de
leerkracht wanneer de logopedist aanwezig is.
Schoolmaatschappelijk werk
Als u een vraag heeft over de ontwikkeling van uw kind of wanneer u zich zorgen maakt,
meldt u dit dan op school. De schoolmaatschappelijk werker komt dan naar de school
van uw kind en heeft daar een eerste gesprek met u. De school en de ouders willen
tenslotte allebei dat het goed gaat met uw kind, op school en thuis. Voor u kan het
prettig zijn om eens met een onafhankelijk iemand te praten. Soms is één gesprek al
voldoende. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig, en soms blijkt dat er andere hulp
nodig is. De schoolmaatschappelijk werker wijst u dan verder de weg. Samen met u
zoekt zij naar een oplossing die bij uw kind, u en de school past. De hulp van
schoolmaatschappelijk werk is geheel vertrouwelijk en gratis.
De schoolmaatschappelijk werker op onze school is Judith Naaldenberg. Zij helpt u
graag als u een vraag heeft over uw kind. U kunt haar bereiken via de leerkracht van uw
kind en de intern begeleider van de school.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Per 1 juli 2013 is het verplicht voor alle instanties om deze meldcode te hanteren. Ook
onze school heeft een meldcode opgesteld (zie onze website www.bsbuizerd.nl voor het
stappenplan en meldcode). Doel van de meldcode is om hulp en ondersteuning voor het
gezin te realiseren. Om dit zorgvuldig te laten gebeuren, wordt er gebruik gemaakt van
een stappenplan.
Zorg om huiselijk geweld en kindermishandeling wordt altijd eerst met de ouders
besproken, alvorens er met externe instanties wordt overlegd. Naast de meldcode
worden kinderen, indien nodig, geregistreerd in de Verwijsindex, zie
www.verwijsindexgelderland.nl. Dit is een landelijk computersysteem waarbij alle
instellingen van Nederland zijn aangesloten. Hierin kunnen wij registeren dat we zorgen
hebben om een kind, niet wat onze zorgen zijn. Als andere organisaties zich ook zorgen
maken, ontstaat er een match en wordt er contact opgenomen met elkaar.
Binnen de school zijn er aandachtsfunctionarissen. Zij zijn bevoegd om in de
Verwijsindex te registreren. Zij voeren samen met de directeur de oudergesprekken en
hebben indien nodig contact met externe instanties.
Met onze samenwerkingspartners van Passend Onderwijs en de transitie Jeugdzorg
werken we gezamenlijk aan de oplossing van problemen die kinderen in hun directe
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leefomgeving raken, waar nodig over de grenzen van onze eigen kerntaak heen. Wij
voelen ons verantwoordelijk voor ieder kind in de gemeente Wijchen, ook voor de
kinderen die elders onderwijs volgen:
• Wij bieden samen met anderen passende onderwijs- en zorgarrangementen voor
leerlingen met specifieke behoeften;
• Wij dragen bij aan een effectieve samenwerking in de zorg voor kinderen en
realiseren zo een efficiënte inzet van de beperkte financiële middelen;
• Wij beseffen dat samenwerking over de grenzen van onze scholen en onze
organisatie heen om begrip en overleg vraagt. Wij zijn bereid om samen naar
oplossingen te zoeken;
• Wij geven de grenzen van onze deskundigheid en mogelijkheden aan.
KWALITEIT
structureel en cyclisch werken
We willen op De Buizerd onderwijs permanent ontwikkelen. Om alle inzet te structureren
en alle onderwijsgebieden met regelmaat terug te laten komen hebben we met het team
de Cyclus Onderwijsontwikkeling 2015-2019 vastgesteld. Door deze structuur te volgen
houden we oog voor ingezette ontwikkelingen, kijken we permanent naar wat werkt en
borgen we de kwaliteit.
Begeleiding team
Daarnaast gaan we komende schooljaren met hulp van onderwijsondersteuner(s) verder
met het verwezenlijken van onze ambities. We gaan een traject volgen dat aansluit bij de
ontwikkelingen die we afgelopen jaren hebben ingezet. Samen met leerkrachten, staf en
directie maken we de vertaalslag van ambities naar een verbeterde of vernieuwde
onderwijspraktijk.
Een wisselend aantal individuele leerkrachten neemt jaarlijks deel aan de tweedaagse
Jenaplanconferentie om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op
Jenaplangebied. Verschillende leerkrachten volgen jaarlijks cursussen om hun kennis bij
te schaven, te verbreden of om nieuwe vaardigheden bij te leren.
Kwaliteitsbewaking
Inleiding
Op De Buizerd staan we voor ons onderwijs. We geven les volgens een plan (veelal via
een methode), kijken vervolgens goed of een kind het beoogde oppakt en sturen bij waar
we zien dat het niet helemaal lukt of juist te gemakkelijk gaat. Daarnaast houden we
systematisch bij hoe de ontwikkeling van kinderen verloopt op cognitief en sociaal
gebied. Op de langere termijn nemen we deze cijfers ook onder de loep om de
ontwikkeling schoolbreed te volgen. Regelmatig evalueren leerkrachten hun werk,
bespreken dit samen met collega’s uit de bouw en waar nodig met het hele team. In de
kwaliteitsbewaking van onze school zijn o.a. de volgende onderdelen belangrijk:
Opbrengsten
Jaarlijks maken de intern begeleider(s) en de directeur een katern over de opbrengsten
van cognitieve vakken en sociale vaardigheden. Het gaat dan om het analyseren van
scores van dat jaar in vergelijking met voorgaande jaren. We kijken naar gegevens op
het gebied van sociale vaardigheden in ons volgsysteem, naar de eindcito en
tussenresultaten uit ons citovolgsysteem, naar onze inspanningen rondom zorg, naar
doorstroming binnen de school en naar de adviezen voor het voortgezet onderwijs.
Uiteraard start dit proces eerst bij de leerkrachten en bouwen zelf, die uitkomsten
analyseren en bedenken waar verbeteringen of ontwikkeling nodig is. Het katern en de
conclusies bespreken we als team en als team bepalen we de acties voor het volgende
jaar. Vervolgens bespreekt de directeur de bevindingen met het bestuur van Kans en
Kleur. De aanvullende inzichten die uit dit gesprek naar voren komen koppelt de
directeur terug aan zijn team om de kwaliteit verder te verbeteren.
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Observaties
Dagelijks zien de leerkrachten hun kinderen en observeren zij betrokkenheid,
welbevinden en het werk. Met regelmaat maken zij notities hierover in ons digitaal
systeem om kinderen systematisch te volgen. Deze observaties gebruiken zij bij de
planning van hun lessen, het maken van groepsplannen, bij gesprekken met ouders en
bij de overdracht aan een andere leerkracht om een kind goed te kunnen overdragen.
Methode-gebonden toetsen
Om de dagelijkse inspanningen van kinderen te plaatsen in een enigszins objectief licht
zijn aan de methodes toetsen gekoppeld die per blok of periode afgenomen worden. De
resultaten hiervan gebruikt de leerkracht om te kijken hoe een kind of een groep
kinderen de lessen oppikt en waar directe aanpassingen nodig zijn, individueel of met de
groep
Leerlingvolgsysteem
Het leerlingvolgsysteem is een manier om de leervorderingen van
kinderen te meten en in kaart te brengen. Eén of twee keer per jaar
maken de kinderen vakgebonden toetsen. De toetsen die we hiervoor
gebruiken zijn CITO toetsen. Het voordeel van deze toetsen is, dat ze
door scholen in het hele land worden afgenomen en methodeonafhankelijk zijn. Het voordeel van het leerlingvolgsysteem is dat we
leerprestaties kunnen vergelijken met andere scholen én dat we tijdig
kunnen ontdekken wat er nog niet beheerst wordt. Een gevaar dat we
onderkennen is dat we kinderen in een hokje plaatsen en dat we op
momentopnames varen. Elk kind is verschillend en heeft een eigen
ontwikkeling. We bekijken de scores in dat licht en gaan uit van de vaardigheidsgroei van
een kind. De grafieken die de leerontwikkeling van het kind laten zien, worden bij het
rapport gevoegd.
TOETSKALENDER
Rekenen Kleuters
Rekenen
Spelling
Begrijpend lezen
Technisch lezen
Woordenschat
Werkwoorden
Eindtoets

Groep
1-2
3-8
3-8
3-8
3-8
3-8
7-8
8

Frequentie
1 x p. jr.
2 x p. jr.
2 x p. jr.
1 x p. jr.
2 x p. jr.
2 x p. jr.
2 x p. jr.
1x

We volgen de kinderen ook op sociaal-emotioneel gebied. Dit doen we met het
volgsysteem ZIEN. Voor ieder kind wordt er een observatielijst ingevuld door de
stamgroepsleerkracht. De resultaten worden besproken in de groepsbespreking met de
interne begeleider. Aandachts- en actiepunten worden op individueel en groepsniveau
geformuleerd. Als een kind uitvalt op bepaalde onderdelen, wordt dit besproken met
ouders tijdens het eerste rapportgesprek. De leerlingen van groep 5-8 vullen ook een
leerlingvragenlijst in. Voor meer informatie zie: www.zienvooronderwijs.nl.
Om te kunnen signaleren dat een kind meer begaafd is, gebruiken we het digitaal
handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH). Begaafde leerlingen volgen, afhankelijk van
de bevindingen, een eerste of tweede leerlijn. Voor meer informatie, zie: www.dhh-po.nl.
Cito Eindtoets
Elk jaar in april doen de kinderen van groep 8 mee aan de CITO eindtoets. De uitslag van
deze toets is ondersteunend voor het schooladvies en bevestigt in de regel het idee dat
de leerkracht over de mogelijkheden van het kind heeft. In het geval dat de uitslag hoger
is dan het advies van de school, kan de directeur in overleg besluiten het advies aan te
passen (andersom kan dit niet). De eindtoetsresultaten wordt door de school ook
gebruikt om patronen in ons niveau te signaleren. Daarnaast zijn de resultaten van de
eindcito een manier om ons te verantwoorden aan het bestuur en de inspectie.
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De opbrengsten kunt u ook terugvinden op www.scholenopdekaart.nl. De gemiddelde
CITO eindscores van de afgelopen jaren waren:
2012
2013
2014
2015
2016

536,4
534
534,4
534,4
534,9

De onderwijsinspectie beoordeelt deze gemiddelden als voldoende. De inspectie kijkt
hierbij naar landelijke gemiddelden, vergelijkbaar met onze schoolbevolking. De Buizerd
valt onder het normale toezichtsregime.
WMK
Werken met kwaliteit (WMK) is een digitaal kwaliteitssysteem waarmee we de kwaliteit
van de school in kaart kunnen brengen. WMK koppelt kwaliteitszorg aan
personeelsbeleid. Daarbij richt de kwaliteitszorg zich vooral op school- en
teamontwikkeling en mensontwikkeling.
Met WMK krijgen we eenvoudig inzicht in de sterke en verbeterpunten van onze
leerkrachten, van onze school en van andere scholen binnen ons bestuur. Het geeft ons
handvatten om gerichte kwaliteitsverbetering in te zetten.
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4. TEAM
Binnen de school worden de volgende rollen vervuld:
Groepsleerkrachten
Zij begeleiden een groep en bewaken primair de zorg voor een klas en bouw. Daarnaast
zijn ze deel van de gemeenschap van De Buizerd en als zodanig cultuurdrager van onze
school.
Directeur
De directeur werkt vier dagen en is volledig vrij geroosterd om alle directietaken te
kunnen uitvoeren. Hij draagt verantwoordelijkheid voor de school en is aanspreekbaar
voor ouders, kinderen, leerkrachten, bestuur, gemeente en inspectie.
Bouwcoördinatoren en staf
Vanuit de bouwen zijn er coördinatoren afgevaardigd in de staf. Zij denken mee in het
beleid van de school en zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en communicatie
binnen de bouw.
Vakleerkrachten
De Buizerd heeft een vakleerkracht voor muziek voor de groepen 3-6 en een docent
gymnastiek om de leerkrachten die geen gymbevoegdheid hebben te vervangen.
Intern begeleider
De Intern Begeleider adviseert en ondersteunt de leerkrachten om kinderen zo goed
mogelijk zorg en onderwijs te geven. Zij bespreekt met leerkrachten de opbrengsten van
hun onderwijs, heeft veel kennis op het gebied van speciale zorg die sommige kinderen
nodig hebben en weet indien nodig buiten school hulp te vinden.
Administratief medewerker
De administratief medewerker werkt drie dagen en verzorgt de administratie van de
school, neemt de telefoon aan, ontvangt de algemene mail en ondersteunt de directeur
in zijn taken.
Vrijwillige conciërges
Zij verzorgen kopieerwerk, nemen de telefoon aan, ontvangen gasten, zorgen voor
voldoende toiletpapier en verricht allerlei klusjes binnen de school. Een dankbare taak!
Stagiaires
Regelmatig zijn er stagiaires op school. Dit zijn studenten die zich het vak eigen willen
maken. Dit gebeurt vooral door de praktijk van alledag mee te maken. We proberen de
stagiaires altijd even via de nieuwsbrief aan u voor te stellen. De school biedt een
stageplaats aan studenten van de PABO (leerkrachtenopleiding), van de Opleiding
pedagogiek (intern begeleiders), van de ALO (gymleerkrachtenopleiding) en de ROC’s
(onderwijsondersteuning).
Vervanging bij ziekte of verlof van een leerkracht
De directie spant zich tot het uiterste in om bij ziekte of verlof van een leerkracht
vervanging te regelen. Een tekort aan vervangers bij de vervangingspool door bijv. te
weinig leerkrachten of een griepgolf maakt dat helaas niet altijd mogelijk. In dat geval
wordt een groep verdeeld over de andere groepen. Voor de kleuters geldt dat ouders de
kans krijgen om zelf voor opvang te zorgen. Dit kan rustiger zijn voor uw jonge kind en
geeft de school wat lucht, maar uw kind is uiteraard altijd welkom op school. Voor het
bovenstaande is een noodrooster en een protocol opgesteld.
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5. OUDERS EN SCHOOL
Wij vinden het erg belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij het wel en wee van hun
kinderen op school. Een kind voelt zich beter thuis op school als ouders en school een
goed contact met elkaar hebben. Als ouders en school rekening met elkaar houden, komt
dat de schoolloopbaan van een kind ten goede. Het is daarom goed dat ouders en school
weten wat zij met betrekking tot onderwijs en opvoeding van elkaar kunnen verwachten.
Voor een gesprek met de leerkracht kunt u in principe iedere dag na 14.30 uur terecht.
Het is voor u en voor ons prettig als u even een afspraak maakt wanneer u denkt dat het
een wat langer gesprek zal worden. Vlak voordat de school begint is geen geschikt
tijdstip voor een uitgebreid gesprek. Van 14.00-14.30 uur hebben alle leerkrachten
pauze.
Contactmomenten
Door de school worden er in de loop van het schooljaar verschillende contactmomenten
georganiseerd:
• Kringavond
In het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een informatiemoment over het
werken in de stamgroep. De stamgroepsleerkracht zal u dan een overzicht geven van
datgene waar uw kind in het komende jaar mee te maken krijgt.
• Ouder- / rapportbesprekingen
In oktober is er een kennismakinggesprek voor de nieuwe kinderen (voor de groepen 13-5-7). Er zijn twee vaste momenten waarop u met de leerkracht over het rapport van
uw kind kunt praten - in februari (verplicht) en juli (op aanvraag op verzoek van de
leerkracht of op verzoek van u als ouders.). Uw kind heeft een week daarvoor het
rapport mee naar huis gekregen. U kunt uiteraard altijd een gesprek tussendoor
aanvragen;
• Algemene ouderavond
In oktober/november wordt u uitgenodigd voor de algemene ouderavond. De avond
wordt georganiseerd door de Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie en vindt
plaats in de aula van de school. Naast het jaarverslag en de financiële verantwoording
wordt op deze avond informatie gegeven over een opvoedkundig of onderwijskundig
thema.
• Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs
De inhoud en de organisatie van het voortgezet onderwijs zijn de laatste jaren sterk
veranderd en zijn niet meer te vergelijken met het voortgezet onderwijs dat u zelf
gevolgd heeft. Voor de ouders van de kinderen uit groep 7 en 8 is er met andere
basisscholen in Wijchen een gezamenlijke informatieavond over het voortgezet
onderwijs. Er zijn dan leerkrachten van scholen van voortgezet onderwijs aanwezig om
iets over hun school te vertellen. De datum van deze avond zal in de nieuwsbrief worden
vermeld. Zie ook: www.samenwerkingsverbandvo.nl.
• Werkdagen (om de school te versieren)
Naast alle serieuze contactmomenten zijn er ook werkmomenten voor ondersteuning bij
het organiseren van vieringen. Op deze momenten wordt een beroep gedaan op uw
creatieve of praktische inbreng. Deze dagen worden aangekondigd in de nieuwsbrief.
Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad ( MR) bestaat uit 6 leden: drie ouders en drie
personeelsleden.
De MR overlegt met de directie en met het bestuur over alle (beleids-)zaken die
instemming of advies behoeven. Ook zaken met betrekking tot het algemeen belang van
de school worden besproken. Bij dit alles is het Jenaplan-concept een belangrijke
leidraad. Vanuit de MR is de school ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad van de Stichting Kans & Kleur.
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Oudercommissie
Op school hebben we ook een Oudercommissie (OC). De belangrijkste taken van de OC
zijn het mede organiseren van activiteiten voor de kinderen op school en het beheren
van de ouderbijdrage. Voorbeelden van activiteiten zijn Sinterklaas, Kerst,
Kinderboekenweek,
Carnaval, Sportdag en
Schoolreisje.
De OC vraagt regelmatig
via de nieuwsbrief of ouders
bij een activiteit kunnen
helpen. Veel handen maken
licht werk en betrokken
ouders maken de school
voor de kinderen en
leerkrachten een fijne plek
om te zijn.
De ouderbijdrage
De activiteiten die door de
school en de OC worden georganiseerd brengen uiteraard kosten met zich mee. Deze
kosten kunnen niet betaald worden uit de subsidie die de school van het Ministerie
ontvangt. Daarom vraagt de OC u om een jaarlijkse bijdrage die meestal tussen de €2025 per jaar bedraagt. Voor dit geld weet de OC alle beschreven feesten te realiseren! U
krijgt van de penningmeester van de OC een brief met betaalgegevens waarmee u deze
bijdrage kunt voldoen. De bijdrage is vrijwillig, maar zonder uw medewerking kunnen we
deze extra activiteiten niet organiseren. Naast deze bijdrage wordt er een bijdrage
gevraagd voor het schoolreisje en voor het kamp van de groepen 7-8. Deze worden apart
betaald.
Klachtenprocedure
Intern vertrouwenspersoon
Zit iets u niet lekker? Heeft u een klacht? Schroom dan niet en kom even langs of maak
een afspraak. Hopelijk kunnen wij de situatie voor u of uw kind oplossen of verhelderen.
En als school leren wij zelf ook graag. Bedenk daarbij, we willen uiteindelijk allemaal
dezelfde kant op.
In eerste instantie kunt u terecht bij de eigen
leerkracht, de ib-er of de directeur. Gaat het om
vertrouwelijke zaken dan kunt u en/of uw kind
terecht bij de interne vertrouwenspersonen van
school. Zij zijn er om vertrouwelijke zaken te
bespreken. De vertrouwenspersoon kan een
luisterend oor zijn, adviseren en eventueel
ondersteunen om een oplossing te vinden.
De interne contactpersonen van De Buizerd
zijn:
Inge Scholten, juf van een kleuterklas,
inge.scholten@kansenkleur.nl;
Miranda Drubbel, juf van een middenbouwgroep
en midden-/bovenbouwcoördinator,
miranda.drubbel@kansenkleur.nl.
Vertrouwenscommissie en de klachtenregeling vanuit het bestuur
Kans & Kleur heeft een klachtenregeling die geldt voor alle scholen die bij de stichting
zijn aangesloten en voor de hele organisatie. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige
klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. Mensen kunnen met
hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Zijn
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mensen niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld dan
kunnen ze terecht bij het bestuur van Kans & Kleur. Voorwaarde is wel dat de directeur
van de school op de hoogte is van de klacht.
Onafhankelijke vertrouwenscommissie
Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of
omdat ze het gevoel krijgen dat zij onvoldoende gehoor vinden, heeft Kans & Kleur een
externe vertrouwenscommissie. Deze vertrouwenscommissie staat mensen met een
klacht terzijde. De mensen die zitting hebben in deze commissie zijn niet in dienst van
Kans & Kleur en zijn daarmee onafhankelijk. De vertrouwenscommissie kan ingeschakeld
worden door iedereen die een relatie heeft met Kans & Kleur of één van haar scholen:
ouders, medewerkers, leerlingen buurtbewoners of samenwerkingspartners. De
vertrouwenscommissie kent geen termijn waarbinnen ze ingeschakeld moet worden.
De vertrouwenspersonen van Kans & Kleur zijn:
Mw. Truus Palmen, bereikbaar op het nummer: 06 29233401;
Dhr. Wilm Janssen, bereikbaar op de nummers: (024) 397 7937 en 06 17421434.
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6. PRAKTISCHE ZAKEN
Schooltijden
Vanaf schooljaar 2016-2017 hebben we op De Buizerd een continurooster. Alle kinderen
hebben elke dag dezelfde schooltijden. Pauze, lunch en buitenspelen doen we nu met zijn
allen op school. De kinderen staan de gehele dag onder verantwoordelijkheid van hun
leerkracht.
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8.30
pauze

pauze+lunch

14.00

We hebben van 8.20 tot 8.30 uur inloop. U heeft hier de tijd om uw kind rustig de groep
in te laten gaan of de leerkracht even iets door te geven. Om 8.30 uur gaan de deuren
dicht en start de les. De kinderen gaan twee keer per dag buitenspelen en lunchen in hun
eigen groep. Groep 1-2 heeft zoals de meeste scholen in Wijchen, acht dagen per jaar
extra vrij. Zij hoeven minder uren onderwijs te volgen dan de kinderen van groep 3-8.
Na schooltijd worden de kinderen van groep 1 en 2 door de groepsleerkracht naar buiten
gebracht. De kinderen wachten bij de leerkracht tot ze hun ouder zien.
Aanmelden van uw kind op onze school
Het jonge kind
Ouders die interesse hebben om hun kind aan te melden bij ons op school, maken een
individuele afspraak met de directeur of zij kunnen de informatieochtend bezoeken. Twee
maanden voordat uw kind vier wordt, maakt de verantwoordelijke leerkracht een
afspraak voor een intakegesprek. Mocht er sprake zijn van speciale onderwijsbehoeften
voor het kind, dan wordt in overleg met de intern begeleider de behoefte in kaart
gebracht. Na het intakegesprek wordt het kind ingedeeld in een stamgroep. De
leerkracht bij wie het kind in de stamgroep komt, neemt contact op met de ouders om
een afspraak te maken voor een eerste kennismaking na schooltijd en voor drie dagdelen
waarop het kind zal gaan wennen. Het kind moet zindelijk zijn voor ontlasting.

•
•

•
•

In de weken voorafgaand aan de vierde verjaardag mag het kind drie keer een
ochtend komen wennen (bij uitzondering kan er in samenspraak tussen ouders,
peuterspeelzaal en school worden afgeweken van deze regel);
Is een kind binnen vier weken voor de zomervakantie jarig, dan stroomt het in na de
zomervakantie - in overleg vindt daar nog een wenperiode plaats. De
kennismakingsmiddag aan het einde van het schooljaar, is voor deze kinderen in
principe de (enige) wenmiddag vooraf;
Is een kind binnen vier weken na de zomervakantie jarig dan kan het in de eerste
schoolweek starten met wennen (met een maximum van 10 dagdelen);
Is een kind jarig in december, dan bepalen we in overleg met ouders of we vóór de
drukke decemberperiode starten of in januari.

Komende van een andere school
Bij aanmelding van een kind komende van een andere school is de directeur
verantwoordelijk om een passende onderwijsplaats te vinden binnen Stichting Kans &
Kleur. In een kennismakingsgesprek tussen ouders en directeur (en eventueel IB-er)
wordt besproken of het kind op onze school geplaatst kan worden. Twee factoren zijn
hierbij van belang:
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Hebben we een passende plaats; Als de betreffende groep te groot is, of bijv.
teveel zorgleerlingen telt, kan de directie besluiten dat het niet verantwoord is
meer kinderen in deze groep toe te laten;
• Kunnen we de eventuele extra onderwijsbehoefte die een kind heeft bieden. Als
een kind een verwijzing voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs heeft,
dan wordt het kind in overleg met de directeur van het Onderwijszorgcentrum van
Kans & Kleur wel of niet geplaatst.
Voor er een definitief besluit genomen wordt door de directeur wordt er van te voren
altijd contact opgenomen met de vorige basisschool door de IB’er. Bij het bepalen in
welke jaargroep een kind past is het advies van de vorige basisschool leidend.
•

Communiceren met elkaar
Hoe bereiken wij elkaar
Een goed contact tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. Wij houden u op de
hoogte van belangrijke gebeurtenissen en de algemene zaken op school. Daarnaast
informeren wij u over het functioneren van uw kind. Wij waarderen het als u ons op de
hoogte houdt van het wel en wee van uw kind thuis. Op deze manier proberen wij samen
met u, uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.
Schriftelijke communicatie
We houden u op de hoogte middels de kalender, onze digitale nieuwsbrief en de website
bsbuizerd.nl. Door de bouwen wordt u via de blogs op de website op de hoogte gehouden
van bijzondere activiteiten en avonturen. De leerkrachten geven weleens een brief over
actuele zaken in de tas van uw kind mee of sturen u een brief via de mail.
Contact met de leerkracht
Juist het informele moment aan het begin van de schooldag is van belang voor een goed
contact met de leerkracht. Loopt u gerust binnen om het werk van het kind te bekijken.
Een complimentje doet zowel het kind als de leerkracht erg goed, want zij doen beiden
hun best om school tot een succes te maken! Deze gesprekjes voor schooltijd zijn
bedoeld voor praktische of organisatorische mededelingen, maar ongeschikt voor het
aankaarten van problemen, zeker als er kinderen omheen staan. Indien u bepaalde
problemen bij uw kind signaleert of er bestaan ergens misverstanden over, dan vragen
wij u dit met de leerkracht te bespreken en hier een aparte afspraak voor te maken. U
kunt ook terecht bij de intern begeleider of bij de directeur. Natuurlijk kunnen wij u ook
uitnodigen voor een gesprek. Samen streven we naar een goede oplossing. Komen we er
echt niet uit, dan onderzoeken we wie er ingeschakeld moet worden om het probleem op
te lossen.
Na schooltijd hebben de leerkrachten eerst pauze – i.v.m. het continurooster wordt u
dringend verzocht de pauzetijd van de leerkrachten te respecteren. U bent vanaf 14.30
uur welkom voor een afspraak. De meeste mensen zijn tot een uur of half vijf op school.
Bereikbaarheid directie
U kunt mondeling, telefonisch of per e-mail een afspraak maken met de directeur. Hij is
doorgaans op alle werkdagen behalve de woensdag aanwezig en bereikbaar via telefoon
of e-mail (zie contactgegevens).
Schoolverzuim
Als uw kind ziek is, neemt u contact op met school. De leerkracht weet dan waar uw kind
is. Schoolverzuim moet zoveel mogelijk voorkomen worden. De school is wettelijk
verplicht de onderwijstijd van de kinderen te waarborgen en verzuim te registreren. Bij
ongeoorloofd verzuim doen we melding bij de leerplichtambtenaar – dit kan voor u
juridische consequenties hebben. De regels worden streng gevolgd om het recht op - en
de continuïteit in onderwijs voor alle kinderen te garanderen.
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Regels voor verlof (Art. 13a/14 WPO)
Onderwijs is een recht voor kinderen. School, in de persoon van de directeur, moet er
voor waken dat kinderen de onderwijstijd krijgen waar ze recht op hebben. U kunt verlof
aanvragen voor de volgende redenen:
•
•
•
•
•

huwelijk van ouder / verzorger / familie;
begrafenis familie;
huwelijksjubileum van ouders of grootouders (voor de feestdag zelf);
beroep op vrijstelling buiten de reguliere schoolvakanties; u bent door werk niet
in de gelegenheid in één schooljaar, twee weken aaneengesloten op vakantie te
gaan (werkgeversverklaring verplicht, minstens 8 weken van tevoren aanvragen);
verlof voor bijzondere omstandigheden (toelichting vereist, ter beoordeling aan de
directeur).

Verlof vraagt u twee weken van te voren aan, het formulier kunt u halen bij de
administratie, directie of van de website downloaden. Waar het om meer dan 10 dagen
verlof gaat, beslist de leerplichtambtenaar.
Vrijstelling onderwijs en vervangende onderwijsactiviteiten (Art. 41, lid 2 WPO)
In principe doet elk kind mee met álle onderwijsactiviteiten. Het kan zijn dat u van
mening bent dat uw kind niet aan bepaalde activiteiten kan of mag deelnemen. Er zijn
twee gronden waarop dat mogelijk is:
• De lichamelijke gesteldheid van uw kind;
• Uit godsdienstige overwegingen.
Een melding dat uw kind bijvoorbeeld vanwege een blessure niet aan de gymnastiekles
kan deelnemen kunt u eenvoudig aan de leerkracht doorgeven. Wordt het ingewikkelder,
dan moet u met de directie overleggen. Als er vrijstelling gegeven mag worden, dan
kijken we met de groepsleerkracht welke vervangende activiteit zinvol is.
Schorsing of verwijdering
Ernstige verstoring van regels en afspraken, weglopen, grove overtreding van onze
waarden en normen, seksistische, racistische, discriminerende, onwelvoeglijke of
anderszins onaanvaardbare uitingen en geweld zijn gegronde redenen om met de
betreffende leerling en zijn/haar ouders in gesprek te gaan. Is het gebeurde zo ernstig
dan kan de directeur een time-out geven. Het kind wordt dan direct van school gehaald
door de ouders en blijft die dag thuis. We maken diezelfde dag met kind en ouders
afspraken om herhaling te voorkomen. Bij een tweede time-out volgt een melding bij het
bestuur en de leerplichtambtenaar. Op een derde time-out volgt een schorsing. Indien
schorsing overwogen wordt, ligt de beslissing bij het schoolbestuur. Het protocol time-out
en verwijdering zal worden gevolgd.
Wanneer de situatie onwerkbaar wordt voor kinderen, leerkracht of ander personeel
kunnen we overgaan tot verwijdering. Hierbij zoekt het bestuur naar een andere school
waar het kind geplaatst kan worden. Tegen de beslissing kan bij het schoolbestuur
bezwaar aangetekend worden. Het bestuur voert dan overleg met de inspectie van het
onderwijs en zo nodig met andere deskundigen en beslist dan alsnog binnen 4 weken.
Het protocol is ook van toepassing op ouders wanneer zij onwelvoeglijk gedrag vertonen.
Hieruit kan een verbod tot betreding van het schoolgebouw volgen. Bij herhaling behoort
een dwingend advies om een andere school te zoeken ook tot de mogelijkheden.
Verstrekken van onderwijskundige rapporten (art. 43 WPO)
Wanneer een leerling onze school verlaat zijn we wettelijk verplicht een onderwijskundig
rapport op te stellen voor de school waar de leerling dan naar toegaat. Leerlinggegevens
worden dus doorgegeven aan scholen voor voortgezet onderwijs en andere basisscholen
als uw kind voortijdig onze school verlaat. Wanneer ouders daar prijs op stellen, kunnen
zij een kopie krijgen van dit rapport. Het onderwijskundig rapport bevat informatie
omtrent leerprestaties, gedrag en verzuim waarmee de ontvangende school uw kind een
goede (door)start kan geven.
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Veiligheid
Jaarlijks evalueren we ons veiligheidsplan voor welzijn en veiligheid op De Buizerd. Door
middel van eigen waarneming, protocollen en registratie bewaken wij de veiligheid voor
kinderen en volwassenen op onze school. De directeur is samen met de
veiligheidscoördinator verantwoordelijk voor uitvoering en controle. Jaarlijks loopt er een
ouder uit de MR mee voor een algemene inspectie.
Schoolplan
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft bepaald dat iedere school
een schoolplan moet hebben. Dit is een plan, waarin zaken als personeelsbeleid en de
inhoud van het onderwijs beschreven staan. Het schoolplan 2015-2019 vindt u terug op
de website van de school en ligt ter inzage bij de directie.
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7. WAT U ZEKER MOET WETEN
Ziekmeldingen
Als uw kind ziek is, geeft u dit telefonisch door aan de school tussen 8.00-8.30 uur. De
leerkracht weet dan waar uw kind is. U draagt zelf zorg voor afmelding bij de naschoolse
opvang.
Hulpadres, e-mailadres en adreswijzigingen
Wilt u ervoor zorgen dat er bij de administratie van de school een tweede adres, extra
telefoonnummer en uw e-mailadres beschikbaar is? Zo kunnen wij u of een ander
vertrouwd persoon bereiken als er iets met uw kind onder schooltijd aan de hand is.
Belangrijke wijzigingen, zoals adres, telefoonnummer of e-mail, graag tijdig doorgeven
aan Tika Cornelissen van de administratie (administratie-buizerd@kansenkleur.nl).
Halen
1.
2.
3.

en brengen met de auto
Liever komt u en uw kind(eren) lopend of met de fiets;
’s Ochtends hebben we een Kiss & ride strook voor school;
Wanneer uw kind(eren) nog niet zelfstandig van de auto naar school kan, of wilt u
graag mee, dan parkeert u de auto op een parkeerplaats in de buurt;
4. Bij het halen werkt de Kiss & ride strook niet meer als zodanig; Soms staat u even
vast als het kind van een voorganger er nog niet is; Blijf kalm en fluit een leuk
deuntje; Bevalt de strook niet, zie 3;
5. Dubbel parkeren, parkeren op de stoep, hard wegrijden of rijden tegen de richting
in doen we niet voor de veiligheid van de kinderen.

Kiss & ride – doorrijden graag!
Twee jaar geleden is er voor onze school een Kiss&Ride strook aangelegd. Door deze
zone kunnen ouders met een auto hun kind veilig afzetten bij school. Een eenvoudig idee
met eigenlijk maar twee spelregels voor het gebruik:
•
•

De ouders die de 'Kiss & Ride'-strook gebruiken, moeten ook echt direct weer
doorrijden;
Voor ouders die mee naar binnen willen, is parkeerruimte in de buurt beschikbaar.
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Plein
Vóór en na schooltijd zijn de ouders en hun kinderen mét elkaar verantwoordelijk voor
gezelligheid en rustig spel op het schoolplein. Met de kinderen is afgesproken dat zij een
kwartier voor schooltijd en een kwartier na schooltijd niet voetballen op het plein. Ten
behoeve van de veiligheid mag er op het schoolplein niet worden gefietst.
De verjaardag van uw kind
Als uw kind jarig is, wordt dit op school ook gevierd en mag uw kind uitdelen. We zijn
voorstander van gezonde traktaties. Dus liever geen snoep, chips of koek. De kleuters
mogen op hun verjaardag ook de andere kleuterklassen rondgaan om felicitaties in
ontvangst te nemen.
Foto’s op de website of in de schoolgids
Bij vieringen en projecten worden er regelmatig foto’s gemaakt. Om het
Jenaplanonderwijs op De Buizerd te laten zien aan de buitenwereld gebruiken we graag
foto’s van activiteiten en kinderen op de website of in de schoolgids. Indien u géén
toestemming geeft voor het gebruik van foto’s waar uw kind individueel of van dichtbij
op staat, verzoeken wij u dit te melden bij inschrijving of in de eerste week van het
nieuwe schooljaar bij de administratie.
Schoolverzekering
De leerlingen zijn collectief verzekerd tegen ongevallen tijdens schooltijd. De dekking
hiervan geldt één uur voor schooltijd en één uur na schooltijd en tijdens de schoolreis, bij
excursies en bij uitstapjes. Wanneer binnen of buiten de school een fiets, kleding of bril
wordt beschadigd, worden de kosten op grond van deze verzekering niet vergoed. Het
stallen van de fiets is voor eigen risico. Bij verlies, diefstal of beschadiging van
eigendommen van kinderen en/of ouders doet u een beroep op uw eigen verzekering, of
die van de tegenpartij.
Gevonden voorwerpen
Bij de administratie bewaren we gevonden voorwerpen. Bent u of is uw kind iets kwijt,
dan kunt u daar informeren of een leerkracht aanspreken. Op bepaalde dagen worden de
gevonden voorwerpen uitgestald. Als ze dan niet worden opgehaald, doen we ze weg
naar een goed doel.
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