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Schoolgids SBO de Klimboom 

2020-2021 
 

Voor u ligt de schoolgids van school voor speciaal basisonderwijs (SBO) De Klimboom uit 
Emmeloord. Deze gids is te vinden op de website van de school: www.deklimboom-
emmeloord.nl. Voor ouders die geen toegang hebben tot internet is er een gedrukt 
exemplaar verkrijgbaar op school.  

Waarom een schoolgids? 

Elke school in Nederland is verplicht een schoolgids uit te geven. In die gids staat hoe de 
school het onderwijs verzorgt. Daarnaast wordt beschreven hoe de school de leerlingenzorg 
organiseert. Ouders lezen in de schoolgids wat ze van de school van hun kind kunnen 
verwachten. Tenslotte kijkt de school in de schoolgids terug op de resultaten van het 
onderwijs. 

Naast informatie over de inhoud van het onderwijs, is in deze schoolgids ook praktische 
informatie te vinden over o.a. schooltijden, vakanties, spreekavonden en excursies. 

Relatie schoolplan-schoolgids 

Vanaf augustus 2019 is het schoolplan 2019-2023 in werking. Dit plan is geschreven door de 
schoolleiding in overleg met het team. De medezeggenschapsraad heeft in juni 2019 
ingestemd met het schoolplan. In de schoolgids  wordt voor een deel uitvoering gegeven aan 
dit schoolplan. 

Juli 2020 

Corona protocol 2020 

We gaan ervan uit dat de maatregelen tegen het Corona virus ook na de zomervakantie van 
2020 zullen gelden. Deze maatregelen zijn:  

- Ouders en verzorgers komen niet op het schoolplein en in de school 

- De leerlingen mogen direct bij aankomst de school binnen en reinigen hun handen met een 

desinfectiemiddel. Ze gaan daarna naar hun klaslokaal.  

- Regelmatig worden de handen gereinigd en afgedroogd met papieren doekjes 

- De looproutes in school zorgen voor een afscheiding tussen bovenbouw en onderbouw 

Dagelijks worden na de lessen de tafels en andere gebruikte voorwerpen in de klas 

gedesinfecteerd. 

- De toiletten worden extra grondig gereinigd. 

- Externen ( onderzoekers, ambulant medewerkers en therapeuten) zijn welkom in de school als 

ze zich aan de maatregelen houden en geen gezondheidsklachten hebben.  
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1. SBO DE KLIMBOOM 

1.1 Ontstaan en richting en positie van de school 
De naam van onze school is ‘De Klimboom’, een speciale school voor basisonderwijs. 
De school is ontstaan door het samengaan van een school voor moeilijk lerende kinderen 
(mlk), een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom) en een 
afdeling voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk). Uit de letters van de afkortingen 
is de naam Klimboom gevormd. De naam is ook gekozen om aan te geven dat we de 
kinderen verder willen helpen in hun ontwikkeling, ‘omhoog laten klimmen’. 
De Klimboom is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs.  
De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband ‘Passend 
Onderwijs’ in de Noordoostpolder en Urk. Dit betekent dat er op de school 
leerlingen zitten van zowel openbaar onderwijs als het bijzonder onderwijs. De school 
staat open voor alle leerlingen, ongeacht afkomst, geloof of levensovertuiging, mits de 
overtuiging en uitgangspunten worden gerespecteerd. Bestuurlijk valt SBO ‘De Klimboom’ 
onder de Stichting Aves. Deze stichting beheert 34 scholen voor primair onderwijs en onze 
SBO school. 
 
1.2 Waarden van Aves 
SBO De Klimboom maakt deel uit van Stichting Aves. De stichting kent als ankerwaarden 
vertrouwen en verbinding en heeft daarbij de kernwaarden lef, passie en groei gekozen, die 
voor alle betrokkenen leidend zijn bij het invullen van de missie en visie en het 
verwezenlijken ervan. De missie luidt: 'Wij bieden betekenisvol en toekomstgericht 
onderwijs en zijn een betrouwbare partner in onderwijs'. Deze opdracht wil Aves 
waarmaken door te werken vanuit de volgende visie: ‘In elk dorp en elke stad in haar 
werkgebied garanderen wij een basisschool. De scholen zijn een afspiegeling van de 
gemeenschap en de omgeving. Waar mogelijk maakt de school deel uit van een integraal 
kind centrum. Wij zetten de kinderen voorop en willen het basisonderwijs innoveren, 
ontwikkelen en behouden. We maken werk van onderwijs en opvoeding. Kwalitatief, 
waarde(n)vol en grensverleggend'. 

1.3 Doel en middelen 
De stichting heeft scholen voor Openbaar, Katholiek en PC onderwijs en daarnaast een 
aantal samenwerkingsscholen. Elke school heeft ondersteuning van een 
identiteitsmedewerker voor de vormgeving van het beleid rond de identiteit van de school.  
 
1.4 De organisatie van Aves 
Aves wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur (CvB) : de heren E.K. Strijker 
en J. Timmermans  
Het College van Bestuur legt op hoofdlijnen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 
Dit is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op met name het functioneren van het 
College van Bestuur. Het College van Bestuur werkt vanuit het bestuurskantoor in 
Emmeloord en coördineert en/of stuurt veel zaken van hieruit aan. De Raad van Toezicht 
bestaat uit zes leden. Eén van hen wordt benoemd op voordracht van de GMR. De RvT leden 
zijn: Mevr. Willy Feikens (voorzitter), Dhr. Jaap Jongejan, Mevr. Dieke Talsma, Dhr. Cees 
Tolsma en Mevr. Esther Blankvoort . In het bestuurskantoor wordt uitvoering gegeven van 
het stichtingsbeleid van het CvB door medewerkers P&O, ICT en onderwijskunde.  
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1.5 Scholen van Aves 
De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. Hierbij ligt het accent op 
onderwijskundig leiderschap. De schooldirecteuren komen regelmatig bijeen in het kader 
van beleidsvoorbereiding, onderlinge afstemming en deskundigheidsbevordering. Deze 
bijeenkomsten noemen we het directeurenberaad. Scholen van Aves bedenken niet zo maar 
hun eigen plannen. Veel zaken zijn wettelijk voorgeschreven of binnen Aves afgesproken. Dit 
laatste wordt gedaan om de missie, de visie en de doelen van Aves te kunnen 
verwezenlijken. 
 
1.6 Ouderbetrokkenheid 
Ouders zijn voor Aves erg belangrijk. Met name op schoolniveau komt dit sterk naar 
voren door diverse vormen van ouderbetrokkenheid. We onderscheiden: 

- de ouder die meeleeft (met je kind, met de groep waarin je kind zit en met de 
leden van het schoolteam); 

- de ouder die meedoet (met het team of de groep waarin je kind zit, als 
overblijfmoeder, als leesvader of hoe dan ook); 

- de ouder die meedenkt en meebeslist (als lid van de medezeggenschapsraad of 
als lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad); 

- de ouder die toezicht houdt (als lid van de Raad van Toezicht). 
Natuurlijk verwachten we dat alle ouders meeleven met de kinderen en de school. En 
eigenlijk zouden we het ook erg prettig vinden wanneer ouders willen meehelpen. 
Gelukkig doen ook veel ouders dit. Al deze hulp wordt gecoördineerd door de 
activiteitencommissie. Het meedenken en meebeslissen kan door lid te zijn van de MR en/of 
de GMR. Maar er zijn meer mogelijkheden om mee te denken: deelname aan de 
klankbordgroep en/of een ouderpanel.  
 
1.7 Klankbordgroep en panels 
Als schooldirecteur heb je met veel personen en belangen te maken: de kinderen, hun 
ouders, de personeelsleden, het College van Bestuur en collega-directeuren. Behalve 
deze personen en hun belangen is er ook veel vakliteratuur voorhanden. Telkens weer 
sta je als schooldirecteur voor de keuze: doen wij de goede dingen? Om over die vraag 
na te denken en hierop feedback te krijgen vanuit de ouders is door de directeur een 
klankbordgroep samengesteld die periodiek bijeenkomt. 
Maar er is ook nog een andere vraag: doen wij de dingen goed? Ook dat willen we graag 
rechtsreeks horen. Vandaar dat op alle scholen van Aves periodiek een 
oudertevredenheidspeiling wordt georganiseerd. We bestuderen zorgvuldig de uitslag. 
Waar u tevreden over bent, proberen we te borgen. En zaken waarvan u als ouders heeft 
aangegeven dat u daar minder tevreden over bent, willen we graag met u bespreken. 
Dat doen wij door het instellen van een ouderpanel. Een ouderpanel is een groep ouders, 
die over één te verbeteren punt van gedachten wisselt met de school. We nodigen ouders 
die belangstelling hebben voor het genoemde verbeterpunt uit om op school bij elkaar te 
komen en ons nog duidelijker aan te geven wat verbeterd zou moeten worden en dan 
verkennen we met hen wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn. 
Ook de mening van de leerlingen op de scholen van Aves vinden we erg belangrijk. 
Vandaar dat we naast ouderpanels ook leerlingenpanels organiseren. Een leerlingenpanel 
is een groepje leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 dat met de schooldirecteur spreekt over 
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wat hen bezig houdt. Meestal neemt de schooldirecteur de uitslag van de 
leerling tevredenheidspeiling als uitgangspunt, maar het kan ook over andere aspecten 
van het schoolleven gaan, zoals de schoolregels, de inrichting van het schoolplein, de 
lessen of de omgang met de leerkrachten. 
 
1.8 Medezeggenschapsraad 
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze kent twee geledingen: ouders en 
personeelsleden. De MR heeft instemmings- en/of adviesrecht ten aanzien van 
beleidszaken op schoolniveau. Beleidszaken die voor meer scholen van Aves van 
belang zijn worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 
Voor beleidsstukken van Aves verwijzen we naar de website: www.aves.nl.  
 
1.9 Directie 
Directeur van De Klimboom is de heer drs. J.E. Post 
Email: j.post@aves.nl 
 
1.10 Situering van de school 
De school staat in Emmeloord West en is gehuisvest aan het Vogelsant. Rondom de 
school ligt het schoolplein, verdeeld in een plein voor de kleuters en de onderbouw en het 
deel waar de oudere leerlingen spelen. Achter de school ligt een openbaar speelveld, 
waar we dankbaar gebruik van maken. 
We beschikken over 10 leslokalen, een lokaal voor bewegingsonderwijs, een 
handenarbeidlokaal, een gemeenschapsruimte en diverse nevenruimtes.  
 
1.11 Schoolgrootte 
In het schooljaar 2020-2021 start de school met negen groepen. Het totale aantal leerlingen 
is niet alle jaren gelijk. We beginnen het schooljaar met ongeveer 120 leerlingen. Niet alle 
groepen zijn even groot. We streven ernaar de jongste groepen zo klein mogelijk te houden. 
Tussentijds aangemelde leerlingen kunnen geplaatst worden zolang er ruimte is en de 
klassengrootte onderwijskundig verantwoord is. 
Naast de directie telt de school achttien leerkrachten. In de meeste groepen werken 
twee leerkrachten, elk een deel van de week. Verder beschikken we over een 
vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. Eén leerkracht is tevens Intern 
Begeleider. Haar taak is: het geheel van de leerlingenzorg te coördineren en de leerkrachten 
te begeleiden en te ondersteunen bij de dagelijkse leerlingenzorg. 
De overige medewerkers zijn: vier onderwijsassistenten, een administratieve kracht,  
een logopediste, een psycholoog, een psychologisch assistente, een 
schoolmaatschappelijk werkster en een schoolarts. 
Een aantal groepen, in hoofdzaak de onderbouwgroepen, hebben vier dagen per week 
hulp van stagiaires die de opleiding ‘Sociaal Agogisch Werk’ of’ Onderwijsassistent’ 
volgen. 
 
2 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 
 
2.1 Uitgangspunten 
Onze school is een christelijke school waar mensen werken met een geloofsvisie die is 
ontleend aan de Bijbel. Dit houdt in dat bij onderwijs en opvoeding wordt uitgegaan van 

http://www.aves.nl/
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de normen en waarden die de Bijbel ons geeft. Daarbij gaat het er niet alleen om wat we 
daarvan vertellen, hoe we er over praten, maar vooral dat we dit ook tonen. Niet wat we 
zeggen is beslissend, maar wie we zijn en wat we doen. 
Als christelijke school willen wij op basis van wederzijds respect, open staan voor 
kinderen en ouders met een andere (religieuze) achtergrond, zonder de eigen identiteit te 
verliezen. Ten aanzien van niet-kerkelijke kinderen en ouders willen we geen gebruiken 
dwingend voorschrijven. Wel willen hen in alle bescheidenheid in aanraking brengen met 
het evangelie en trachten te komen tot een ‘meedoen’. 
 
2.2 Het klimaat van de school 
Het team streeft ernaar de school tot een plek te maken waar de kinderen zich aanvaard 
weten en veilig voelen, omdat ze zich dan pas kunnen ontwikkelen. 
We willen de kinderen laten merken dat we beschikbaar voor hen zijn en dat we naar hen 
willen luisteren. We willen de kinderen ook leren samen te werken, samen te spelen en 
elkaar te accepteren en te respecteren. Voor onze kinderen is dit, juist vanwege de 
problemen die ze hebben, heel erg moeilijk. De schoolregels zijn daarbij een belangrijk 
hulpmiddel. We vinden dat ook ouders een belangrijke rol spelen. We denken hierbij 
aan het op elkaar afstemmen van omgang, vorming en opvoeding. Ouders zijn daarom 
altijd welkom op school om over hun kind te praten. U kunt een afspraak maken met de 
leraar of de directie als er ‘iets’ is. U kunt er op rekenen dat wij dat ook u zullen 
benaderen als er ‘iets’ is. 

2.3 Missie  en visie 
Kinderen die worden aangemeld en toegelaten op De Klimboom blijken op hun 
basisschool, ondanks de gegeven extra zorg en inspanning, onvoldoende geholpen te 
kunnen worden en zijn aangewezen op de extra, speciale zorg en het onderwijs van onze 
school, een speciale school voor basisonderwijs. Wij zijn een school met speciaal 
karakter: wij moeten het dus ‘ànders doen’ en willen dat ook. Ons motto is: ‘Groei gezond, 
klim veilig en ontwikkel je evenwichtig!’ 
Het speciale karakter van onze school is te herkennen in de kernkwaliteiten: 
Elke leerling is uniek! 
Planmatige afstemming op leerproblemen en gedrag 
een sterk pedagogisch klimaat  
 
2.4 Het pedagogische aanbod 
Niet het bijzondere en afwijkende van de kinderen wordt vooropgesteld, maar het bieden 
van optimale ontwikkelingskansen. We willen dit bereiken door steeds de behoefte aan 
ondersteuning en instructie van ieder afzonderlijk kind als vertrekpunt te nemen voor dat 
wat we doen. Voorwaarde daarbij is het welbevinden van uw kind. De behoefte van het kind 
aan relatie (zich veilig en gewaardeerd voelen), aan competentie (zelfvertrouwen hebben), 
aan autonomie (zelfstandig en verantwoordelijk zijn) staat voorop. Pas dan is er een goede 
basis voor leren. 
 
2.5 Het onderwijsaanbod 
De Klimboom is een speciale basisschool en valt daarom, net als alle basisscholen onder 
de Wet Primair Onderwijs. De schoolvakken als Nederlandse taal, schrijven, lezen en 
rekenen zijn bij ons dus ook heel belangrijk. Wat wel anders is dat we niet werken met 
een leerstof jaarklassensysteem, waarbij er van uit gegaan wordt dat de leerlingen in 
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een schooljaar een bepaalde hoeveelheid leerstof moeten leren en kennen. Wij gaan uit 
van de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. Ons onderwijs is gericht op 
optimaal leren, wat wil zeggen dat het aansluit bij de behoefte aan ondersteuning en 
instructie van dit moment. De leerstof die we aanbieden is zinvol en betekenisvol en het 
niveau van de leerstof is zodanig dat de leerling succes kan ervaren: de taken zijn 
aangepast aan het niveau van de leerling en aangepast aan het werktempo en 
leertempo. 

2.6 Het aanbod voor jonge risicokinderen 
De kleuters van De Klimboom kunnen een ontwikkelingsachterstand hebben op het 
gebied van taal, spraak, motoriek, de zintuiglijke ontwikkeling, werkhouding, sociaal-
emotioneel en het leren. Door middel van gerichte observatie en gericht met de kinderen 
te werken aan de hand van een plan per leerling werken we aan deze achterstanden. 
Aan de hand van herkenbare thema’s zijn de leerlingen bezig met allerlei activiteiten. Bij 
deze activiteiten spelen taal en spreken een grote rol. De groepsleerkracht en de 
logopediste werken veel samen: de individuele behandeling van de logopediste en de 
gerichte taal- en spraakactiviteiten worden op elkaar afgestemd. 
 
3 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 
 
3.1 Schoolorganisatie 
De leerlingen worden verdeeld over 9 groepen. De groepen worden zoveel mogelijk 
ingedeeld op grond van de leeftijd van de leerlingen. Uitgangspunt is daarbij ook de 
behoefte aan ondersteuning en instructie, het leerniveau, het ontwikkelingsniveau, het 
gedrag van het kind en de opvoedingssituatie binnen een bepaalde groep. We streven 
ernaar om binnen een groep met hooguit drie verschillende niveaus te werken Bij taal, lezen 
en rekenen werken we met niveaugroepen binnen de eigen stamgroep of de leerlingen 
werken tijdens deze lessen op hun eigen niveau in een andere groep van hun bouw. Het is 
mogelijk dat een leerling langer dan een jaar in dezelfde groep zit. Zo krijgen ze de 
mogelijkheid om zich in deze groep op hun niveau te ontwikkelen. 
 
3.2 Groepsgrootte 
Wettelijk is bepaald dat een leerling die aangewezen is op onze school niet op een 
wachtlijst geplaatst mag worden. Na het verlenen van een beschikking door de 
Toewijzingscommissie ( TC) en aanmelding door de ouders, zal zo snel mogelijk een 
geschikt instroommoment voor de leerling worden gekozen. Vaak is dit direct na een 
vakantieweek. 
Bij veel aanmeldingen kan de groepsgrootte snel veranderen. We streven echter naar 
een kleutergroep van niet meer dan 12 leerlingen. De andere groepen zijn bij voorkeur 
niet groter dan 15 leerlingen en ten hoogste 17 leerlingen. 
Als er meer leerlingen zijn, zullen we groepen zodanig moeten indelen en organiseren dat 
de kwaliteit van de lessen en de aandacht voor de leerlingen er niet onder leidt. 
 
3.3 Organisatie voor zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 
De Klimboom is een speciale school voor basisonderwijs, die betekent dat alle kinderen 
specifieke behoeften hebben. In hoofdstuk 4 vindt u hierover meer informatie. 
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3.4 De activiteiten voor de kinderen 
 
- Activiteiten in onderbouw 
Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er 
veel ontwikkelingsmateriaal is waarvan kleuters kunnen leren. We noemen dit 
‘ontwikkelingsgericht onderwijs’. We praten veel met kinderen over allerlei onderwerpen 
zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Speciale taalprogramma´s en 
logopedie zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Spraak en taal zijn niet alleen belangrijk 
als voorbereiding voor het latere lees- en taalonderwijs, maar zeker ook voor de overige 
leervakken. Beweging- en expressieactiviteiten krijgen de eerste jaren ook veel aandacht. 
 
Taalontwikkeling 
Taalontwikkeling is van groot belang voor het leren. Vooral de ontwikkeling van de 
mondelinge taal (spreken en begrijpen) is van groot belang. 
In onze school beginnen de kinderen met leren lezen wanneer ze daaraan toe zijn. Dat 
wil zeggen als ze de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, voldoende hebben 
ontwikkeld. Dit kan in de kleutergroep of in groep 3. We sluiten aan bij het niveau en het 
tempo van het kind. Naast de leesmethode gebruiken we ook nog andere materialen om 
kinderen te leren lezen. 
Naast het technisch lezen besteden we ook veel aandacht aan het begrijpend lezen. 
 
Schrijven 
We willen de kinderen een leesbaar handschrift aanleren, bij voorkeur verbonden schrift, 
maar als dat niet lukt:  blokschrift. Voor sommige kinderen met een zwakke fijne motoriek 
is de computer een uitkomst. 

Taalonderwijs 
Naast de spelling besteden we ook aandacht aan het mondelinge taalgebruik: luisteren 
naar wat anderen zeggen en daarop goed reageren. We leren kinderen hun gedachten 
en gevoelens onder woorden te brengen. In de hogere groepen ook schriftelijk: het 
taalonderdeel stellen. We werken met ‘Taalverhaal.nu’, een integrale taalmethode die is 
‘veel mogelijkheden biedt voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Dat geldt ook 
voor ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’( ZLKLS) de methode die wordt gebruikt voor het 
spellen. 
In de hoogste groepen komen de kinderen in aanraking met de Engelse taal. 
 
Rekenen 
Vroeger maakten de kinderen veel sommen. Nu leren we de kinderen rekenen door het 
leren oplossen van praktische probleempjes die ze in het dagelijkse leven tegen komen, 
onder andere het rekenen met geld, meten en wegen. Dit wordt realistisch rekenen 
genoemd. Het maken van sommen heeft ten doel het geleerde toe te passen en in te 
oefenen. We gebruiken daarvoor een rekenmethodiek, ‘Rekenzeker’, die tegemoetkomt aan 
de instructiebehoefte van onze leerlingen. Naast deze methode is er remediërend materiaal 
waarmee een leerling tijdelijk kan oefenen. 
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Sociaal-emotionele ontwikkeling 
We merken meer en meer dat kinderen het moeilijk vinden om op een goede manier 
voor zichzelf op te komen en tegelijk op een goede manier met andere kinderen en 
volwassenen om te gaan. We merken ook meer en meer dat kinderen hierdoor in hun 
ontwikkeling belemmerd worden. 
We vinden dat we de kinderen hiermee moeten helpen door ze de noodzakelijke sociale 
vaardigheden te leren, om sociaal competent te worden. Het gaat daarbij om weten en 
kennen, doen en kunnen, willen en durven. 
Wekelijks wordt daarom in alle groepen lestijd besteedt aan het ‘vak’ sociale competentie 
aan de hand van een methode en een speciaal programma: de Kanjertraining. De 
uitgangspunten van deze training vinden de kinderen in de school terug en ook op het 
plein worden de ‘kanjerregels’ toegepast. 
 
Wereld oriënterende vakken 
Dit zijn de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde en verkeer. 
In de onderbouw worden de wereld oriënterende vakken niet afzonderlijk gegeven. 
In die groepen worden onderwerpen en thema’s behandeld die passen bij het jonge kind 
en aan de hand waarvan kennis en inzicht worden aangebracht. 
In de bovenbouw worden de vakken wat meer gescheiden, hoewel er ook met thema’s 
wordt gewerkt. 

Expressie activiteiten 
We besteden op school aandacht aan tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen, 
muziek en wat genoemd wordt dramatische expressie, ‘toneel’ zeg maar. De school 
beschikt over een goed uitgerust handvaardigheid lokaal, waar diverse technieken 
kunnen worden gebruikt. Er is zelfs een moderne pottenbakkersoven. 
 
Bewegingsonderwijs 
De kleuters hebben elke dag beweging (binnen of buiten) en gaan eens per maand naar het 
zwembad voor watergewenning en zwemoefening. Voor diplomazwemmen wordt ouders 
geadviseerd zelf een training aan te vragen bij een zwembad of zwemschool. 
De overige groepen hebben twee keer per week bewegingsonderwijs, deels van de 
vakleerkracht. Kinderen met een motorische achterstand kunnen extra les krijgen via club 
‘Extra’. Voor een klein aantal kinderen met sociaal-emotionele problemen en/of motorische 
problemen bestaat de mogelijkheid tot paardrijden bij de Balansruiters. Aan het 
paardrijden zijn voor de ouders wel kosten verbonden. Zie ook pagina 38. 
Ouders wordt gevraagd hun kinderen sportschoenen mee te geven waarvan de zolen niet 
afgeven op de vloer! 
 
3.5 Speciale voorzieningen in en om het schoolgebouw 
Voor het gebruik van de verschillende ruimten verwijzen we naar de plattegrond op 
pagina 31.De school wordt aan drie kanten omgeven door een schoolplein met 
speelobjecten en achter de school ligt een groot speelveld. Daar spelen de oudere 
kinderen in de pauzes. Bewegingsonderwijs in de buitenlucht wordt ook daar gegeven. 
Om de veiligheid van kinderen en personeel te waarborgen in geval van brand of andere 
calamiteiten is een ontruimingsplan opgesteld. Jaarlijks wordt het plan in de praktijk 
getoetst, zodat in geval van nood een ontruiming vlot en veilig verloopt. Vier 
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personeelsleden zijn opgeleid tot Bedrijfshulpverlener. 

3.6 De wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut 
SBO de Klimboom werkt met een continurooster waarbij alle lesdagen van 8.30-14.00 u 
duren. De leerlingen van de onderbouw gaan minimaal 880 uur naar school. De kleuters van 
groep 1/2  hebben elke 14 dagen een vrije vrijdag. De groepen 4 t/m 8 hebben iets meer dan 
1000 lesuren. Het precieze aantal uren is afhankelijk van de vakantieregeling. Er wordt 
zoveel mogelijk gewerkt aan de hand van het activiteitenplan en het lesrooster. Enkele 
dagen per schooljaar zijn er studiedagen voor het onderwijzend personeel in verband met 
scholing. De leerlingen hebben dan vrij. De ouders ontvangen tijdig bericht hiervan. De 
administratie van de school regelt de afmelding voor de leerlingen die met de taxibusjes 
naar school gaan. 
 
4 DE ZORG VOOR KINDEREN 
 
4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school 
Om toegelaten te worden tot De Klimboom moet de zogeheten Toewijzingscommissie  
(TC) een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ afgeven. Met andere woorden: deze commissie beslist 
over de noodzaak van speciaal basisonderwijs voor de leerling. Is die noodzaak aangetoond 
dan is de leerling na aanmelding toelaatbaar tot ‘de Klimboom’. De TC geeft 
toelaatbaarheidsverklaringen af voor een bepaalde tijd ( vaak 2 jaar). Na afloop van deze 
periode beoordeelt de TC opnieuw of onderwijs op een speciale school voor basisonderwijs 
noodzakelijk is. 
De basisschool dient te zorgen voor de gegevens over de leerling die de TC nodig heeft 
om tot een goed oordeel te komen. Bij jonge kleuters die nog niet op een basisschool zitten, 
vraagt de TC aan deskundigen om onderzoek te doen naar de ontwikkeling 
van de kleuter. In de regel wordt dit onderzoek gedaan door deskundigen van ‘de 
Klimboom’.  
Voordat de leerling wordt toegelaten tot SBO de Klimboom heeft de directeur of de intern 
begeleider een kennismakingsgesprek met de ouders en vullen de ouders een 
aanmeldingsformulier in. Nieuwe leerlingen mogen ter kennismaking een uurtje in hun 
nieuwe groep meedoen. 
 
4.2 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Passend onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen 
dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 
De bedoeling van Passend onderwijs is dat kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis, op de 
eigen basisschool, onderwijs krijgen dat bij hen past. 
Wanneer we specialistische hulp nodig hebben bij de begeleiding van een leerling, 
kunnen we een beroep doen op het expertiseteam van Aves. Vanuit het expertiseteam 
werken orthopedagogen en andere specialisten op o.a. het gebied van 
dyslexie, hoogbegaafdheid en gedrag. Ook een specialist op het gebied van leer- en 
gedragsproblemen van de school voor speciaal basisonderwijs De Klimboom werkt vanuit 
het expertiseteam voor de basisscholen. Wanneer we specialisten van buiten onze 
school willen inschakelen gebeurt dat overigens altijd in overleg met u als ouders. 
Deskundigen vanuit het speciaal onderwijs kunnen we eveneens gemakkelijk om advies 
vragen. Met alle basisscholen in de polder (en op Urk) werken we namelijk samen met de 
scholen voor speciaal onderwijs, binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
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Noordoostpolder-Urk. Alle informatie over Passend onderwijs in de Noordoostpolder vindt 
u op de website van het samenwerkingsverband: www.passendonderwijsnu.nl. 
Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Mogelijk 
kan een andere basisschool dat wel. Samen met u als ouders verkennen we dan de 
mogelijkheden voor een overplaatsing naar een andere basisschool. 
Soms heeft een leerling intensieve ondersteuning nodig die alleen op het speciaal 
(basis)onderwijs geboden kan worden. Met instemming van u als ouders melden we de 
leerling dan aan bij de Toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband. De 
Toewijzingscommissie beslist vervolgens of de leerling toelaatbaar is op het speciaal 
(basis)onderwijs. 
Als een kind naar een speciale (basis)school gaat, wordt regelmatig bekeken of de 
intensieve ondersteuning van de speciale (basis)school nog nodig is voor de leerling. Als 
de leerling weer voldoende heeft aan de ondersteuning die de basisschool kan bieden, gaat 
de leerling terug naar de basisschool. Dit vanzelfsprekend altijd in goed overleg met 
de ouders én alleen wanneer duidelijk is dat de leerling tot en met groep 8 op zijn / haar 
plek zal zijn op de basisschool. 
Meer informatie over de scholen voor speciaal (basis)onderwijs en over de 
Toewijzingscommissie vindt u eveneens op www.passendonderwijsnu.nl. 
 
4.3 Het vervoer 
Zodra het mogelijk en verantwoord is, moeten onze leerlingen met het openbaar vervoer 
of zelfstandig reizen, al dan niet onder begeleiding. 
Voor leerlingen die buiten Emmeloord wonen, geldt het volgende: 
Jonger dan negen jaar met openbaar vervoer + begeleider. Vanaf negen jaar reist de 
leerling zelfstandig met het openbaar vervoer. Indien de ouders willen begeleiden moet 
worden aangetoond dat het kind niet in staat is zelfstandig te reizen. Deze kosten 
worden vergoed. Het drempelbedrag bedraagt de kosten van het openbaar vervoer over 
de eerste zes kilometer per te vervoeren kind per schooljaar. Een en ander is ook 
afhankelijk van het belastbare inkomen van de ouders. 
Uitzonderingen: 
Als u en de school het onverantwoord vinden om uw kind met het openbaar vervoer te 
laten reizen en vervoer per taxibusje willen, moet een medische verklaring en/of een 
verklaring van het Zorg Advies Team ( ZAT)van de school worden overlegd waaruit dit 
blijkt. Veel gemeenten vragen een eigen bijdrage van de ouders voor het 
leerlingenvervoer. Als openbaar vervoer niet mogelijk is, moet de leerling met de fiets of 
auto naar en van school worden gebracht en gehaald. In moeilijke gevallen kan een 
beroep worden gedaan op de hardheidsclausule. De tegemoetkoming in de kosten voor 
het vervoer moet u als ouders/verzorgers zelf aanvragen bij uw gemeente, afdeling 
onderwijs. Ieder schooljaar moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. 
 
4.4 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 
Het dagelijkse werk en het gedrag van de kinderen wordt door de leerkracht bekeken. 
Het kind wordt niet vergeleken met zijn klasgenoten, maar wordt individueel beoordeeld. 
We geven bij ons op school officieel geen cijfers. Op geregelde tijden worden toetsen (op het 
niveau van het kind) afgenomen om de vorderingen vast te stellen. De uitkomst van de 
toetsen geeft de leerkracht aanwijzingen over de manier waarop de leerling verder kan gaan 
met de leerstof of eventueel extra ondersteuning nodig heeft. 

http://www.passendonderwijsnu.nl/
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4.5 De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht 
De leerkracht houdt de vorderingen en andere gegevens over het leren van het kind bij 
in het zogenaamde leerling volg systeem ‘ParnasSys’. Daarnaast is er van elk kind een 
leerlingendossier, waarin alle overige gegevens zitten. Onder andere gegevens die we 
van andere instanties hebben ontvangen, bijvoorbeeld het Onderwijskundig Rapport, een 
psychologisch onderzoek. In dit dossier komen ook alle nieuwe gegevens over het kind 
die we zelf verzamelen. 
Al deze gegevens vallen onder de Algemene verordening Persoonsgegevens (AVG). Als 
anderen om deze gegevens vragen, moeten de ouders daarvoor schriftelijk toestemming 
geven. De leerlingendossiers worden conform de wet tot 5 jaar na het verlaten van de school 
bewaard. Daarna worden de dossiers gewist of vernietigd. 
 
4.6 Teamleden die in de school de vorderingen van de leerlingen doorspreken 
Tenminste twee keer per jaar bespreken de groepsleerkrachten van een bouw de 
kinderen van hun groep. Dit is de leerlingbespreking. Afhankelijk van de situatie worden 
vooraf of achteraf de ouders geïnformeerd of wordt met ze overlegd. In bepaalde 
gevallen wordt een leerling besproken met de intern begeleider en/of de 
orthopedagoog. Als blijkt dat een leerling extra hulp of zorg nodig heeft, dan wordt een 
plan van aanpak voor deze leerling gemaakt. Dit noemen we het handelingsplan. Dit plan 
van aanpak wordt met de ouders besproken en met uw instemming (ondertekening) 
gaan we daarmee aan het werk. U wordt ook op de hoogte gehouden van het verloop, de 
resultaten en het vervolg. 
Tussentijds hebben de leerkrachten in hun bouw ook overleg over de manier waarop 
kinderen geholpen kunnen worden. 
 
4.7 De wijze waarop het welbevinden en de leervorderingen van de kinderen 
besproken wordt met ouders 
Het welbevinden van het kind vinden we heel belangrijk. Daarnaast komen de 
vorderingen. Daarom is een goede samenwerking tussen ouders en school van essentieel 
belang. De ouders worden twee keer per jaar tijdens de kijk/spreekavonden ingelicht 
over het gedrag en de vorderingen. Als het nodig is nemen we tussentijds ook contact op 
met de ouders. 
De groepsleerkracht bezoekt alle ouders minimaal een keer per jaar. 
De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee. (jan./febr. en juni/juli) 
Het rapport wordt in eerste instantie aan het kind geschreven. 
 
4.8 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften 
Van een speciale school voor basisonderwijs mag verwacht worden dat de zorg voor uw kind 
speciaal is. Dit blijkt niet alleen uit de kleinere groepen, de volledig ambulante 
directie en de ambulante intern begeleider, administratieve ondersteuning en de gerichte 
deskundigheid van de groepsleerkracht. Het verschil met een basisschool zit hem vooral ook 
in de onderstaande voorzieningen: 
 
- De interne begeleiding 
De intern begeleider is het aanspreekpunt voor de ouders en de leerkrachten wat 
betreft de leerlingenzorg. Zij stuurt het leerlingvolgsysteem aan, coördineert de 
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extra hulp en de handelingsplannen die voor de leerlingen gemaakt worden, en 
stelt jaarlijks de toets kalender op. Ook volgt  zij nieuwe ontwikkelingen rond de 
zorg aan leerlingen. Zij voert de kennismakingsgesprekken met de ouders van 
nieuwe leerlingen. 
- Logopedie 
De logopediste heeft de zorg voor leerlingen met een spraak/taalachterstand. 
Wanneer er een logopedische hulpvraag is (vanuit het dossier, de leerkracht of de ouders) 
wordt het kind getest. Naar aanleiding van de resultaten van de (taal)test 
wordt in overleg met de psychologe besproken of een leerling in aanmerking komt 
voor logopedie. De behandeling wordt altijd begonnen na overleg met de ouders. 
De therapie sluit aan bij de inhoud van het (taal) onderwijs (o.a ‘schatkist’ en 
‘taaltrapeze’). 
- De orthopedagoog 
De orthopedagoog ondersteunt de leerkrachten als er vragen en problemen zijn 
Met leerlingen op het gebied van het leren en/of de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en gedrag. Zij is verantwoordelijk voor het psychologische en 
diagnostische onderzoek van de leerlingen. Tevens doet zij observaties in de klas, 
voert gesprekken met de intern begeleider, de leerkrachten en de ouders en 
neemt incidenteel deel aan de leerling-besprekingen. 
Ook neemt zij het eindonderzoek van de schoolverlaters af. Tenslotte is zij lid van 
Het Zorg Adviesteam ( ZAT). 
- De schoolarts 
De schoolarts is lid van de Commissie van Begeleiding. Op grond van hulpvragen 
kan zij de ouders uitnodigen voor een onderzoek van hun kind. Indien nodig heeft zij 
contacten met andere deskundigen binnen de gezondheidszorg en zorgt, zo 
mogelijk en nodig, voor ‘vertaling’ naar het handelen van de leerkracht. 
Vanzelfsprekend gebeurt dit niet buiten medeweten van de ouders. 
- Schoolmaatschappelijk werk 
Het schoolmaatschappelijk werk heeft als doel te zorgen voor een goede 
afstemming van de hulp op school en de thuissituatie. Uitgangspunt is het 
functioneren, de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind op school. Onze 
schoolmaatschappelijk werkster verzamelt gegevens over de concrete 
opvoedingssituatie van het kind in het gezin en de buurt en de eventuele 
belemmeringen. Zij geeft informatie aan de ouders en is behulpzaam bij het 
doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties. 
Tenslotte is ook zij lid van het ZAT. 
- Zorg Advies Team ( ZAT) 
Na toelating en aanmelding van uw kind wordt er een ontwikkelingsperspectief en 
een eerste handelingsadvies gemaakt door de orthopedagoge of de intern 
begeleider. In het ontwikkelingsperspectief beschrijven we op grond van de 
(onderzoek)gegevens uit het Onderwijskundig Rapport wat we van uw kind op het 
gebied van leren mogen verwachten, zodat we een doel hebben waar we naar toe 
werken. Het ZAT komt maandelijks bij elkaar en bespreekt leerlingen die extra 
aandacht en zorg verdienen naar aanleiding van leerling-besprekingen en vragen 
van leerkrachten en ouders. Deze commissie is te vergelijken met de zorgteams 
(ZAT’s) die op de basisscholen in de Noordoostpolder actief zijn. Ook hier werken 
onderwijs en jeugdzorg en medische zorg samen. Plaatsing van uw kind op SBO 
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De Klimboom betekent dan ook dat de leden van het ZAT betrokken kunnen worden bij de 
zorg rond uw kind. Wie ook bij de zorg wordt ingeschakeld, het is belangrijk te weten dat u 
correct op de hoogte gehouden wordt van wat wij over uw kind bespreken. Als uw kind 
onderzocht wordt, een uitgebreide toets krijgt, in aanmerking komt voor extra 
begeleiding of als er aanleiding is tot zorg, dan nemen wij met u contact op. 
Anderzijds als er thuis ingrijpende veranderingen zijn die zijn weerslag heeft op 
uw kind, verwachten wij dat u dit aan ons meldt. Dit alles in het belang van uw 
kind/ onze leerling. 
 
4.9 De procedure die gevolgd wordt indien er problemen met een kind zijn 
Als de problemen van de leerling of problemen van de leerkracht met de leerlingen 
daartoe aanleiding geven worden deze besproken in het Zorg Advies Team. Deze 
commissie adviseert en ondersteunt de leerkracht die met het kind werkt. Ook helpt ze 
de leerkracht bij de planning en de uitvoering van hun werk. 
De commissieleden zijn: de intern begeleider, de schoolpsycholoog, de 
schoolmaatschappelijk deskundige, de schoolarts, de directeur. De intern begeleider 
coördineert dit overleg en zit het overleg voor. Andere deskundigen kunnen als dit nodig 
is, bij de bespreking worden betrokken. Vooraf is daarvoor toestemming van de ouders 
vereist. 
 
4.10 Tussentijdse verplaatsing van leerlingen binnen de school 
Op onze school blijven kinderen niet zitten, maar gaan onafhankelijk van de groep waarin 
zij komen, door met hun eigen programma. Ieder schooljaar worden de kinderen 
opnieuw ingedeeld. Soms worden kinderen tussentijds overgeplaatst naar een andere groep, 
als een groep door instroom van nieuwe leerlingen te groot zou worden. In een dergelijke 
situatie wordt altijd overlegd met de ouders/verzorgers. Indien een leerling zodanige 
vorderingen maakt dat we menen dat hij of zij de speciale zorg van onze school niet meer 
nodig heeft, dan wordt dat vanzelfsprekend met de ouders besproken. Als de ouders het 
met ons eens zijn, starten we de procedure die kan leiden tot het terugplaatsen naar een 
‘gewone’ basisschool. Ook komt het voor dat we ondanks onze inspanningen onvoldoende 
tegemoet kunnen komen aan de hulpvraag van een leerling. We kunnen dan niet de hulp 
bieden die nodig is. In een dergelijk geval zullen we naar een andere school voor Speciaal 
Onderwijs verwijzen. De Commissie van Begeleiding heeft daarin een beslissende stem. 
 
4.11 De procedure 
Bij tussentijdse verplaatsingen, terugplaatsing naar de basisschool en verwijzing naar 
een andere school voor speciaal onderwijs, wordt eerst intern overlegd. Daarna worden 
de ouders bij het overleg betrokken, want uw instemming is vereist. In geval van een 
terugplaatsing naar de basisschool volgen we een vaste procedure zoals die is 
overeengekomen met de basisscholen van het samenwerkingsverband. 
 
4.12 Langdurige ziekte 
De school waar een leerling is ingeschreven, blijft verantwoordelijk voor het onderwijs 
aan zieke kinderen, thuis of in het ziekenhuis. Bij (langdurige) ziekte van een leerling kan 
door school en/of door ouders ondersteuning gevraagd worden bij de Consulenten 
Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen: www.ziezon.nl 

4.13 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet 

http://www.ziezon.nl/
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onderwijs 
De ouders van de leerlingen van de eindgroep, groep 8, krijgen voorlichting over de 
schoolkeus en de mogelijke vormen van Voortgezet Onderwijs. Alle scholen voor Voortgezet 
Onderwijs houden ook ieder jaar een open dag. Ouders kunnen zich ook daar oriënteren. 
Alle leerlingen van twaalf jaar doen mee aan het eindonderzoek. Op grond van dit onderzoek 
en de overige resultaten wordt, rekening houdend met de toelatingseisen van het  
voortgezet Onderwijs een advies over de schoolkeuze gegeven en wordt een eindverslag 
opgesteld, het zogenaamde Onderwijskundig rapport. Met instemming van de ouders gaat 
dit rapport via de Toewijzingscommissie ( TC) van het Voortgezet Onderwijs uiteindelijk naar 
de school voor Voortgezet Onderwijs waar de leerling naar toe gaat. Voordat het zover is 
heeft de leerkracht een gesprek met de ouders over het tot stand komen van ons advies en 
de schoolkeus. Uiteindelijk bepalen de ouders de school van hun keus en melden hun kind 
aan bij het voortgezet onderwijs. Of uw zoon/dochter wordt toegelaten tot de gekozen 
school, wordt uiteindelijk beslist door de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). De RVC is 
bij haar oordeel gebonden aan landelijk vastgestelde normen zoals die gelden voor 
verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs. Als bekend is waar de schoolverlaters naar 
toe gaan, geven wij een mondelinge toelichting op het onderwijskundig rapport aan de 
betreffende school. Op de school voor voortgezet onderwijs is een kennismakingsdag. Ook 
worden soms nog enkele toetsen afgenomen. Scholen voor voortgezet onderwijs houden 
ons tenminste twee jaar op de hoogte van de resultaten van het kind. Indien nodig is er 
overleg tussen het voortgezet onderwijs en onze school. 
 
4.14 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen 
- We nemen deel aan een aantal plaatselijke sporttoernooien: b.v. schoolvoetbaltoernooi 
- De groepen 1 t/m 7 gaan met schoolreisje en de groepen 8 gaan op schoolkamp. 
- In de loop van het jaar plannen we een aantal excursies: b.v. kinderboerderij, 
brandweer, boswandeling, politie, enz. 
 
4.15 Regeling verkeersveiligheid 
De kinderen die in- en uitstappen bij de bushalte aan de Urkerweg worden begeleid door 
een leerkracht. De taxi-kinderen gaan onder begeleiding van hun leerkracht naar de 
wachtende taxi toe. Als u zelf uw kind naar school brengt en weer van school ophaalt 
gaan we er van uit dat u zelf de verkeersveiligheid in acht neemt. U parkeert 
bijvoorbeeld natuurlijk niet aan de overzijde van de straat waardoor uw kind zonder 
aandacht te hebben voor het verkeer naar u oversteekt. Voor het pad naar de 
hoofdingang van de school is een parkeerverbod, herkenbaar aan de gele stoeprand. 
Tenslotte nog een logische afspraak en regel: op het schoolplein mag niet worden 
gefietst. 

4.16 Rookbeleid 
In de omgeving van de school mag niet worden gerookt. Als team van de school willen we 
niet dat kinderen zicht hebben op ouders die roken. Op school wordt in het kader van 
burgerschapsvorming aandacht besteed aan roken en de fysieke gevolgen en zorg rond 
verslaving. 
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5 PERSONEEL 
 
5.1 De samenstelling van het team: 
De belangrijkste taak van de groepsleerkracht is onderwijs geven. Dit kan niet zonder 
een goede (pedagogische) relatie met de leerling. Dit betekent dat de leerkracht de 
leerlingen ondersteunt, maar ook uitdaagt; de kinderen houvast (structuur) biedt, maar 
ook ruimte geeft. In de kleutergroep(en) en in de lagere groepen speelt de 
onderwijsassistent een belangrijke rol.  
Overige functies en taken in de school: 
- directeur -   drs. Jan E. Post 
- intern begeleider – Lotte Kieftenbelt 
- logopediste - Bianca de Ridder 
- vakleerkracht bewegingsonderwijs- Jelle van der Ploeg 
- administratieve kracht- Henny Anneveld 
- schoolmaatschappelijk werkster-  Bianca Johns 
- schoolarts-  Dr. Maartje Franken 
 
5.2 Wijze van vervanging bij ziekte, studieverlof, scholing 
Het is niet meer zoals vroeger dat een leraar (lerares) vijf dagen werkt en daarmee de 
enige leraar van een groep is. Veel leraren werken twee, drie of vier dagen. Op de 
Klimboom hebben de meeste groepen twee leraren. We proberen het zo te regelen dat 
twee leraren die samen een groep hebben, elkaar vervangen als zij vrij zijn of ziek zijn. 
Ons beleid is om niet meer dan twee verschillende leraren voor een groep te laten staan. 
Dit lukt bij ziekte echter niet altijd. We streven naar vaste vervangers die de school en de 
kinderen goed kennen. Het wordt echter steeds lastiger om vervanging te vinden, zeker 
voor de bovenbouw. Wat doen we als geen vervanging voor handen is? Per situatie schat de 
directeur in van welke onderstaande mogelijkheden we gebruik maken. 
- we vragen een ‘eigen en bekende’ parttime leerkracht die deze dag vrij heeft; 
- voor de onderbouw doen we een beroep op een vaste onderwijsassistent, met 
extra hulp van een stagiaire; 
- we doen een beroep op een leerkracht die op de invallijst van Aves staat en 
op dit moment kan invallen. Voorwaarde is wel dat hij/zij affiniteit heeft met ons 
soort onderwijs; 
- we verdelen de leerlingen over andere groepen. Deze ‘oplossing’ is niet te 
verkiezen en kan hooguit voor een ochtend- of middagschooltijd. Het geeft veel 
onrust. 
- We doen een beroep op de intern begeleider, mits die geen afspraken heeft met 
ouders e.d. 
Bieden de genoemde mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zijn we 
gedwongen de groep thuis te laten volgens de richtlijnen van de inspectie, met daarbij de 
volgende afspraken: 
- in principe niet de eerste dag; 
- alleen in uiterste noodzaak; 
- ouders schriftelijk op de hoogte stellen 
- de directeur is niet voor vervanging beschikbaar 
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5.3 De inzet van onderwijsassistenten 
De groepen van de onderbouw hebben elk voor een deel van de week een 
onderwijsassistent. De onderwijsassistente werkt onder verantwoordelijkheid van de leraar. 
Zij observeert, helpt en begeleidt een kind of een groepje, dat na instructie van de leraar aan 
het werk gaat. Zij helpt en houdt toezicht bij praktische zaken als handen wassen, tanden 
poetsen, aan -en uitkleden, ziet toe op kinderen in de pauzes. Ze helpt bij de 
voorbereidingen van lessen en vult voorraden aan. Ze verzorgt mede de 
leerlingenadministratie en andere leerling-gegevens die van belang zijn voor het leren en 
zij woont de leerlingbespreking bij. De onderwijsassistenten kunnen ook op afgesproken 
momenten helpen in andere groepen. In de diverse groepen van de school hebben 
leraren ondersteuning van stagiaires die voor deze functie in opleiding zijn.  
 
5.4 De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO's en de opleidingen 
Onderwijs Assistent (OA) en Sociaal Agogisch Werk ( SAW). 
De stagiaires van deze opleidingen worden begeleid door de leraar bij wie ze in de groep 
zijn. Ook als de stagiair les geeft voor korte of langere tijd en zelfstandig voor de groep 
staat, is de leraar eindverantwoordelijk. Aves heeft stagebeleid ontwikkeld. Dit wordt met 
elke stagiair doorgesproken. 
 
5.5 Scholing van leraren 
Scholing is voor leraren verplicht. Tien procent van de jaartaak moet besteed worden aan 
wat ‘deskundigheidsbevordering’ wordt genoemd. Het doel van scholing is bijblijven in 
het vak. Enkele voorbeelden van cursussen: dyslexie, rekenproblemen, sociale 
vaardigheid van kinderen, sociaal- emotionele ontwikkeling, speciale leerproblemen, 
interne begeleiding, ambulante begeleiding, klassenorganisatie, management, 
personeelsbeleid. De scholing is in eerste instantie gericht op vergroten van kennis en 
kundigheid van het gehele team. In het jaarrooster wordt jaarlijks een aantal uren 
vastgelegd voor studieverlof voor het gehele team. Daarnaast kan het voorkomen dat een 
leraar in verband met (na)scholing studieverlof heeft. Een andere leraar neemt dan zijn/haar 
taak voor de klas over. 
 
6 SCHOOL EN OUDERS 
6.1 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 
Doordat ‘De Klimboom’ een streekschool is, is het contact wat lastiger dan bij een  
“buurtschool”. Aangezien we het contact met ouders, vooral in ons type onderwijs, heel 
belangrijk vinden proberen we de ouders zoveel mogelijk bij het schoolgebeuren te 
betrekken door middel van mondelinge en schriftelijke informatie, huisbezoek, 
spreekavonden, hulp van ouders bij verschillende activiteiten, ouderavonden, 
klankbordgroep, ouderpanel, medezeggenschapsraad. 
We menen zelfs dat het bezoeken van de spreekavonden een plicht is voor alle ouders, 
ook al zijn er geen problemen. We streven daarbij naar een opkomst van 100% al is de 
realiteit dat ongeveer 60 tot 70% van de ouders/verzorgers gebruik maken van de 
spreekavonden. Contactmogelijkheden over uw eigen kind: de kijk/spreekavonden (drie keer 
per jaar) de rapporten (twee keer per jaar), de gesprekken naar aanleiding van onderzoek, 
huisbezoek, de gesprekken op verzoek van de ouders of de school. Andere bronnen van 
informatie: de schoolgids, het informatieboekje, het schoolplan en de nieuwsbrief (De 
Vogelvlucht) en de website: www.deklimboom-emmeloord.nl. Van onvoorziene situaties 
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krijgt u altijd schriftelijk bericht. Ouderavonden: deze worden gehouden rond een thema. 
Van tevoren wordt de belangstelling gepeild. De opkomst dient wel zodanig te zijn, dat de 
kosten uitkunnen.  
 
6.2 Schoolveiligheidsplan 
Elke school van Aves heeft een schoolveiligheidsplan. Het schoolveiligheidsplan bevat 
informatie over zowel fysieke als sociale veiligheid. U kunt hierbij denken aan de 
afspraken die zijn gemaakt voor een ontruiming van het schoolgebouw, maar ook aan 
pestbeleid. Op de scholen zijn allerlei regels en afspraken over veiligheid gemaakt. In het 
schoolveiligheidsplan staan al deze zaken in een geordend kader. 
 
6.3 Inspraak 
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze raad kent twee geledingen: ouders 
en personeelsleden. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft instemmingsrecht en/of 
adviesrecht ten aanzien van beleidszaken op schoolniveau. De leden van de oudergeleding 
worden door en uit de ouders gekozen, terwijl het personeel uit hun midden de 
personeelsgeleding kiest. De directeur kan desgevraagd de MR van advies dienen. Hij 
vertegenwoordigt het bevoegd gezag en kan derhalve door de MR uitgenodigd worden de 
vergadering te bezoeken. Beleidszaken die voor meer scholen van Aves van belang zijn 
worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 
Vanuit de personeelsgeleding is een lid afgevaardigd naar de GMR.  

6.4 Tussen-schoolse opvang (overblijfmogelijkheden) 
Scholen zijn vanaf 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om tussen de middag leerlingen 
de gelegenheid te geven over te blijven op school. 
Het bestuur heeft bepaald dat elke school een eigen overblijfprotocol vaststelt. In dit 
protocol staan bepalingen over de kwaliteit van de opvang, de financiën en de 
organisatie. 
De afspraken die voor De Klimboom gelden, zijn: 
1. De kinderen eten van 11:45 – 12:00 uur in hun eigen lokaal onder leiding van de 
leerkracht. 
2. Van de kinderen wordt verwacht dat ze zich tijdens het eten ordelijk gedragen. 
3. De kinderen blijven ‘aan tafel’ totdat het eten door de leerkracht is afgesloten. 
4. Van 12:00 – 12.15 uur spelen de kinderen op het schoolplein of het veld. De 
leerkrachten houden tijdens deze grote pauze bij toerbeurt toezicht. 
5. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. 
6. Tijdens het overblijven gelden de school- en klassenregels. 
 
6.5 Contact en overleg tussen leraar en ouders over het kind bij problemen 
Als er problemen zijn over de dagelijkse gang van zaken in de school, kunnen ouders 
bellen en/of een afspraak maken met de leerkracht. Indien problemen niet naar 
tevredenheid opgelost worden, kunt u de hulp inroepen van de schoolleiding. Met elkaar 
zullen we ons uiterste best doen om een goede oplossing te vinden. Als de klacht niet naar 
tevredenheid is afgehandeld of de klacht is van dien aard dat u die onmogelijk met de school 
kunt bespreken, dan kan men een beroep doen op de contactpersoon of de 
vertrouwenspersoon van de school. Zij zullen u dan behulpzaam zijn bij het alsnog zoeken 
naar een oplossing. Besluit u toch een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie, 
dan zijn zij daarbij behulpzaam. 
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6.6 Klachtenregeling 
Op school gaat veel goed. Dat mag ook verwacht worden van een professionele 
organisatie. Toch komt het voor dat er een verschil van mening/inzicht ontstaat tussen 
ouders en school over een bepaald onderwerp. Dat kan bijvoorbeeld zijn over het spelen 
van de kinderen op het plein, de gang van zaken in de groep, hoe tegen pesten wordt 
opgetreden, de informatie die ouders (niet) ontvangen, enz. Een verschil van 
mening/inzicht kan geen kwaad als er maar over wordt gesproken met de juiste 
personen. Een klacht zien we niet alleen als kritiek, maar ook als een kans om het voortaan 
beter te doen. Als school zijn we gericht op open communicatie en op goede samenwerking. 
Vandaar dat we klachten serieus behandelen. Dat doen we aan de hand van een 
wettelijke verplichte klachtenregeling. 
Indien er vragen onder ouders en leerlingen leven is het van belang om goed met elkaar te 
communiceren.    

 1.  Neem bij individuele vragen persoonlijk contact op met de groepsleerkracht van uw 
kind(eren).    
 2. Gaat het om zaken van algemeen belang of wordt een individuele vraag niet goed 
behandeld neem dan contact op met de directie.  In overleg met de betrokkenen zal dan 
gezocht worden naar een oplossing.     
3. Mocht overleg onvoldoende succes hebben, en gaat uw klacht over schoolbeleid dan 
verzoeken wij u om de MR schriftelijk te informeren. De betrokkenen worden dan 
uitgenodigd om in een persoonlijk gesprek tijdens een MR- vergadering hun 
standpunten/uitgangspunten toe te lichten.     
 
Wij gaan er van uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in 
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten of directie op een juiste wijze 
worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of 

indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen 
op de klachtenregeling. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding of de 
beoordeling van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de 
schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en 
pesten.  De klachtenregeling voorziet in een contactpersoon per school. Voor onze school is 
daarvoor  Marjan Kloosterman aangesteld. Het is niet de bedoeling dat de contactpersoon 
bij een eventuele klacht van een ouder, leerling of leerkracht deze zelf gaat behandelen. De 
contactpersoon zal u, indien noodzakelijk, de weg wijzen naar een externe 
vertrouwenspersoon die door het bevoegd gezag is aangesteld. Deze vertrouwenspersoon 
begeleidt u bij het eventueel indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het 
bevoegd gezag.      
De klachtencommissie functioneert voor alle scholen gezamenlijk en voert haar werk op een 

onafhankelijke wijze uit. De volledige tekst van de klachtenregeling en de regeling “seksuele 
intimidatie” staat op de website van stichting Aves (www.aves.nl). De functie van 
vertrouwenspersoon wordt vervuld door Karin Oostingh van de Zorggroep Oude en Nieuwe 
Land (0527-630 300). Zijn er klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig 
psychisch of fysiek geweld, dan dient u contact op te nemen met het Meldpunt 
Vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.  Verder is Aves aangesloten bij de stichting 
Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht; telefoonnummer: 030-2809590.  
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6.7 Ouderbijdragen 
Aan het begin van elk schooljaar wordt van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd 
voor schoolactiviteiten. Deze middelen worden beheerd door de Oudervereniging SBO de 
Klimboom. Uit deze middelen  worden die kosten betaald die niet voor vergoeding door de 
overheid in aanmerking komen. Te denken valt o.a. aan: evenementen, feesten, kerkelijke 
vieringen zoals Kerst en Pasen, attenties en consumpties. Ook wordt een deel van geld 
besteed aan het afsluiten van een scholierenongevallenverzekering bij buitenschoolse 
activiteiten. 
U ontvangt jaarlijks een overzicht van de gelden die ontvangen zijn en die uitgegeven 
zijn. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2020-2021 
vastgesteld op € 15,- per leerling. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit 
betekent dat de betaling niet van invloed is op de toelating van leerlingen of het mogen 
meedoen aan activiteiten. De bijdrage van ouders voor schoolreizen en schoolkampen zij 
niet vrijwillig. Het bestuur van de Oudervereniging SBO de Klimboom beslist over de hoogte 
van de bijdrage en de inzet van de middelen en legt hiervoor verantwoording af in de 
jaarvergadering van de vereniging.  
 
Schoolreisje/schoolkamp 
Aan de ouders wordt een bedrag gevraagd voor het deelnemen aan het schoolreisje of 
het schoolkamp. De kosten voor een schoolreis van 1 dag zijn ongeveer € 30,- en voor een 
meerdaags schoolkamp € 65,-. Deze bijdragen zijn niet vrijwillig.  
 
Het goede doel 
Leerlingen kunnen via projecten van school meedoen aan goede doelen. In het verleden is 
een kindertehuis in India gesponsord en hebben we meegedaan aan de acties van Edukans. 
Jaarlijks kiest het team in overleg met de medezeggenschapsraad een goede bestemming. 
De opzet is dat het mes aan twee kanten snijdt. Enerzijds om daadwerkelijk steun te 
geven aan een derdewereld project. Anderzijds de opvoeding van de kinderen: je bent 
niet alleen op de wereld en je kunt wat doen voor hen die er zoveel slechter aan toe zijn 
dan jij. 

6.8 Schoolverzekering en aansprakelijkheid 
Veel ouders hebben zich verzekerd voor diverse risico’s die zij en hun kinderen lopen. Op 
school worden verschillende activiteiten ondernomen die op hun beurt risico’s met zich 
meebrengen. Om bepaalde schaden te kunnen vergoeden heeft Aves de volgende 
verzekeringen voor de scholen afgesloten: 

- een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen; 
- een schoolongevallenverzekering. 

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen 
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school dan wel van Aves voor 
schade die wordt veroorzaakt door iemand waarvoor de school dan wel Aves 
verantwoordelijk is. 
Onder schade wordt, in dit geval, verstaan: 
- lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke afloop; 
- beschadiging, het teniet of verloren gaan van zaken; 
en de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 
Let op! 
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Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. U kunt hierbij 
denken aan een kind dat een ander kind laat struikelen of een bal die door de schoolruit 
wordt geschoten. 
Voor dit soort risico’s dienen ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af 
te sluiten. 

Schoolongevallenverzekering 
Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens schoolactiviteiten voordoen, biedt deze 
verzekering een dekking. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen tijdens het 
komen naar en gaan van school binnen één uur voor en na de schoolactiviteiten. 
De verzekering dekt (tot een maximumbedrag), na een ongeval, het volgende: 
- kosten tandheelkundige behandeling; 
- geneeskundige kosten; 
- uit te keren geldbedrag bij blijvende invaliditeit; 
- uit te keren geldbedrag bij overlijden. 
De verzekering dekt schade in verband met lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of 
hiervoor iemand aansprakelijk is. 
Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen, enz. is niet 
meeverzekerd. 
Schademelding 
Een eventuele schademelding moet zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk 
worden gemeld bij de directeur. 
 
6.9 Sponsoring 
Op dit moment is dit op SBO de Klimboom niet aan de orde. Indien we in de toekomst wel 
gebruikmaken van een sponsor, dan zal het bestuur van Aves en de medezeggenschapsraad 
de gemaakte afspraak en het beleid moeten beoordelen aan de hand van de regels en 
voorwaarden die door het Ministerie zijn vastgesteld. Als belangrijkste regel geldt dat 
sponsoring onderwijsinhoudelijk geen consequenties mag hebben. 
 
7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL 
 
7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 
Allochtone leerlingen 
Binnen onze school krijgen de allochtone leerlingen geen les in hun eigen taal en cultuur. 
Wel kunnen we , als het nodig is, contact leggen met de schakelvoorziening van Aves. 

7.2 Zorg voor de relatie school en omgeving 
De Klimboom is eigenlijk een soort streekschool. Hoewel een behoorlijk aantal leerlingen 
in Emmeloord wonen, is dat merendeels niet in de wijk waar de school staat. De andere 
leerlingen komen uit de dorpen en andere gemeenten. Dit maakt de samenwerking met 
de basisscholen in de buurt moeilijk: een gezamenlijk schoolfeest op Koninginnedag of 
deelname aan verschillende avondvierdaagsen is bijvoorbeeld niet te realiseren omdat de 
kinderen dit in de eigen buurt of woonplaats willen meemaken. 
Wel is het mogelijk gezamenlijk actie te voeren voor een goed doel. We stellen ons wel 
als doel om daar waar het mogelijk is, dingen samen te doen. 
Als leerlingen gevraagd worden mee te doen aan een dorpsfeest of schoolfeest van hun 
oude basisschool, kan dit altijd. De ouders moeten hier dan wel schriftelijk toestemming 
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voor vragen. De contacten met de speciale scholen voor basisonderwijs en het speciaal 
onderwijs in de regio liggen voornamelijk op directieniveau en interne begeleiding. Daarbij 
gaat het om beleid, management en onderwijsontwikkelingen en leerlingenzorg. 
Contacten tussen leerlingen van sbo scholen onderling zijn vanwege de afstand van de 
scholen ten opzichte van elkaar, onpraktisch. 
De school heeft goede contacten met instellingen voor jeugdhulp. Dit is belangrijk, vooral als 
het gaat om de ouders te wijzen op de hulpmogelijkheden die de instellingen hebben. 
De Schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep heeft een nauwe relatie met de basisscholen en 
onze school. De dienst is ook heel direct betrokken bij het proces Weer Samen Naar 
School en de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Ook begeleiden en ondersteunen zij 
onze school bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. 
We zijn als school lid van de bibliotheek. Bij het samenstellen van de schoolbibliotheek 
wordt gebruik gemaakt van de expertise van de regionale bibliotheek in Emmeloord door 
middel van ‘Schoolwise’. 
 
8 DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS OP DE KLIMBOOM 
De Klimboom is een school waar individueel onderwijs wordt gegeven. Dat wil zeggen dat 
we voor iedere leerling rekening houden met zijn of haar mogelijkheden en 
onmogelijkheden. Dit betekent ook dat we de vorderingen van de leerlingen niet onderling 
vergelijken of uitdrukken in cijfers. We kennen daarom bij ons op school dan ook geen 
cijferrapport. Voor kinderen die in een problematische opvoeding- en/of leersituatie 
verkeren is opvoeding en vorming van evenveel waarde als het overdragen van kennis. Het 
meetbare van wat we de kinderen leren is niet noodzakelijk het meest belangrijke: 
De Klimboom kent geen zittenblijvers. Eventueel blijven in een zelfde groep of doorgaan 
naar een volgende groep is niet in de eerste plaats afhankelijk van de leerresultaten, 
maar mede van leeftijd en persoonlijkheidsontwikkeling. Het lastige is dat in de 
maatschappij ‘overgaan’ en ‘zitten blijven’ nog vastgeroeste begrippen zijn en door onze 
leerlingen vaak ook zo worden overgenomen. Het ministerie van onderwijs heeft in de 
zogenoemde kerndoelen voor het basisonderwijs aangegeven welke leerstof moet worden 
aangeboden. Deze kerndoelen gelden in principe ook voor onze school. De praktijk is echter 
dat de meeste leerlingen het eindniveau niet halen. Het merendeel komt maximaal uit op 
het niveau van begin groep 6 of halverwege groep 7 van de reguliere basisschool. We 
kunnen in grote lijnen het volgende onderscheid maken: 
- leerlingen die het eindniveau van groep 8 kunnen halen, hoewel dit echter weinig voor 
komt. 
- leerlingen die wat betreft hun intelligentie dicht bij het eindniveau kunnen komen, 
  maar sociaal-emotionele en andere factoren hebben een remmende werking op de 
  prestaties 
- leerlingen die voor een aantal gebieden de einddoelen wel en voor een aantal 
  leergebieden de einddoelen niet halen; 
- leerlingen die over de hele linie de einddoelen niet halen. 
We willen, gedurende de schoolloopbaan van de kinderen, zo nauwkeurig mogelijk in kaart 
brengen wat het ontwikkelingsperspectief van ieder kind is. Aan de hand daarvan kunnen de 
leerroutes en de einddoelen voor dit kind worden gekozen en de leerstof daarop worden 
aangepast. Uitgangspunt hierbij is dat het onderwijs en de begeleiding gericht zijn op de 
individuele ondersteuning- en instructiebehoeften van dit kind. 
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8.1 Specifieke zorg voor leerlingen 
De leerlingenzorg is planmatig opgezet We gaan we uit van de volgorde: signaleren -
analyseren-handelen-evalueren. 
Regelmatig worden groep en leerling besprekingen gehouden. In de praktijk betekent dit 
dat alle groepen twee tot drie keer in het schooljaar aan de beurt zijn. Voor de 
leerlingbespreking geeft de leerkracht aan welke leerlingen van de groep besproken 
moeten worden. Bij de groepsbespreking komt de groep als geheel aan de orde. 
Aan het begin van het schooljaar ligt daarbij de nadruk op de nieuwe leerlingen. 
Halverwege het schooljaar krijgen de eindgroepen voorrang omdat daarin leerlingen 
zitten die van school gaan en de ouders geadviseerd zullen worden over het 
vervolgonderwijs. Tegen het eind van het schooljaar geldt hetzelfde voor alle Jonge Risico 
Kinderen, de leerlingen van groep 2: gaan ze naar groep 3 van De Klimboom of zijn er 
mogelijkheden voor de aanvangsgroep in het ‘gewone’ basisonderwijs. Of is een andere 
vorm van speciaal onderwijs de aangewezen weg? Voor sommige kinderen kan het 
noodzakelijk zijn extra tijd en energie in te zetten. Jaarlijks wordt aan de hand van de 
beschikbare tijd, het aantal uren daarvoor vastgesteld. Om deze tijd zo effectief mogelijk te 
gebruiken, worden kleine groepjes gevormd. Deze extra hulp kan ook gegeven worden aan 
een leerling apart. Denkt u daarbij aan logopedie en motorische remedial teaching. 
Soms worden leerlingen vanuit De Klimboom verwezen naar andere vormen van speciaal 
onderwijs. Dit kan noodzakelijk zijn, omdat blijkt dat hier geen mogelijkheden of 
middelen meer voor handen zijn om passende hulp en onderwijs te bieden. Aan een 
dergelijke verwijzing gaat uitvoerig overleg, ook met de ouders/verzorgers, vooraf. 
Soms ontwikkelen leerlingen zich zo goed dat de mogelijkheid om terug te keren naar 
het ‘gewone’ basisonderwijs in zicht komt. Ook dit wordt met de ouders besproken. Als 
terugkeer naar de basisschool een feit is, wordt dit gemeld in de Permanente Commissie 
Leerlingenzorg. De leerling kan vanuit onze school nog een tijd begeleid worden.  

8.2 Medische handelingen en/of medicijnverstrekking bij ziekte en allergieën. 
Steeds meer en steeds vaker wordt er door ouders aan de school gevraagd medische 
handelingen te verrichten bij leerlingen of medicijnen te verstrekken aan leerlingen. 
Hierover zijn afspraken gemaakt die gelden voor alle scholen van Aves. 
Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan leerlingen, ziek 
of niet ziek, altijd bij de school ligt waar het kind staat ingeschreven. De ouders van een 
leerling zijn verantwoordelijk voor het algehele welzijn, waaronder de medische situatie 
en het functioneren van hun kind. De school voelt zich natuurlijk verantwoordelijk voor het 
welbevinden en voor een zo optimaal mogelijke voortgang van het onderwijs aan alle 
leerlingen, ook als deze een handicap hebben of ziek zijn. Echter, de school is bijzonder 
terughoudend over het eventueel overnemen van taken van ouders. Dit kan de school 
slechts doen op basis van vrijwilligheid. 
Aves heeft bepaald, dat medewerkers geen voorbehouden handelingen mogen 
uitvoeren. Dit zijn handelingen die door ondeskundige uitvoering een aanmerkelijk risico 
voor de patiënt vormen. Deze handelingen zijn uitsluitend voorbehouden aan medisch 
bevoegde personen. Als voorbeeld van een voorbehouden handeling noemen we het 
toedienen van een insuline-injectie. 
De niet voorbehouden handelingen kunnen wel door een medewerker van de school 
zonder medische scholing worden verricht, maar uitsluitend als diegene dat zelf wil. De 
school en de ouders leggen schriftelijk vast hoe en door wie de benodigde medische zorg 
wordt verleend. Als voorbeeld van een niet voorbehouden handeling noemen we het 



 
24 

geven van een vingerprik. Medewerkers van Aves mogen deze niet voorbehouden 
handelingen weigeren. Zij zijn immers hiertoe niet geschoold, dus niet bevoegd tot medisch 
handelen. Levensreddende handelingen vallen buiten de gestelde regels van Aves inzake 
medische handelingen en/of medicijnverstrekking. In dat geval zijn de afspraken van 
toepassing die gemaakt zijn gemaakt over de bedrijfshulpverlening. 
 
Allergieën 
De school wil graag door de ouders worden geïnformeerd over eventuele allergieën bij de 
leerlingen en hoe hiermee omgegaan dient te worden. Wij bewaren deze informatie in 
het leerlingendossier. U kunt hierbij denken aan een voedselallergie, een wespensteek of 
gevoeligheid voor andere insecten. 
 
8.3 Vorderingen in basisvaardigheden 
De vorderingen van de leerlingen worden tweemaal per jaar gemeten door middel van 
toetsen. Het eerste moment is na de kerstvakantie, in de maand januari. Het tweede 
moment is tegen het einde van het schooljaar. De uitkomsten geven ons duidelijkheid 
over de resultaten van het onderwijs en zijn een basis voor het schoolrapport aan de 
ouders. Voor de school vormen deze gegevens de aanzet voor de verdere hulp aan het 
kind. Tussentijds worden ook toetsen afgenomen als geconstateerd wordt dat een leerling 
vastloopt in het leerproces. Dergelijke toetsen worden tevens gevolgd door een diagnose, 
immers met de constatering alleen ben je er niet. Het ‘probleem’ moet ook opgelost 
worden. Met andere woorden: wat kan en moet gedaan worden om verder te kunnen 
gaan. De toetsen maken deel uit van het zogenaamde leerlingvolgsysteem: de manier 
waarop de voortgang geregistreerd wordt. 
 
8.4 Waar gaan onze leerlingen naar toe 
Van de leerkrachten van de eindgroepen wordt jaarlijks veel gevraagd om de leerling op 
de goede school voor Voortgezet Onderwijs te krijgen. Aan de hand van het 
eindonderzoek en andere gegevens wordt een uitgebreid Onderwijskundig Rapport 
opgesteld en formuleren we ons advies voor het vervolgonderwijs. Zie paragraaf 4.4 
De praktijk van het afgelopen schooljaar is dat ongeveer 30% van onze leerlingen 
uitstroomt naar het Praktijkonderwijs, en 60% uitstroomt naar het VMBO met of zonder 
leerwegondersteuning. Enkelen gaan naar een andere vorm van Voortgezet Speciaal 
Onderwijs. 
Zoals in onderstaande grafiek is te lezen, vervolgt gemiddeld 66 % van de leerlingen hun 
onderwijsloopbaan op het vmbo binnen diverse regionale scholen voor Voortgezet 
Onderwijs. De scholen voor Praktijkonderwijs vangen gemiddeld 30 % van de 
schoolverlaters van SBO De Klimboom op, terwijl gemiddeld slechts 4 % na de periode 
binnen het speciaal basisonderwijs is aangewezen op Voortgezet Speciaal Onderwijs. 



 
25 

 

 
8.5 Beleid schoolontwikkeling 
Onderwerp voor het verbeteren van ons onderwijs valt voor de komende jaren onder de 
noemer Kwaliteitszorg. Concreet betekent dit dat vanaf het schooljaar 2019-2020 ons bezig 
houden met het verder uitwerken van het begeleiden van leerlingen met gedragsproblemen 
en/of een lagere intelligentie. Daarnaast wordt de kwaliteit van de instructie in de klas 
verder versterkt.  
In het schoolplan staan onze jaarlijkse doelen uitvoerig omschreven. 
 
9. REGELS EN AFSPRAKEN 
Om de voorspelbaarheid binnen de schoolorganisatie te vergroten, moeten we van elkaar 
de regels en de afspraken weten. Dit geeft duidelijkheid voor u, voor ons en voor de 
leerlingen. 

9.1 Schooltijden voor alle groepen: 
Maandag t/m vrijdag 8.30-14.00 u 
Groep 1 en 2 : om de week vrijdag vrij 
 
9.3 Regels voor aanvang en einde schooltijd 
Kleuters (de groepen 1 en 2) en de leerlingen van de onderbouwgroep 3 mogen door hun 
ouders naar hun lokaal worden gebracht. Voor de andere kinderen geldt dat we ze zo 
zelfstandig achten dat dit niet meer nodig is. 
Als u uw kinderen ophaalt uit school wacht u dan bij het hek. 
Vanaf 8.20  u. zijn de leerkrachten van groep 1/2 en 3 beschikbaar om de leerlingen binnen 
te laten. Van ouders die hun kind brengen wordt verwacht dat ze de groep voor 8.30 u 
hebben verlaten omdat de lessen dan starten. 
´s Morgens mogen de leerlingen van groep 4-8  als zij op school komen na de eerste bel naar 
binnen. Bij zeer slecht weer vanzelfsprekend eerder. Het begin van de schooltijden en het 
einde van de pauzes wordt aangegeven door middel van een buiten- en een binnen-bel. De 
leerkrachten houden toezicht op het rustig naar binnen en naar buiten gaan van de 
leerlingen. 
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We vragen u om voor schooltijd geen beslag te leggen op de tijd van de leerkracht voor 
een gesprek, behalve dan een noodzakelijke mededeling die van belang is voor deze dag. 
De leerkrachten hebben hun aandacht nodig bij de kinderen voor een goed begin van de 
schooldag. 
 
9.4 Verantwoordelijkheid voor en na schooltijd 
Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren) voor en na schooltijd. 
Onder schooltijd is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. Na schooltijd is de school 
maximaal een kwartier medeverantwoordelijk voor de leerlingen, zolang de leerlingen zich 
op het schoolterrein bevinden. Het vervoer van en naar huis valt onder de 
verantwoordelijkheid van de ouder(s). Ditzelfde geldt ook voor de plek waar de kinderen 
naar toe gaan en door wie de kinderen worden weggebracht of opgehaald. Bij de kleuters 
houden we nog wel een oogje in het zeil, maar dat moet u zien als extra service. Overigens is 
het zo dat de schoolongevallenverzekering van toepassing is na schooltijd totdat de leerling 
thuis is; onder voorwaarde dat de leerling rechtstreeks naar huis gaat. 

 
9.5 Maatregelen preventie schoolverzuim 
Aangezien het schoolverzuim op onze school laag ligt, hebben we geen specifieke 
preventieve maatregelen om het schoolverzuim tegen te gaan. 
Als een kind b.v. met het been in het gips zit, proberen we extra vervoer te regelen en 
op school aanpassingen te doen, zodat het kind toch naar school kan. 
Mochten we de indruk hebben dat een kind vaker verzuimd dan nodig is dan nemen we 
contact op met de ouders. Ongeoorloofd schoolverzuim moeten we melden bij de 
leerplichtambtenaar van de desbetreffende gemeente. 
 
9.6 Regels in geval van schoolverzuim 
Als uw kind moet verzuimen, ontvangen wij graag z.s.m. schriftelijk of telefonisch 
bericht. Wanneer uw kind gebruik maakt van busje of taxi, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit 
verzuim ook door te geven aan de taxichauffeur, zodat onnodig rijden wordt voorkomen. 
Als we geen bericht van ouders krijgen, bellen we zelf om te informeren naar de reden 
van de afwezigheid. 

9.7 Regels voor time out en schorsen van een leerling 
Het bevoegd gezag kan in overleg met de directie besluiten een leerling (tijdelijk) van 
school te verwijderen. In geval van time-out wordt de leerling voor de rest van de dag 
de toegang tot de groep of school ontzegd. De ouders worden, voor zover mogelijk 
onmiddellijk over de aanleiding van de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. 
De time-out regeling kan worden toegepast bij zwaarder wangedrag als diefstal, 
bedreiging, vandalisme en seksuele intimidatie. Tevens indien aan de leerling en de 
ouders herhaaldelijk is aangegeven dat het gedrag van de leerling ontoelaatbaar is, maar 
de situatie desondanks niet verbetert. De time-out is dan een maatregel om aan te 
geven dat de grens van aanvaardbaar gedrag bereikt is. Deze maatregel kan voor één of 
enkele dagen (maximaal 3 dagen), op voordracht van de schooldirecteur, door het 
College van Bestuur worden genomen en vindt altijd plaats na onderling overleg. Het 
College van Bestuur meldt deze maatregel aan de inspectie en aan de 
leerplichtambtenaar. Daarnaast dienen de redenen en de noodzaak van de maatregel in 
het besluit te worden vermeld. Het besluit wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld. 
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Als door ernstig wangedrag van een leerling of de ouders/verzorgers het onderwijs 
ernstig wordt geschaad, dan wel onmogelijk wordt, zal het bevoegd gezag afwegen welk 
belang voorop moet staan: dat van het kind of dat van de school. Er kan worden 
besloten tot een schorsing. De volgende procedure wordt dan gevolgd: 

Procedure: 
1. het bevoegd gezag deelt de ouders/verzorgers schriftelijk mee dat het voornemens is 
de leerling van school te verwijderen. In deze brief worden de ouders/verzorgers tevens 
uitgenodigd voor een gesprek; 
2. van dit gesprek wordt een verslag gemaakt; 
3. het bevoegd gezag neemt, na de ouders/verzorgers gehoord te hebben, een 
definitieve beslissing over het al dan niet (tijdelijk) verwijderen van de leerling; 
4. deze beslissing wordt met redenen omkleed en schriftelijk aan de ouders/verzorgers 
meegedeeld;  
5. het bevoegd gezag deelt de beslissing mee aan de inspecteur van het onderwijs en 
stuurt afschriften mee van het verslag en de beslissing. 
6. de ouders/verzorgers kunnen binnen dertig dagen na dagtekening van de mededeling 
om herziening van de beslissing vragen; 
7. het bevoegd gezag neemt zo spoedig mogelijk en na overleg met de inspecteur en 
desgewenst met andere deskundigen een beslissing op het verzoek tot herziening, maar 
niet eerder nadat de ouders/verzorgers in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord 
en kennis hebben kunnen nemen van de adviezen of rapporten; 
8. het bevoegd gezag neemt de uiteindelijke beslissing. 
Het beleidsplan Toelating en verwijdering van leerlingen is op school verkrijgbaar. 

9.8 Vakantietijden 
Jaarlijks vindt overleg plaats tussen de scholen in de Noordoostpolder en Urk over de 
data van de schoolvakanties. Op voorstel van de directies stellen de besturen de 
vakantieregeling vast. De vakantieregeling van het gehele schooljaar vindt u bij 11.1. 
 
9.9 Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties 
Voor kinderen begint de leerplicht op de eerste schooldag van de maand volgende op die 
waarin het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. De leerplicht eindigt aan het eind van het 
schooljaar waarin de jongere de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Op de schooltijden 
behoren de kinderen dus altijd aanwezig te zijn. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. 
De bekendste zijn de schoolvakanties en verzuim wegens ziekte. Een derde uitzondering 
is het verlof buiten de schoolvakanties. 
Van deze regeling kan gebruik worden gemaakt bij gewichtige omstandigheden: een 
huwelijksfeest in de naaste familie, een huwelijksjubileum, een begrafenis. Dit verlof is 
voor één of maximaal twee dagen. Voor dit verlof doet u een aanvraag bij de directeur 
van de school. 
Wilt u voor uw kind om andere redenen extra verlof dan zult u duidelijk moeten maken 
waarom u dit verlof vraagt. Aan de hand van de regels zal de directeur al of niet in 
overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente een beslissing nemen. 
 
Extra vakantie. 
Wanneer kan verlof gegeven worden voor een extra vakantie van maximaal 10 dagen? 
Dit is alleen mogelijk:  
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- als een van de ouders vanwege de specifieke aard van het beroep niet tijdens de 
zomervakantie van het kind ook vakantie kan nemen; 

- een verklaring van de werkgever wordt overlegd waaruit blijkt dat geen vakantie 
opgenomen kan worden tijdens de zomervakantie van het kind. 
U begrijpt hieruit dat een aanvraag voor verlenging van het weekend met een of twee 
dagen niet met ja kan worden beantwoord. Maakt u het ons daarom niet moeilijk en 
vraagt u vooraf of u in aanmerking komt voor een extra verlofdag en niet als u al 
verplichtingen bent aangegaan. Wilt u de volledige tekst van de “Richtlijnen verlof buiten de 
schoolvakanties” van uw gemeente dan kunt U deze opvragen bij de afdeling onderwijs. 
Verzuim in het kader van deze regeling moet altijd worden gemeld bij Leerplicht. 
Islamitische leerlingen mogen één dag verzuimen in verband met het slachtfeest 
en het suikerfeest. De ouders moeten deze vrije dag tijdig schriftelijk aanvragen bij de 
schoolleiding.  

9.10 Spreekuren 
We kennen geen aparte spreekuren voor de directie, de intern begeleider en de 
leerkrachten. Ouders kunnen altijd contact opnemen met de school om een afspraak te 
maken. 
 
9.11 Verantwoordelijkheid voor en na schooltijd 
Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren) voor en na schooltijd. 
Onder schooltijd is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. 
Over het algemeen mogen de leerlingen een kwartier voor aanvang van de schooltijd 
aanwezig zijn. De school draagt dan een medeverantwoordelijkheid met de ouders. Om 
die medeverantwoordelijkheid te kunnen waarmaken, zorgt de school voor toezicht op 
het schoolterrein (pleinwacht). Na schooltijd is de school ook maximaal een kwartier 
medeverantwoordelijk voor de leerlingen, zolang de leerlingen zich op het schoolterrein 
bevinden. Het vervoer van en naar huis valt onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s). 
Ditzelfde geldt ook voor de plek waar de kinderen naar toe gaan en door wie de kinderen 
worden weggebracht of opgehaald. Bij de kleuters houden we nog wel een oogje in het 
zeil, maar dat moet u zien als extra service. Overigens is het zo dat de 
schoolongevallenverzekering van toepassing is na schooltijd totdat de leerling thuis is; onder 
voorwaarde dat de leerling rechtstreeks naar huis gaat. 
 
9.12 Toelating en verwijdering van leerlingen 
Aves heeft een beleidsplan ‘toelating en verwijdering van leerlingen’ opgesteld. In deze 
schoolgids sommen we de belangrijkste elementen van dit beleidsplan op. Mocht u het 
volledige beleidsdocument willen ontvangen, dat kunt u dit via de school opvragen. 
Leerlingen zijn toelaatbaar op één van de scholen van Aves indien: 
1. ouders instemmen met de uitgangspunten en het programma van de school, dan 
wel deze respecteren; 
2. De school in staat is de zorg en begeleiding te bieden die het kind nodig heeft. 
De directeur van de school licht ouders in als aan deze twee voorwaarden niet wordt 
voldaan. Bij een schorsing wordt de voorzitter van het college van Bestuur van Aves 
ingeschakeld. 
Bij aanmelding van leerlingen met een Leerling gebonden financiering of bij aanvraag van 
LGF voor een ‘zittende’ leerling, geldt dat de school (team en directie) bepaalt of de zorg 
die nodig is geboden kan worden. Hierbij wordt rekening gehouden met: 
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- een evenwichtige balans tussen zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen, 
- de realisatie van kwalitatief goed onderwijs in de groep; 
- de verstoring van rust en veiligheid; 

9.13 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. De scholen zijn gebonden aan deze verordening. 
Voor het uitwisselen van gegevens met derden heeft de school een ‘grond’ nodig. Deze 
grond kan een professionele grond zijn. Dan gaat het om gegevens die worden uitgewisseld 
met het VO in het belang van de leerling en voortvloeiende uit de wettelijke taak die scholen 
hebben om te zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling van leerlingen. Is er geen 
professionele grond, dan zullen we de ouders toestemming vragen hebben daarmee een 
goede ‘grond’ om gegevens door te sturen. De AVG vraagt van ons dat we alleen die 
persoonsgegevens opvragen en bewaren die we nodig hebben bij het uitvoeren van onze 
professionele taak. Deze gegevens dienen zorgvuldig te worden bewaard en alleen 
toegankelijk te zijn voor hen die direct met de kinderen werken ( leerkracht, ib-er, directeur 
en administratief medewerker). De programma’s die de school gebruikt voor het bewaren 
van de gegevens worden door derden beheerd. De school heeft een 
verwerkersovereenkomst met hen die AVG-proof is.  
Ouders geven in het begin van het schooljaar aan of ze toestemming geven voor tal van 
zaken zoals bv om foto’s waarop hun kinderen zichtbaar zijn te delen via digitale media of de 
website. Toestemming van ouders blijft noodzakelijk. Daarnaast moeten ouders weten dat 
ze ten allen tijde deze toestemming kunnen intrekken door dat te melden bij de directie van 
de school.  
 
10 Namen en adressen van belangrijke externe relaties van de school 
- Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www. onderwijsinspectie.nl  
vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis) 
- GZ Psycholoog/ mw. I. Kroes 
Bereikbaar via Psychologische dienstverlening IJsselgroep Apeldoorn, tel 088-0931515 
Mail: pdij@ijsselgroep.nl 
- Schoolarts: mw. M. Franken bereikbaar via de GGD, tel. 088-0029920 
- School maatschappelijk werk: mw. B. Johns bereikbaar via het Oude en Nieuwe 
Land, tel. 0527-630300 e-mail: b.johns@zorggroep-onl.nl 
- Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 
- stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht; telefoonnummer: 030-
2809590 
 
11. Planning schooljaar 2020-2021 
 
11.1 Vakantierooster 2020-2021 
 

Vakantierooster 2020-2021   

 Eerste dag Laatste dag 

herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020 

kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021 

voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021 
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Goede Vrijdag/Pasen 02-04-2021 05-04-2021 

Koningsdag 27-04-2021  

Meivakantie ( incl. en 
Bevrijdingsdag) 

03-05-2021 14-05-2021 

Hemelvaartsdag  In meivakantie   

Pinksteren 24-05-2021  

zomervakantie 12-07-2021 20-08-2021 

AVES dag  26-04-2021  

 
11.2  bijzondere  dagen 
De groepen Appelboom en Kersenboom hebben vrij op de volgende vrijdagen: 
28 augustus, 11 september, 25 september, 9 oktober, 30 oktober, 6 november, 20 
november, 11 december, 15 januari, 29 januari, 12 februari, 19 februari, 12 maart, 26 
maart, 16 april, 23 april, 4 juni, 18 juni, 25 juni, 2 juli. 
De team jaarvergadering staat gepland op vrijdag 11 juni ( alle leerlingen zijn die dag vrij!). 
De dag ervoor donderdag 10 juni is het meester-en juffen dag! 
 
De vrijdag voor de kerstvakantie en voor de zomervakantie zijn er lessen tot 12.00 u. 
 
11.3 Vervoer 
De telefoonnummers van de vervoersbedrijven zijn: 
Witteveen Lemmer 0514 561233 ( Urk, Nop en Lemmer) 
Taxi Vollenhove Vollenhove 0527 202020 ( Steenwijk, Vollenhove e.o) 
 
11.3 Verzuim 
Als uw kind de school moet verzuimen, ontvangen wij daar graag telefonisch –vóór 
schooltijd - of schriftelijk bericht van. Wanneer uw kind gebruik maakt van een taxi (busje), 
wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit verzuim ook even door te geven aan het taxibedrijf, zodat 
onnodig rijden wordt voorkomen. Vakanties, schoolreisje en studiedagen worden door de 
school zelf doorgeven. We wijzen u erop dat we verplicht zijn ongeoorloofd verzuim van 
leerlingen te melden bij de leerplichtambtenaar.  
 
11.4 Schoolgelden 
De schoolgelden bestaan uit: 
de (vrijwillige) ouderbijdrage €. 15,- per kind 
schoolreisje groep 1/2 t/m 6/7 € 30 
schoolkamp groepen 8 € 65,- 
 
11.5 Ouderbijdrage: 
De ouderbijdrage is een tegemoetkoming in kosten die niet door het Rijk worden 
vergoed. Het zijn uitgaven die de school doet voor het Sinterklaasfeest, de Kerst- en 
Paasviering, Schoolvoetbaltoernooien, Sportdag, Schoolfeest voor de leerlingen en andere 
extraatjes. De ouderbijdrage is op vrijwillige basis, waarbij we wel moeten opmerken dat 
bovengenoemde extra uitgaven alleen door de school kunnen worden gedaan, als de 
ouders akkoord gaan met het betalen van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is € 15,- 
per kind. 
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11.6 Schoolreisje/Schoolkamp 
De kinderen van de groepen 1 tot en met 7/8 gaan een dagje op schoolreis. 
De kosten van de schoolreis bedragen €. 30,-. Van dit bedrag wordt het busvervoer, de 
entree van het attractiepark en het eten en drinken voor de kinderen betaald. 
De attractieparken hebben niet allemaal dezelfde entreeprijs. Als we van het 
schoolreisje-budget geld overhouden, komt dat altijd ten goede aan de kinderen. 
(bijvoorbeeld een keertje naar het zwembad, als het warm weer is). 
De groepen 8 gaan 3 dagen op kamp naar een camping. De kosten van dit kamp 
Bedragen € 65,-. Hiervan wordt het eten en drinken en het verblijf betaald. 
 
11.7 Betaling schoolgelden 
Wij geven er de voorkeur aan dat de ouders het schoolgeld automatisch laten incasseren 
van hun bank-of girorekening. Dit is voor de oudervereniging het gemakkelijkste, u hoeft er 
zelf niet meer om te denken en u kunt, als u wilt, de schoolgelden in termijnen betalen. 
Als u de schoolgelden liever zelf overmaakt, of contant meegeeft, moet het gehele 
bedrag voor 1 december 2020 betaald zijn. 
 
12 Bijzondere Activiteiten 
De leerkrachten vragen de ouders via een opgaveformulier of zij bij verschillende 
activiteiten in en om de school willen helpen met organiseren, zoals schoolfeest, afscheid 
schoolverlaters, ouder/thema-avonden en de hoofdluiscontrole. Wij rekenen op uw 
hulp!!! 
 
12.1 Balansruiters 
‘De Balansruiters‘ bieden voor leerlingen die onzeker zijn, moeilijk contacten leggen en 
andere communicatieproblemen hebben de mogelijkheid tot paardrijden onder begeleiding 
van deskundigen. Er moet bij de aanvraag een medische verklaring worden afgegeven. 
Voorheen organiseerde de school deze activiteit. Vanaf dit schooljaar kunnen ouders na 
14.00 u hiervoor afspraken maken met de Balansruiters. De kosten bedragen € 105,- per 
kwartaal. Vervoer en begeleiding moet door ouders zelf worden geregeld. Voor informatie 
en inschrijving: Lenie Lindenbergh 0527612297/ 0622187992. 
  
12.2 Bewegingsonderwijs 
De kinderen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs. 
Hiervoor zijn de volgende spullen nodig: gymschoenen die alleen in de zaal zijn gebruikt 
( hygiëne). Het dragen van stevige sportschoenen voorkomt blessures. De gymschoenen 
mogen niet voorzien zijn van zwarte zolen die afgeven op de vloer! 
Voor de jongens: gymbroek of korte broek en T- shirt of hemd (niet het shirt of hemd 
wat ze de hele dag al dragen) Voor de meisjes: gympakje of korte broek met T-shirt. 
 
12.3 Logopedie 
Elke nieuwe leerling wordt onderzocht op de aanwezigheid van een eventuele spraak-taal 
stoornis, stem- of gehoorstoornis. Mocht uw kind in aanmerking komen voor therapie, 
dan krijgt u daar bericht van. Onze logopediste, Bianca de Ridder-Knol, zal dan contact 
met u opnemen. Afhankelijk van de noodzaak krijgt het kind dan een of twee keer per 
week logopedie- individueel of in groepsverband. Er zijn ook kinderen die al logopedie in 
een privépraktijk krijgen. In verband met een wachtlijst voor therapie op de Klimboom is 
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het wenselijk deze therapie zo mogelijk door te laten gaan. Mocht u zelf vragen hebben 
t.a.v. het spreken van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de logopediste. 
 
13. Contact ouders- school 
Voor ons heel belangrijk! 
De contacten op een rij: 

- huisbezoek van de leerkracht, tenminste een keer per jaar. 
- telefonisch: als er iets is, neemt dan even contact op met school of met de 

leerkracht. 
- de Vogelvlucht, die eens per 2 maanden per mail verstuurd 

wordt en op de website wordt gezet en waarin de mededelingen die voor u van 
belang kunnen zijn, worden vermeld. 

-  ouderavonden: in de vorm van spreek/kijkavonden of ouderavond. 
- gesprek naar aanleiding van een onderzoek van uw kind. 
-  het schoolrapport begin februari en vlak voor de grote vakantie. 

 
U bent altijd welkom om eens te komen praten of te overleggen, maar doet u dit bij 
voorkeur niet als u uw kind naar school brengt. De leerkracht moet dan met de les 
beginnen en kan op dat moment geen rustig gesprek met u voeren. Maak in dat geval 
even een afspraak voor na schooltijd. Wij hechten veel belang aan goede contacten. Mocht 
de school hierin tekort schieten, laat het ons dan weten. De afstand school-huis is even lang 
als de afstand huis-school! U kunt ervoor kiezen om de informatie zoals de Vogelvlucht etc. 
via uw mail te ontvangen. Veel ouders hebben hier al voor gekozen. Als u dit ook handig 
vindt, mail dan even naar h.anneveld@aves.nl. U wordt dan opgenomen in de mailingslijst. 
Nog een dringend verzoek aan de ouders/verzorgers: wilt u s.v.p. een telefoonnummer 
voor noodgevallen achterlaten bij de administratie van de school. Het kan voorkomen dat 
een leerling op school ziek wordt, of bijv. valt op het plein. Dan is het zaak dat de school 
een extra nummer van bijv. oma en opa, andere familie of buren heeft. 
Helaas komt het ook regelmatig voor dat een ouder een nieuw (mobiel) nummer heeft, 
maar dit niet aan de school heeft doorgegeven. Wilt u hieraan denken! Het is voor uw 
eigen gemoedsrust en voor de veiligheid van uw kind! 
 
15. Parkeren 
Aan ouders die hun kind wel eens halen/brengen een vriendelijk 
verzoek:  Wilt u uw auto niet parkeren voor de garage, uitrit of het tuinpad van onze 
overburen of voor het pad bij de hoofdingang. Het trottoir is aan de overkant maar één tegel 
breed en dat is heel lastig met een kinderwagen of een rolstoel. Voor het pad bij de 
hoofdingang geldt een parkeerverbod (gele streep). Tegenover de kerk aan het Revelsant is 
over het algemeen voldoende parkeerruimte. Hartelijk dank voor uw medewerking, dit 
voorkomt veel ergernis bij de overburen en ook voor ons is het prettig, want wij moeten 
steeds de hele school door om de bestuurder van de auto te zoeken. 


