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 1.  Algemeen 

 

1.1 Inleiding over de school, een woord vooraf 

Met de schoolgids gericht op de  afdeling van 4 t/m 12 jarigen van onze school willen wij u 

een beeld geven van onze school. 

Hoe wij werken, wat wij willen bereiken met de leerlingen, waar we met onze school naar 

toe willen in deze tijd die volop veranderingen in het onderwijs met zich meebrengt. 

De leerlingen die onze school bezoeken, zijn zeer moeilijk lerend. Dat betekent dat alle 

leerlingen die onze school bezoeken problemen hebben met het leren en het ontwikkelen 

van vaardigheden. Het gaat om leerlingen die specifieke hulp en begeleiding nodig hebben 

vanwege hun verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problemen. 

 

Het schoolondersteuningsprofiel 

Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld.  

Een ondersteuningsprofiel voor de afdeling van 4 t/m 12 jarigen. 

Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs.  

Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de 

basisondersteuning en welke ondersteuning onze school biedt. De 

schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen 

vormen de basis  het aanbod  van de ondersteuning in de regio. 

Ook wordt duidelijk welke ondersteuning er nog niet voorhanden is binnen het 

samenwerkingsverband (SWV). 

Het ondersteuningsprofiel is in zijn geheel terug te vinden op de website van de Zevenster.  

 

Een korte beschrijving kunt u teruglezen in de onderstaande tekst. 

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Een korte typering van onze school 

 De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle 

kinderen kunnen rekenen. 

 De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen 

het eigen personeelsbestand en van buiten de school)  

 De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te 

bieden. 

 

Een korte typering van onze school 

Wij zijn de enige school voor speciaal onderwijs met een onderwijsaanbod voor zeer 

moeilijk lerende kinderen binnen het samenwerkingsverband Lelystad-Dronten. Wij willen 

aan alle kinderen die behoefte hebben aan deze speciale vorm van onderwijs uit het 

samenwerkingsverband onderwijs bieden van hoogstaande kwaliteit. Onze school wil een 

veilige school zijn voor alle kinderen. Wij hechten veel waarde aan een goed contact met 

ouders en zien ouders als partners. 

 

De kwaliteit van onze basisondersteuning 

De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, 

beleid en organisatie. 
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Onderwijs 

Wij zijn tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij zijn positief over onze 

onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken 

handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van 

onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed in staat om 

rekening te houden met verschillen tussen kinderen,  op het gebied van aanbod, tijd en 

instructie.  

Wij analyseren sinds 2014 de leerresultaten van onze leerlingen op de gebieden 

mondelinge en schriftelijke taal en rekenen en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij 

niet alleen om de leerresultaten, maar zeker ook over het welbevinden van de leerling en 

aanscherpen van het onderwijsaanbod. Op basis van de analyses worden groepsplannen 

en ontwikkelingsperspectief en uitstroomperspectiefplannen vastgesteld. Ook ouders 

worden hierin actief betrokken. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er 

is de afgelopen jaren geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van het totale 

onderwijsaanbod. 

Als team zijn wij bekend met handelingsgericht werken en werken multidisciplinair.  

In het schooljaar 2014-2015 zijn wij ons verder gaan bekwamen in het werken met 

groepsplannen en onderwijsarrangementen  op rekenen en lezen. We maken hierbij 

gebruik van de PDSA cyclus om het proces van continu verbeteren positief te laten 

verlopen en het opbrengst gericht werken op pedagogisch en didactisch gebied na te 

streven. 

 

Beleid 

Wij zijn tevreden over het domein ‘beleid’. Onze procedures zijn vastgelegd en wij 

beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze 

ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op.  

Het onderwijsleerproces  en alle bijbehorende documenten  worden in een beleidsstuk 

uitgeschreven en is beschikbaar  in september 2015  op onze website. 

(kwaliteitshandboeken) 

  

Organisatie 

Wij zijn een school met twee afdelingen. De afdeling voor 4 t/m 12 jarigen, onze SO-

afdeling en de VSO-afdeling met leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. De interne 

lijnen zijn kort. Dit voorkomt veel bureaucratie. Wij beschikken over een goed 

functionerende commissie voor begeleiding, waarbij besprekingen met en zonder ouders 

gevoerd worden. De commissie voor begeleiding bestaat uit een orthopedagoog/gz-

psycholoog, intern begeleider(s), schoolarts en schoolmaatschappelijk werker. De 

commissie voor begeleiding is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. De 

directeur is voorzitter van de commissie voor begeleiding.  

 

Begeleiding 

Onze school stelt voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief op. Het evalueren van 

het ontwikkelingsperspectief vindt jaarlijks 2x plaats tijdens de interne leerlingbespreking in 

januari en tijdens de interne rapportagedagen in juni en wordt teruggekoppeld naar de 

commissie voor begeleiding en ouders.  
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De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde. Net als de 

overdracht naar het vervolgonderwijs.  

Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd.  

Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en zien ouders als partner. 

 

Beschikbare deskundigheid 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke 

interne deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten.  

Wij zijn tevreden over onze begeleiding van leerlingen met een licht tot zware 

verstandelijke beperking wel of niet in combinatie met ADHD of ASS, motorische 

problematiek en andere syndromen. Expertise ligt bij diverse teamleden die geschoold zijn. 

Denk hierbij aan gediplomeerde intern begeleiders, gedragsspecialisten, orthopedagogen, 

logopedist, motorisch remedial teacher en ambulant begeleider.  

Deze deskundigheden binnen ons eigen team willen wij de komende jaren blijven inzetten 

en versterken. Naast individuele scholing passend bij de doelgroep van de school wordt er 

tijdens de teamvergaderingen en studiedagen aandacht gegeven aan expertiseoverdracht  

door collega’s van de eigen organisatie of van collega scholen. 

Vanuit school wordt het ook belangrijk gevonden om de expertise over te dragen aan 

collega scholen binnen het samenwerkingsverband. 

Leren van en met elkaar is erg belangrijk in deze tijd van vernieuwing en verandering. 

 

Extern maken wij  gebruik van de expertise van andere vormen van speciaal onderwijs en 

opleidingsinstituten.  

Wij maken gebruik van de ambulant begeleiders van cluster 2 en 4 en maken ons sterk om 

de expertise die die ambulant begeleiders de school inbrengen zelf eigen te maken en de 

leeromgeving van de leerlingen passend te maken voor de leerling.  

De scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen een beroep doen op de expertise 

binnen school.  

 

Kengetallen 

De school start in het schooljaar 2015-2016 met  ongeveer 45 leerlingen op de SO 

afdeling. 

 

In het schooljaar 2015-2016 worden alle zittende leerlingen met een cluster 3 indicatie 

opnieuw getest. Ouders van de zittende leerlingen hebben hier een brief over ontvangen 

eind april 2014. 

Er wordt gekeken of de leerling wel of niet gebruik mag blijven maken van de speciale 

onderwijsvoorziening. 

Het psychologische onderzoek wordt gedaan door de orthopedagoog  en psychologisch 

assistent werkzaam binnen de school en daar waar nodig aangevuld met didactisch 

onderzoek en verslag door de intern begeleider en leerkracht van de leerling. De 

resultaten van het onderzoek worden in overleg met de ouders/verzorgers overgedragen 

aan de commissie van toelaatbaarheid in dienst van het samenwerkingsverband primair 

onderwijs Lelystad-Dronten. De rapportage wordt besproken en er wordt gekeken naar 

een passende vorm van onderwijs voor het kind. De ouders en school ontvangen hierover 

bericht. 
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De leerling krijgt  een toelaatbaarheidsverklaring geldig voor twee jaar of langer. De 

verklaring geeft aan met indicatoren waar de leerling aan moet voldoen om gebruik te 

maken van een speciale onderwijsvoorziening binnen het samenwerkingsverband of aan 

welke begeleiding/ondersteuning het kind behoefte heeft om aan onderwijs te kunnen 

deelnemen. 

 

De wet Passend Onderwijs eist dat er voor alle kinderen die gebruik maken van speciaal 

onderwijs een actuele toelaatbaarheidsverklaring afgegeven wordt voor augustus 2016. 

De actuele stand van zaken kunt u volgen via www.passendonderwijs.nl 

                                    

 
 

 

Ontwikkelagenda 

Samengevat staan wij als school positief over het totale onderwijsaanbod dat wij bieden 

aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende punten 

voor het verbeteren van onze kwaliteit. 

Het inspectiebezoek van maart 2014 is positief verlopen. De school zal verder gaan met 

kwaliteitsverbetering zoals aangegeven in het schoolplan en dit wordt middels jaarplannen 

gerealiseerd.  

Schooljaar 2015-2016 wordt het nieuwe schoolplan gepresenteerd na goedkeuring van MR 

en bestuur. 

Voorbeelden van verbeterpunten zijn o.a.: 

 Het werken met onderwijsarrangementen in de groep en verwerken in het  

groepsplan 

 Evalueren van ontwikkeling /uitstroomperspectief en bijstellen waar nodig 

 Ouderbetrokkenheid; werkgroep ouderbetrokkenheid 

 Opbrengst gericht werken: er is een start gemaakt met data verzamelen van de 

vakgebieden rekenen, mondelinge en schriftelijke taal en analyseren van gegevens.  

 In beeld brengen van aanbod m.b.t. sociaal emotionele ontwikkeling en wel of niet 

overgaan tot aanschaf van een meetinstrument of methodiek. 

http://www.passendonderwijs.nl/
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 Vakoverstijgend leergebied Leren leren kritisch bekijken op de sociale en praktische 

redzaamheid van de leerlingen in de leeftijd van 4 t/m12 jaar. 

 

Wij zijn tevreden over de expertises binnen ons eigen team. Wij vinden het belangrijk dat 

de expertise bij meerdere teamleden aanwezig is. 

Het verdelen van deskundigheden is en blijft een aandachtspunt voor onze school. Kwaliteit 

wordt op deze wijze geborgd en overgedragen op teamniveau t.g.v. de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de groep leerlingen die een specifieke begeleidings- en 

ondersteunginsbehoefte nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Met als doel de 

leerling voor te bereiden op het leven na school in een passende woon- en werkomgeving. 

Scholing, themavergaderingen door en voor het team zijn een activiteiten die worden 

ingezet om deskundigheidsbevordering na te streven. 

 

De Zevenster bestaat uit twee afdelingen: 

Op de begane grond bevinden zich de groepen voor de leerlingen van 4 tm 12 jaar. Op de 

1e etage de groepen voor de leerlingen van 12 tot 20 jaar. Dit is de VSO afdeling. 

Informatie betreffende de VSO afdeling vindt u in de VSO schoolgids. 

 

De SO-afdeling  

De SO-afdeling richt zich met name op de basisvaardigheden met betrekking tot de 

cognitieve ontwikkeling en de zelfredzaamheid. Er zijn 4 heterogene groepen en deze zijn 

onderverdeeld in onder-, midden- en bovenbouw. Er was een groep speciaal gericht op 

leerlingen met een ZML-MG indicatie (kinderen met een zeer intensieve begeleidingsvraag), 

maar het was niet mogelijk om een dergelijke groep te blijven handhaven. Het 

leerlingaantal was te klein om een groep vorm te geven. Er is gekozen voor plaatsing 

binnen de reguliere groepen als basisgroep waarbij kritisch is gekeken naar 

groepsbezetting en inrichting van de groep. 

Binnen de groepen wordt gewerkt met de vijfhoek pictogrammen groepsgericht en daar 

waar nodig wordt een individueel verwijzerssysteem ingezet. Totale communicatie staat 

hoog in het vaandel in de dagelijkse begeleiding en ondersteuning van de leerlingen om tot  

ontwikkeling en leren te komen. De logopediste heeft hierin een coördinerende en sturende 

taak. 

 

 
 

Structuur is herkenbaar binnen alle groepen en de inrichting van de groep is afgestemd op 

de begeleidingsbehoefte van de leerlingen in de groep. 
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De groepen bestaan maximaal uit 12-14 leerlingen en de leerlingen zijn in principe 

ingedeeld op leeftijd. De groepsbezetting wordt afgestemd op de begeleidingsbehoefte van 

de leerlingen in de groep. 

De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod binnen de groep en werkt 

samen met de onderwijsassistent van de groep. 

Belangrijk is het aanbieden van een voorspelbare leer-en ontwikkelomgeving. Een 

omgeving waarbinnen de leerling patronen herkent en daar naar kan handelen. Voor de 

leerlingen is leren geen vanzelfsprekendheid, zij leren door doen, door handelend bezig zijn. 

Een omgeving met herkenbare patronen en duidelijkheden dragen bij tot een veilige en 

vertrouwde omgeving welke voorwaarde zijn om je te ontwikkelen en te vormen. 

 

Met elkaar hebben we er alle vertrouwen in het onderwijs steeds beter aan te laten sluiten 

bij de ontwikkeling en toekomstmogelijkheden van onze leerlingen. 

In ons schoolplan 2015-2019 staan deze zaken ook verder uitgewerkt. Dit ligt ter inzage bij 

ons op school.  

 

Leerlingvolgsysteem (LVS) 

De Zevenster maakt gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem LVS 2000 van Datacare. 

Datacare is het leerlingvolgsysteem aan het vernieuwen. LVS2000 wordt in de toekomst 

LOGOS. De school realiseert overzetten van gegevens in de loop van het schooljaar 2015-

2016. 

Zodra LOGOS is ingericht gaat de werkgroep zich buigen over scholing en inrichting van 

het vernieuwde leerlingvolgsysteem en neemt het team mee in het proces. Schooljaar 

2015-2016 blijft het huidige systeem in gebruik. De herziene leerlijnen zijn in papieren versie 

aanwezig op school en worden ingezet bij de leerling- en groepsbespreking en verwerkt in 

het OPP (ontwikkelingsperspectief plan, voor leerlingen 4 t/m 12 jaar).     

De CED ZML leerlijnen en CED PLANCIUS zijn in het systeem opgenomen. 

De kerndoelen voor het ZMLK-onderwijs zijn opgesteld door Stichting Leerplan 

Ontwikkeling (SLO) en door de CED verwerkt in leerlijnen. 

Deze leerlijnen zijn ingevoerd in ons onderwijs. 

De leerling wordt gevolgd in zijn/haar ontwikkeling en resultaten worden vastgelegd.  

  

De totale leerlingenadministratie werkt binnen het geautomatiseerde systeem. 

In het dagelijks gebruik voorziet LVS 2000 in de registratie van absentie en biedt de module 

“journaal” goede mogelijkheden om actualiteiten met elkaar te delen. 

De vorderingen van de leerlingen worden  door de leerkrachten 3drie tot vier keer per 

jaar geregistreerd.  Leerdoelen voor de komende periode bijgesteld indien dit aan de orde 

is. 

 

CITO LOVS wordt gebruikt om toetsresultaten van de gemaakte CITO toetsen in te 

verwerken en de gegevens worden gebruikt om onderwijsleerproces individueel en op 

groepsniveau te actualiseren en naar te handelen. (PDSA) 

   

Aanmelding en zorgplicht 

Aanmelding (bijna) 4 jarigen. 

Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het  

verzoek tot toelating,  gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze 
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aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt 

ook voor SBO- en SO-scholen  als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat 

ingeschreven.  

De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het 

kind 3 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot 

de school wordt gevraagd. 

Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en 

zo ja welke school hebben aangemeld.  

Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van 

deze leerling. 

Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te 

begeleiden, dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere  school te 

zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de 

ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één 

maal verlengd worden met 4 weken.  

 

Voor een plaatsing op het  SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het 

Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring 

heeft de leerling recht op plaatsing op het SO van het SWV of SO in heel Nederland. 

Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) 

heeft voldaan. 

Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als 

de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs aan de school te 

respecteren. 

 

Toelating tot het speciaal onderwijs  

De Zevenster is een school voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Naast de 

verstandelijke beperking kan er sprake zijn van bijkomende problematiek of stoornis. Het 

zijn leerlingen met een zware of complexe ondersteuningsvraag. 

M.i.v. augustus 2014  kan een kind met een toelaatbaarheidsverklaring worden   

ingeschreven op een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. Het 

samenwerkingsverband geeft de toelaatbaarheidsverklaring af. 

 

De toelating van leerlingen op de Zevenster gaat via de toelaatbaarheidscommissie van 

het samenwerkingsverband. Leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar vallen onder het 

samenwerkingsverband PO Lelystad Dronten en leerlingen van 12-20 jaar vallen onder het 

samenwerkingsverband van VO VSO Lelystad. 

Het dossier wordt compleet gemaakt door de school waar de leerling staat ingeschreven 

en voorgelegd aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband 

een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht 

op plaatsing op het SO van SWV of SO in heel Nederland. 

Ouders gaan akkoord met de deskundigheidsadvies en geven toestemming door het 

ondertekenen van een verklaring om toelaatbaarheidsverklaring  aan te vragen bij het 

SWV. 

Het duurt acht weken vanaf het moment van het indienen van de aanvraag tot aan de  

beslissing van het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een 

toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. 
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Het bevoegd gezag geeft een beschikking af voor toelating tot het speciaal onderwijs.  

Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt vanaf augustus 2014 afgegeven. Deze wordt dan 

afgegeven voor een bepaalde periode. 

 

Samengevat 

Een kind kan worden toegelaten op de school als de toelatingscommissie een positief 

advies heeft gegeven vanuit aangeleverde onderzoeksgegevens. Daarnaast is het van 

belang dat de school speciale begeleidings- en verzorgingsvragen kan beantwoorden. In 

zeer speciale gevallen kan dat betekenen dat de school nog niet geschikt is voor het 

verzorgen van onderwijs aan dit bijzondere kind.  

Wanneer de toelatingsverklaring is afgegeven, kunnen de ouders/ verzorgers hun kind 

aanmelden op de Zevenster. Ouders/ verzorgers kunnen hiervoor een afspraak maken met 

de directie van de school. Mevr. G. van Vliet  of mevr. T. de Jonge 

 

Plaatsing op school 

Er worden een aantal plaatsingsmomenten gehanteerd: na de zomervakantie, na de 

herfstvakantie, na de kerstvakantie, na de voorjaarsvakantie en na de meivakantie. 

In overleg met de school kan van deze data worden afgeweken. 

Leerlingen die verhuizen naar Lelystad en in hun vorige woonplaats al op een school voor 

speciaal basisonderwijs waren toegelaten, kunnen tussentijds worden geplaatst. 

Voor elke leerling wordt na de aanmelding een dossier aangelegd. Hierin worden 

persoonlijke gegevens, verslagen van besprekingen, verslagen van gesprekken met ouders, 

verslagen van onderzoeken, toets- en testresultaten en rapportgegevens bewaard. 

Voor nieuwe leerlingen wordt een startdocument gehanteerd door de Commissie voor 

Begeleiding. 

 

De voorzitter van de Commissie of de orthopedagoog van de school maakt een 

startdocument met de titel: Beginsituatie. 

De beginsituatie geeft een beeld van de leerling en  geeft een eerste aanzet voor het 

ontwikkelingsperspectief van de leerling.  

De beginsituatie wordt met ouders doorgesproken en ingebracht op de vergadering van de 

CvB. Na de bespreking met ouders/verzorgers, wordt in de vergadering van de CvB het 

ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Het document wordt overgedragen aan de 

leerkracht. De leerkracht stelt een OPP (ontwikkelingsperspectief plan) of UPP 

(uitstroomperspectief plan) op n.a.v. de beschrijving van de beginsituatie.  

Het concept OPP/UPP wordt binnen 4 weken na plaatsing van de leerling tijdens een 

huisbezoek besproken met de ouders. 

 

Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad 

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun 

kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende 

plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek 

aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze 

termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een 

school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus:  Zorgplicht gaat 

in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. 
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Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden deels dezelfde regels. Ouders 

melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een 

passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de 

school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu 

is ingeschreven.  

 

 

 
 

 

 

Het Ontwikkelingsperspectiefplan  (OPP) 

Het OPP geeft een totaal beeld van de leerling. 

Leerlingspecifieke kenmerken worden beschreven. Wie is de leerling, wat heeft hij nodig 

om tot leren te komen. Wat past erbij zijn/haar mogelijkheden en hoe worden doelen 

gerealiseerd. Het ontwikkelingsperspectief is leidend in het individuele plan van de leerling. 

Bijstelling van perspectief wordt besproken met de orthopedagoog van de school en 

vastgesteld door de Commissie voor Begeleiding van de school. 

Het Leerling Volg Systeem wordt gebruikt om de vorderingen van de leerling in te volgen. 

Zit de leerling nog op koers en wat is belangrijk voor de leerling om verder aan te gaan 

werken. Behaalde doelen worden geëvalueerd en nieuwe leerdoelen worden vastgesteld. 

Bij het OPP zit een uitdraai van de nieuw te behalen leerdoelen voor de afgesproken 

periode. 

Het OPP wordt door de leerkracht van de groep, waarin de leerling is geplaatst 

geschreven. De ontwikkeling van de leerling wordt jaarlijks enkele malen intern 

geëvalueerd. Met ouders/verzorgers vinden er tweemaal per jaar besprekingen plaats. Er 

wordt gesproken over de voortgang in de ontwikkeling en na overeenstemming wordt het 

plan door ouders/verzorgers ondertekend voor de nieuwe vastgestelde periode. 

 

 

Het groepsplan  

Het groepsplan is een belangrijk werkdocument binnen de groep en afdeling. 

In het groepsplan wordt een totale uiteenzetting gegeven van de samenstelling van de 

groep en de activiteiten die er door het jaar heen plaats vinden en hoe deze worden 

georganiseerd.  

Het groepsplan is onderverdeeld in het pedagogische gedeelte en het didactische gedeelte. 

Het pedagogisch gedeelte geeft een beeld van de samenstelling van de groep en wat de 

groep nodig heeft om als groep te kunnen functioneren.  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://images.slideplayer.nl/10/2798563/slides/slide_4.jpg&imgrefurl=http://slideplayer.nl/slide/2798563/&h=720&w=960&tbnid=CvQ78uX-r5J6aM:&zoom=1&docid=nxGs8xA3WQl73M&ei=KEuQVc_dJMS1UdbHl9gP&tbm=isch&ved=0CFEQMygnMCc
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Het didactisch gedeelte geeft een uiteenzetting van de leergebieden die aan de orde komen 

en hoe hier op gedifferentieerde wijze aan wordt gewerkt.  

 

Groepsplannen worden opgesteld per groep door de leerkracht van de groep. 

In het groepsplan wordt o.a. beschreven hoe er binnen de groep op gedifferentieerde wijze 

wordt gewerkt. Aan de hand van ingevoerde gegevens maken de leerkrachten een indeling 

van de leerlingen. Hierdoor kan er effectiever onderwijs gegeven worden, doordat we 

groepsgewijs instructie geven in plaats van individueel gericht. Het ontwikkelingsperspectief 

staat centraal in het aanbod binnen de groep. 

Binnen de groep wordt er gewerkt met maximaal 3 arrangementen. 

 Basisarrangement van toepassing op 75% van de doelgroep die onze school 

bezoekt en uitstroomt van SO- naar VSO-afdeling en uitstroom van VSO-afdeling 

naar arbeidsmatige dagbesteding.  

 Verdiepingsarrangement voor die groep leerlingen die de overstap naar 

vervolgonderwijs kunnen maken of uitstromen naar betaalde of gesubsidieerde 

arbeid. 

 Intensief arrangement voor die groep leerlingen van toepassing waar het onderwijs 

meer individueel is ingericht vanwege de specifieke ondersteunings- en 

begeleidingsvraag om tot leren te komen. 

 

Binnen alle groepen wordt er gewerkt met bouwplannen en bijpassende leerroutes. De 

leerkracht van de groep kan u op de groepsavond of op afspraak meer vertellen over de 

onderwijsarrangementen die op school aan de orde zijn  

Het plan wordt aan de ouders ter inzage gegeven en besproken tijdens “het contact op 

maat” gesprek. Deze gesprekken worden gerealiseerd in de 2e en de week van september. 

 

Inhoud van het onderwijs 

Het onderwijsaanbod is gericht op vergroten van de zelfredzaamheid van de leerling. 

Voor m.n. de jonge leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar staat spelend leren centraal. 

D.m.v. spelend leren wordt er een beroep gedaan op de sensomotorische ontwikkeling, 

spelontwikkeling en praktische zelfredzaamheid (zindelijkheid, de eerste stapjes in het leren 

omgaan met materialen van jezelf en de ander en er zorg voor dragen, je kleding zelf aan 

en uit kunnen doen, etc.) 

 

                   
 

De  jonge kinderen die nog geen schoolervaring hebben opgedaan krijgen te maken met 

schoolse vaardigheden (luister- en zithouding, beurtgedrag samen spelen en delen, etc.) 

Door het onderwijsaanbod op speelse wijze aan te bieden ontwikkelen de kinderen 

schoolse vaardigheden die van belang zijn om zich verder te kunnen ontwikkelen en open 

staan om diverse zaken te leren. 

Vanuit het spelend leren in de jongste groep wordt er toegewerkt naar het schoolse leren.  
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Het schoolse leren is een onderdeel van vergroten van de persoonlijke redzaamheid van de 

leerling. Vanuit school vinden we het erg belangrijk dat het kind zich ontwikkelt als een 

zelfstandig functionerend individu. We streven het hoogst haalbare na om de praktische, 

sociale persoonlijke redzaamheid van de kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren. 

 

De 5 domeinen die centraal staan binnen de SO groepen 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling 

- Leren leren  

- Communicatie mondelinge taal  

- Schriftelijke taal (lezen, spelling, handschriftontwikkeling) 

- Rekenen  

Vanuit de genoemde leerlijnen wordt er nauwkeurig gekeken naar de ontwikkeling van de 

leerling en waar mogelijk is wordt er een overstap gemaakt naar de leerlijnen zoals 

vermeld bij de reguliere groepen.  

Er is sprake van een geïntegreerd onderwijsaanbod waarbinnen tegemoet gekomen wordt 

aan de functieontwikkeling in totaliteit om de cognitieve ontwikkeling zo optimaal mogelijk 

te stimuleren. Het taal-, lees- en rekenonderwijs staat dagelijks op het rooster van de 

groepen. 

 

De SO-afdeling 4 t/m 6 jaar:  

 Sociaal 

emotioneel  

Communicatie Zelfred- 

zaamheid 

Senso 

motorische 

ontw. 

Spelontw. 

 Onderbouw De onderwijstijd indelen per ontwikkelingsgebied is voor deze groep niet 

aan de orde i.v.m. geïntegreerd onderwijsaanbod. Er wordt veel 

aandacht gegeven aan de functieontwikkeling in totaliteit om tot leren te 

kunnen komen. De uren zoals aangegeven bij onderbouw SO worden als 

richtlijn aangehouden, zeker wanneer de leerlingen schoolse 

voorwaarden beheersen. 

 

De SO-afdeling 7 t/m 12 jaar worden de onderstaande leertijden als richtlijn gehanteerd: 

BOUW Spel  

(sociaal 

emotioneel, 

communicatie) 

Cognitief 

(rekenen, 

lezen, 

schrijven, 

spelling) 

Creatieve 

ontwikkeling 

(muziek, drama, 

handvaardigheid) 

Beweging 

(gym, 

zwemmen) 

Praktisch 

(koken) 

onderbouw 7.00 11.50 5 3 Er wordt 

gewerkt 

met een 

rooster 

middenbouw 7.00 13.50 3 3 

bovenbouw 5.00 15.50 3 3 

  

Niet minder belangrijk is de aandacht die er gegeven wordt aan communicatieve 

vaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling en het leergebied leren leren. 

Vakoverstijgende leergebieden die  bepalend  zijn voor de uitstroommogelijkheden van de 

leerling. 
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Oudergesprekken en rapportages  

    Overzicht oudergesprekken en rapportages schooljaar 2015-2016: 

 In september vinden de “contacten op maat” plaats en wordt het groepsplan aan de 

ouders/verzorgers gepresenteerd. 

 In de periode oktober-november vinden er intern groepsgewijs groeps- en 

leerlingenbesprekingen plaats. Het groepsplan staat centraal in de besprekingen. 

Aanwezig zijn hierbij de groepsleiding, de intern begeleider, de logopedist voor de 

leerlingen die zij behandelt en de orthopedagoog op aanvraag. 

 In oktober vinden er huisbezoeken plaats voor de nieuwe leerlingen van de school. 

Leerlingen die in de loop van het schooljaar nieuw op school komen worden tussen 

de 4e en 6e week na inschrijving thuis bezocht. De groepsleiding bespreekt dan het 

OPP.  

 Lopende het schooljaar kan er ook een huisbezoek plaatsvinden n.a.v. de interne 

leerlingenbespreking of vanuit de Commissie voor Begeleiding of op verzoek van de 

ouders/verzorgers. 

 Ouders kunnen uitgenodigd worden bij de bespreking van de commissie voor 

begeleiding. Zij worden tijdig op de hoogte gesteld van de agenda en de 

bespreekpunten. 

 In januari worden de  OPP’s  intern besproken en bijgesteld. Het LVS is in de 

afgelopen periode geactualiseerd. Het ontwikkelingsperspectief en de leerdoelen die 

zijn behaald worden besproken. De nieuw te behalen doelen worden aangegeven. 

De groepsplannen worden geëvalueerd en bijgesteld. 

 Eind januari vinden er besprekingen plaats met ouders/verzorgers. Het 

begeleidingsplan van de leerling staat hierin centraal. Voortgang en mogelijkheden 

van de leerling worden besproken met ouders/verzorgers en er is de gelegenheid 

om logopedist en directie te spreken. 

 Na overleg en overeenstemming wordt het plan ondertekend en voor de 

afgesproken periode februari t/m juni in werking gesteld. 

 Eind mei, begin juni wordt de voortgang van de individuele leerlingen besproken 

tijdens de interne rapportagedagen. Daar waar nodig wordt het 

ontwikkelingsperspectief bijgesteld door de CvB. 

 Juni is de maand waarin de evaluatiegesprekken staan gepland. Tijdens het 

evaluatiegesprek wordt het groepsplan en het OPP geëvalueerd. Nieuwe leerdoelen 

worden vastgesteld en ouders/verzorgers ondertekenen het begeleidingsplan voor 

de nieuwe periode september t/m januari. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kindercoachingmick.nl/beheer/images/33009200_1421602551.png&imgrefurl=http://www.kindercoachingmick.nl/informatie&h=283&w=283&tbnid=z-yOLPcKmGIvqM:&zoom=1&docid=wheENbGFKGzeyM&ei=RYBXVc2yHordUb2mgNgB&tbm=isch&ved=0CG4QMyhEMEQ
http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/5b/b7/e9/5bb7e9ee20f94d69900765f21c4e0b04.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/slabien/klas-handigheidjes/&h=175&w=175&tbnid=384Qv5IUni7CSM:&zoom=1&docid=J3TIYi0rA6LAnM&ei=RYBXVc2yHordUb2mgNgB&tbm=isch&ved=0CEcQMygdMB0
http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/f0/f9/9c/f0f99c2b4ea000d91a7865e3f26d2c0b.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/rozemarijng/gevoelens/&h=279&w=236&tbnid=m19w87Jz3I2EUM:&zoom=1&docid=3ECBw4BPaCO07M&ei=RYBXVc2yHordUb2mgNgB&tbm=isch&ved=0CE0QMygjMCM
http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/57/dd/65/57dd65dea75f989e2e9e7f8b490258ba.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/dinavanhoorde/school/&h=236&w=236&tbnid=kbBGo-EcSod9iM:&zoom=1&docid=TPloEL1IlL8MHM&ei=IYJXVa-rCoGtU678gfAN&tbm=isch&ved=0CIkBEDMoXzBf
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 Voor de zomervakantie krijgen alle leerlingen van de school een jaarevaluatie mee 

naar huis.  

Voor de SO leerlingen bestaat dit uit: 

- Het OPP blijft een op zichzelf staand document en wordt alleen bijgesteld 

indien dit aan de orde is. 

- Een ingebonden boekwerk met daarin: jaarevaluatie van het groepsplan en 

wat dit voor de leerling individueel heeft betekent. Selectie van werkbladen 

en werkstukken, eventueel aangevuld met fotomateriaal.  

 

 

Naast de geplande besprekingen en overlegmomenten vinden er ook andere overleggen 

plaats om de zorg en ontwikkeling van de leerling zo goed mogelijk te volgen en gebruik te 

maken van interne en externe expertise. 
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1.2 Inleiding over het bestuur 

Het schoolbestuur van de Zevenster is stichting SchOOL. 

SchOOL staat voor: Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad 

Het tweehoofdige bestuur wordt gevormd door dhr. A. van der Velde en  

dhr. L. van Tilburg 

Meer over de stichting kunt u lezen op de website: www.stichtingschool.nl 

De raad van toezicht wordt hier nader toegelicht, verwijzing naar diverse scholen die 

onder het bestuur van de stichting vallen en andere zaken met betrekking tot de stichting  

 

SchOOL. 

Postadres:                                      Bezoekadres:  

Postbus 2451                                                                              Meenthoek 1 

8203 Al Lelystad                                                 8224 DS Lelystad 

                                                                                                 0320- 767700 

 

1.3. Procedure tot standkoming schoolgids 

Elke school dient ingevolge de kwaliteitswet onderwijs over een schoolgids te beschikken. 

Het is een document voor ouders/verzorgers waarin de school zichzelf en met name de 

werkwijze beschrijft. In de schoolgids maakt de school de ouders/verzorgers duidelijk welke 

doelen worden nagestreefd, hoe die doelen worden bereikt en welke resultaten ermee 

worden geboekt. Tevens is de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut 

beschreven. 

Ook de inzet van extra personeel voor bijvoorbeeld extra zorg aan leerlingen wordt 

daarin verantwoord. Hoe die extra zorg er uitziet kan ook worden omschreven. 

Verder geeft de school in de schoolgids informatie over de ouderbijdrage en de rechten en 

plichten van de ouders/verzorgers. De manier van presentatie is een aangelegenheid van 

de school zelf. De medezeggenschapsraad van de school moet met de inhoudelijke 

beschrijving instemmen, terwijl het bestuur de schoolgids vaststelt.  

De schoolgids wordt bij inschrijving van leerlingen op verzoek  aan de ouders/verzorgers 

uitgereikt.  Er wordt tijdens de kennismaking aangegeven dat de informatie op de web site 

van de school is terug te vinden. 

Daarna zal de schoolgids ieder jaar op vraag uitgereikt worden of digitaal via mail 

toegestuurd worden. Tevens is de schoolgids op de website van de school na te lezen. 

 

In verband met het algemeen toezicht op de kwaliteit van het onderwijs krijgt de inspectie 

van het onderwijs ook een exemplaar. 

 

De schoolgids is een jaarlijks terugkerend boekwerk vormgegeven door teamleden en de 

medezeggenschapsraad van de school. 

Mocht u na het lezen ervan suggesties, tips of aanvullingen hebben dan houden wij ons 

zeker aanbevolen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.stichtingschool.nl/
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2, Doelen van onderwijs en beschrijving werkwijze/activiteiten 

 

Waar de school voor staat 

De Zevenster is een openbare school. Dit betekent dat de school geen leerlingen uitsluit 

om geloofs- of levensbeschouwelijke redenen en geen onderscheid maakt naar ras of sekse. 

 

 

De belangrijkste doelstelling 

Als doelstelling van ons onderwijs stellen wij de leerling vanuit de zelfredzaamheid te 

brengen tot een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid. Dit om als volwassene zo 

zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren op de gebieden wonen, werken, vrije tijd en 

burgerschap passend bij de cognitieve mogelijkheden van de leerling. 

 

Uitgangspunten 

Belangrijk is uit gaan van wat een kind kan.  

Binnen onze schoolorganisatie staat het kind centraal. 

Vanuit veilige voorspelbare leeromgeving van wordt de leerstof in kleine stappen 

aangeboden, zodat een leerling zich blijft ontwikkelen. Deze kleine stappen zijn gebaseerd 

op de leerlijnen vanuit het CED (centrum educatieve dienstverlening), die zijn opgesteld 

naar aanleiding van de onderwijsdoelen voor het zml. 

De ZML-leerlijnen en de Plancius-leerlijnen (m.n. voor leerlingen met een IQ<35) zijn 

ingedeeld in niveaus en kleine stapjes, waardoor de leerkracht beter inzicht heeft in de 

volgorde waaraan gewerkt moet worden. Het is duidelijk wat de leerling kan waardoor 

het onderwijsaanbod beter wordt afgestemd op zijn niveau.  

 

Er wordt gewerkt met groepsplannen op groepsniveau en ontwikkelingsperspectiefplan 

(OPP) voor de individuele leerling tot 12 jaar. De groepsplannen maken het mogelijk om 

groepsgewijs aandacht te schenken aan diverse onderwijsactiviteiten en aan te sluiten op 

gestelde perspectieven van de leerlingen en bijbehorende leerroutes. 

De onderwijstijd wordt op deze wijze efficiënter benut. 

 
De sfeer op school 
Wij vinden het belangrijk dat er op school gewerkt kan worden in een rustige, ontspannen 

sfeer, waarin een ieder zich prettig en veilig voelt. Belangrijk is hierbij dat er een 

vertrouwensrelatie ontstaat tussen de groepsleiding en leerling, zodat elk kind zichzelf mag 

en kan zijn. Alleen dan wordt een leerling in staat gesteld zich te ontwikkelen en gestelde 

doelen te realiseren. Dit betekent o.a. dat de regels op school duidelijk en transparant 

moeten zijn voor alle leerlingen en hun ouders en medewerkers en dat iedereen rekening 

houdt met elkaar.  

Wij vinden het belangrijk, naast de activiteiten die op het dagelijkse lesrooster ingepland 

staan, met elkaar gezamenlijk activiteiten te realiseren. 
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Wij denken hierbij aan: 

 Sport- en speldagen 

 Jaarlijkse fancy fair 

 Schoolkamp/activiteitenweek/schoolreis 

 Excursies 

 Gezamenlijke projecten door de school heen. 

 Aantal malen per jaar project/thema afsluiting met expressieactiviteiten (zoals 

      dans, muziek, handvaardigheid ) 

En niet te vergeten …………………..voorbereiding treffen voor het 35-jarig  jubileum van 

de Zevenster in het schooljaar 2015-2016. 

 

 

   
 

2.1. Wettelijke en schooleigen activiteiten 

De leerstof wordt afgestemd op de mogelijkheden van de leerling. Er wordt gewerkt uit 

verschillende methodes. Daarnaast blijft het team leerstof zoeken, aanpassen en aanreiken. 

Er wordt gebruik gemaakt van de kerndoelen onderwijs zeer moeilijk lerende kinderen 

zoals vastgesteld door het ministerie en de gegevens voortgekomen uit ons 

leerlingvolgsysteem (observatie en registratie). 

Dit alles passend binnen de leerlijnen in de verschillende vakgebieden. 

 

Opbrengstgericht werken is opgenomen in ons schoolplan en wordt jaarlijks geëvalueerd.  

Er bestaat een toetsprotocol op school. 

In het schooljaar 2012-2013 zijn we gestart met het afnemen van de CITO toetsen ZML 

Taal en Rekenen en CITO toetsen voor speciale leerlingen op de gebieden 

spellingsvaardigheden, rekenvaardigheden, begrijpend lezen en technisch lezen (DMT).  

De tweede toetsafname heeft plaatsgevonden in het schooljaar 2013-2014. 

De gegevens worden verwerkt in groeps- en schooloverzichten en geanalyseerd. 

De analyse geeft van de sterke en zwakke kanten van het onderwijsaanbod op 

schoolniveau en wordt meegenomen in de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

 

De inspecteur heeft in maart 2014 een bezoek aan school gebracht en we hebben ons 

basisarrangement behouden. Er wordt verwacht dat we verder gaan met de 

ontwikkelingen op schoolniveau en de andere beleidsdoelen zoals in ons schoolplan staan 

aangegeven. 
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Naast de cognitieve en praktische vaardigheden en leren leren is het oefenen en trainen 

van sociale vaardigheden een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Immers niet 

alleen wat je kan maakt je tot een persoon, maar juist ook hoe je als persoon omgaat met 

anderen in de maatschappij.  

Leerlingen leren m.n. door doen. 

 

In het schooljaar 2014-2015 zijn er twee teambijeenkomsten geweest m.b.t. het wel of niet 

in gebruik nemen van een instrument om de sociaal emotionele ontwikkeling van de 

leerling te screenen. 

In 2015-2016 wordt er specifieker gekeken naar de mogelijkheid van gebruik maken van 

een genormeerd instrument passend bij de doelgroep die De Zevenster bezoekt.  

Op dit moment bestaat er geen genormeerd instrument voor zeer moeilijk lerenden. 

SCOL is geïntroduceerd en de methode STIP onder de aandacht gebracht. Het heeft er 

nog niet toe geleid dat we overgegaan zijn tot in gebruik nemen van de instrumenten en 

materialen. 

Het is belangrijk dat teamleden naast signaleren goed observeren en het LVS objectief in 

kunnen vullen en het kind dat aanbieden wat hij/zij nodig heeft om te functioneren in de 

samenleving. 

We maken hierbij gebruik van de criteria volgens lijst van PCOU  (VSO cluster drie 

Utrecht) 

Op teamvergadering is er aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling en 

aanbod binnen school door en voor collega’s. 

We vinden  het als team belangrijk om een doorgaande lijn in aanbod na te streven. 

De teambijeenkomsten zijn functioneel en geven gelegenheid om informatie aan elkaar 

over te dragen en te bespreken en naar te handelen. 

 

       
 

2.2  Grenzen van de school 

De Zevenster is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen binnen categorie 1 en 3.  

Ook onze school heeft grenzen waarbinnen wij onderwijs kunnen geven: 

- Een leerling moet kunnen functioneren in een groep  

- De begeleidingsbehoefte kan niet de mogelijkheden van de school te boven gaan. 
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- De veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen en medewerkers moet 

gewaarborgd kunnen worden.  

- De school hanteert incidentenformulieren om incidenten te registreren. 

Ouders/verzorgers ontvangen hiervan een kopie en het origineel gaat in het 

leerlingendossier. 

 

Heeft een kind meer nodig dan hierboven beschreven staat dan zal de Commissie voor 

Begeleiding besluiten dat een kind niet op zijn plek zit op De Zevenster. 

Er zal dan verder bekeken worden welke mogelijkheden er zijn buiten De Zevenster. 

In hoofdstuk 5 wordt het een en ander nader toegelicht. 

 

2.3.  Werkwijze van de school voor het komende schooljaar 

De kerndoelen voor het onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen, vastgesteld door het 

ministerie van onderwijs, blijven structureel aan de orde in de groepsplannen en in het OPP 

die in de schoolorganisatie gehanteerd worden. 

Deze kerndoelen zijn geen eindtermen maar streefdoelen. 

School speelt op passende wijze in op de wet op kwaliteitsverbetering voor het speciaal 

onderwijs (SO-VSO categorie 1 of 3 ZML).  

 

Vakoverstijgend leergebieden voor de SO afdeling 

Sociaal- emotionele ontwikkeling 

Sociale en praktische redzaamheid vormt een rode draad binnen ons onderwijs. Het 

onderwijs is erop gericht dat de leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen redden in de 

verzorging van zichzelf en bij deelname aan allerlei activiteiten in de samenleving 

(maatschappelijke redzaamheid). Ze leren omgaan met gevoelens, regels, normen en 

waarden, vaardigheden op juiste momenten inzetten, voor zichzelf opkomen en 

zelfwaardering krijgen(omgangsredzaamheid). 

Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is van fundamenteel belang voor de leerling. 

 

Belangrijk is het leren omgaan met elkaar en je aan de gedragsregels houden. Dit gebeurt 

o.a. bij het leren spelen met elkaar, zoals gezelschapsspelen, groepsgesprekken en 

omgangsregels. Sociale vaardigheden staan structureel op het rooster ingepland als SoVa-

lessen. 

Sociale vaardigheden (spelen een belangrijke rol in het dagelijks handelen). 

Spelontwikkeling (aandachtspunten hierin zijn de bevordering van de fantasie en leren 

keuzes te maken en leren omgaan met elkaar is een groot aandachtspunt). 
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Leren Leren 

Taakaanpak, motivatie en werkhouding staan hierin centraal al vanaf jonge leeftijd. 

 

Mondelinge taal en communicatie 

Door uitbreiding van de passieve en actieve woordenschat, door leren vragen als je iets 

wilt, door het leren om eenvoudige vragen te beantwoorden wordt de taalontwikkeling 

gestimuleerd en uitgebreid. 

Logopedie op school is voor veel leerlingen een extra ondersteuning om de communicatie 

te bevorderen. 

De logopediste is geschoold in de ComVoor en PECS. 

 

Burgerschap 

Bij dit vakgebied gaat het vooral om het kunnen herkennen en onderscheiden van mensen 

en dingen in de omgeving en voorbereiding op en integratie in de maatschappij.  

Een term die op school steeds verder zijn inhoud zal gaan krijgen binnen het 

onderwijsaanbod. Sociale vaardigheden staan als SOVA op het rooster en staan ook 

centraal in de dagelijkse omgang met elkaar. De school is een leefgemeenschap waarin 

kinderen gehoord en gezien willen worden.  

 
 

Bevordering van gezond gedrag 

Hierbij wordt aandacht besteed aan persoonlijke redzaamheid zoals douchen en handen 

wassen.  

In de omgevingsverzorging komen allerlei huishoudelijke activiteiten aan bod. Zoals 

het op orde houden van je omgeving, werkplek, etc. en hygiëne.  

 

Kookonderwijs  op wonen wordt gegeven door een onderwijsassistent voor de midden- en 

bovenbouw van de SO afdeling. Binnen de lessen wordt m.n. aandacht gegeven aan 

hygiëne, basistechnieken en leren werken volgens een plan. Hier wordt al op jonge leeftijd 

mee gestart.  

Op de SO-afdeling staat de leerlijn eten en drinken centraal en wordt een basis gelegd 

voor het traject op de VSO-afdeling. 

 

In het schooljaar 2014-2015 zijn er door het jaar heen diverse activiteiten georganiseerd 

onder het thema “Ik lekker fit”. Er is aandacht geschonken aan hoe ga je om met je vrije 

tijd, het belang van bewegen en goede voeding. 

Tijdens de kooklessen op school, bewegingsonderwijs, lessen sociale vaardigheden wordt 

er ook in 2015-2016 aandacht gegeven aan gezond gedrag en zal het onderwerp “Ik lekker 
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fit” voortgezet worden. De lessen zijn educatief en speels en worden door de kinderen als 

plezierig ervaren. 

 

                   
 

 

Bewegingsonderwijs 

De lessen bewegingsonderwijs worden op school gegeven door een vakleerkracht 

bewegingsonderwijs.  

Daarnaast doen we mee met de sport en speldagen van de vakgroep Bewegingsonderwijs 

Lelystad. 

Wanneer blijkt dat een leerling zich onvoldoende vrij beweegt in de ruimte dan kan de  

vakleerkracht gymnastiek een periode Motorische Therapie gaan aanbieden.  

De leerling leert in kleiner groepsverband of individueel de ruimte en materialen        

verkennen en kan een aantal lessen later beter deel nemen aan de diverse activiteiten.  

Ook kan er door de groepsmedewerkers gebruik gemaakt worden van de gymzalen voor 

dans- en spelactiviteiten. Er wordt dan geen gebruik gemaakt van toestellen en ander 

groot gymmateriaal. 

 

De leerlingen van de SO afdeling maken gebruik van hun eigen speelterrein. Het 

buitenterrein geeft  gelegenheid om tot bewegen te komen. Er is een zandbak, voetbalkooi, 

klimtoestel, glijbaan en schommels, skelterbaan en voldoende ruimte om andere 

spelactiviteiten te realiseren. 

 

Wereldoriëntatie 

Projectonderwijs wordt in het hele SO doorgevoerd op groepsniveau en op schoolniveau.  

Voorbeelden van projecten zijn: jaargetijden, jezelf en familie, tandverzorging en de     

kinderboekenweek. Er worden diverse schooltv programma’s gevolgd en de afleveringen 

worden verwerkt m.b.v. werkbladen, gesprekken en expressie activiteiten. 

Aandacht is ervoor diverse festiviteiten lopende het schooljaar. 

Op de groepsavond in september vertelt de groepsleiding over de projecten die dit 

schooljaar aan de orde komen en zijn opgenomen in het groepsplan. 

 

Expressieactiviteiten  

Bij expressie activiteiten leren leerlingen  technieken en materialen toe te passen. Muziek, 

dans en drama zijn naast handvaardigheid belangrijk voor onze leerlingen.  

Leerlingen beleven veel plezier aan de diverse activiteiten. De activiteiten doen een beroep 

op uiten van emoties, communicatie, inzicht en vaardigheden op geïntegreerde wijze. Er 

wordt een beroep gedaan op de creatieve ontwikkeling en het praktisch denken en doen. 

Expressie draagt bij tot informatieverwerking op geïntegreerde wijze. 
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Vakspecifieke leergebieden  Nederlandse taal en rekenen 

Cognitieve ontwikkeling 

Centraal hierin staat het ontwikkelen van het denken en leren van o.a. eenvoudige 

begrippen, de kleuren en de vormen en ordenen. De motorische ontwikkeling is belangrijk 

om tot leren te kunnen komen en zelfredzaamheid te bevorderen.  Leren omgaan met 

eigen motorische (on-)mogelijkheden.  

Vanuit dit voorschoolse leren wordt een start gemaakt met rekenen, taal-, lees- en 

schrijfonderwijs passend bij de mogelijkheden van de leerling. 

 

Nederlandse taal 

Communicatie/ mondelinge taal 

Het leren luisteren en spreken is hierbij belangrijk. Naast gesproken en geschreven taal is 

ook beeldtaal van belang. We maken gebruik van de nieuwe gebaren ontwikkeld door het 

Nederlands Gebaren Instituut en de Weerklank. De vijfhoekpictogrammen worden ingezet 

om het dagprogramma en dagactiviteiten kenbaar te maken. Dit vindt groepsgewijs en 

individueel plaats binnen alle groepen van de school. Binnen school wordt er gebruik 

gemaakt van CITO TAAL voor ZML. In het schooljaar 2013-2014 is er gestart met de 

afname van deze toets. De toets is opgenomen in het toetsbeleid van de school. 

                               

 

Spelling 

Er zijn leerlingen die vanuit de methode Spelling in de Lift plus werken aan 

spellingsvaardigheden of werken vanuit veilig stap voor stap aan de basis van spelling. 

Leerlingen die de schriftelijke taal niet vaardig zijn leren werken met picto’s of ander 

visueel ondersteunend materiaal om hun boodschap of mededeling duidelijk te maken. De 

leerlingen die spellingsvaardig zijn worden 1x per jaar getoetst met CITO 

Spellingsvaardigheid voor speciale leerlingen. 

 

Lezen wordt aangeleerd met de methodes: Lezen Moet Je Doen en er wordt gebruik 

gemaakt van Veilig leren lezen stap voor stap. 

De vernieuwde versie van Lezen Moet Je Doen is geïmplementeerd in 2014-2015. 

Lezen Moet Je Doen sluit goed aan op de leerstijl van de leerlingen die onze school 

bezoeken. Er wordt gebruikt gemaakt van totale communicatie. 

Het vormenboek, klankenboek, gebruik van ondersteunende gebaren en picto’s zijn 

belangrijk factoren om van voorbereidend naar technisch lezen te komen. 

 

Naast de methode gebonden toetsen wordt de Fonemen en Grafemen toets afgenomen en 

de toets waaruit blijkt of de leerling in staat is om woorden op mkm, mmkm en mkmm  te 

analyseren en synthetiseren. 

De leerlingen worden 1 keer per jaar getoetst op technisch leesniveau middels de 

vernieuwde AVI toetsen en CITO DMT. De leerkracht neemt een tweede afname af 

wanneer blijkt dat een leerling ontwikkeling heeft gemaakt. 

https://www.google.nl/search?biw=1366&bih=674&tbm=isch&q=picto+schrijven&revid=98125499&sa=X&ei=H4VXVZyfMsj7UJqggLAE&ved=0CCgQ1QIoAg
https://www.google.nl/search?biw=1366&bih=674&tbm=isch&q=pictogram+lezen&revid=98125499&sa=X&ei=H4VXVZyfMsj7UJqggLAE&ved=0CCsQ1QIoAw
http://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.cyberpoli.nl/swf/klinefelter/hulpmiddelen/Style/Picto/210_0028_anderen begrijpen.jpg&imgrefurl=https://www.cyberpoli.nl/swf/klinefelter/hulpmiddelen/Gedrag-gevoel-communicatie/anderen-begrijpen.html&h=210&w=210&tbnid=PxKT4SHCW_PXwM:&zoom=1&docid=lNUMVoEsEE0I4M&ei=H4VXVZyfMsj7UJqggLAE&tbm=isch&ved=0CGsQMygyMDI
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.okanroeselare.be/wp-content/uploads/2014/06/4-Lessen.png&imgrefurl=http://www.okanroeselare.be/&h=283&w=283&tbnid=M0nR4kn0DGSmOM:&zoom=1&docid=X0bX3YqbkLeTtM&ei=toVXVcjeLIS7Ua6VgIgO&tbm=isch&ved=0CBIQMygKMAo4ZA
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://papunet.net/sites/papunet.net/files/kuvapankki/20130603/opletten luisteren.png&imgrefurl=http://papunet.net/en/materiaalia/kuvapankki/luokka/verbit?%26page%3D23&h=283&w=283&tbnid=JH_ziDwnXpm0SM:&zoom=1&docid=4hjBc6wtKKWm4M&itg=1&ei=XYZXVY_YHMj1UIv9gZAM&tbm=isch&ved=0CFUQMyhNME04oAY
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Voor begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van Picto lezen, stappenplannen in beeld 

gebracht met fotomateriaal, Taalkabaal, Humpie Dumpie en Informatie Junior en 

verwerking n.a.v. lessen wereldoriëntatie, projecten en Nieuwsbegrip. De leerlingen 

worden 1x per jaar getoetst met CITO begrijpend lezen voor speciale leerlingen. 

 

Leerlingen leren spreekbeurten of andere persoonlijke presentaties te houden. 

     

Rekenen 

De Rekenboog is een rekenprogramma waarbij de leerlingen handelend aan het werk 

worden gezet. Door hanteren van rekentaalbegrippen worden opdrachten aangeboden 

met materialen uit de dagelijkse omgeving. De leerlingen leren oplossingsgericht denken. 

Daarnaast is er aandacht voor de getalbeelden en hoeveelheidbegrip. De leerlingen leren 

sommen maken en toepassen in de dagelijkse praktijk. Bewerkingen gericht op optellen, 

aftrekken, vermenigvuldigen en delen. 

Maatwerk en wordt ingezet voor de leerlingen die binnen het verdiepingsarrangement  zijn 

ingedeeld voor het vakgebied rekenen, naast het aanbod van de Rekenboog. 

Op de SO-afdeling wordt er veel gewerkt met concreet materiaal. De leerlingen leren m.n. 

door het doen. Het concreet ervaren is een belangrijk onderdeel in het onderwijsaanbod. 

Er worden diverse computerprogramma’s ingezet om op speelse maar educatieve wijze de 

rekenvaardigheden doelgericht onder de aandacht te brengen. . 

Het leren klokkijken en geldrekenen zijn onderdelen van het rekenonderwijs.  

Het meten en wegen wordt geoefend in m.n. praktische situaties.  

De leerlingen worden 1x per jaar getoetst met CITO rekenen voor speciale leerlingen of 

CITO Rekenen voor ZML. 

 

Behandeling  

Logopedie 

De school heeft een logopediste in dienst. 

Zij screent nieuwe leerlingen en geeft aan de commissie voor begeleiding aan waarom de 

leerling wel of niet in aanmerking komt voor behandeling. Ook kan het zijn dat de 

commissie verzoekt om over te gaan tot behandeling of controle van de taal spraak 

ontwikkeling of inzetten van middelen om de communicatie  te ondersteunen / stimuleren. 

 

Fysiotherapie 

Leerlingen op de Zevenster kunnen gebruikmaken van fysiotherapie onder schooltijd. 

In overleg met ouders wordt er afgesproken of de fysiotherapeut een eerste observatie 

mag verrichten om te kijken of er eventueel behandeling noodzakelijk is. De fysiotherapeut 

onderzoekt het kind en geeft advies aan de ouders om wel of niet een verwijsbrief bij de 

huisarts voor behandeling te vragen.  

School heeft hier geen bemoeienis mee. School stelt ruimte beschikbaar aan de 

fysiotherapeut dhr. E. Hilderink. 

Op verwijzing van de huisarts of kinderarts kan fysiotherapie op locatie gerealiseerd 

worden. 

Dhr. Hilderink maakt gebruik van de kleine gymzaal op school en behandelt leerlingen van 

school onder schooltijd na verwijzing van de huisarts.  
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Beleidsdoelen 

Naast het werken met leerdoelen passend bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen 

werken we ook aan beleidsdoelen die in het schoolplan staan beschreven. 

De beleidsdoelen zijn tot stand gekomen bij de vormgeving van het schoolplan voor de 

periode van 2015- 2019. Het plan ligt in het najaar van  2015 ter inzage op school.  

 

In de afgelopen periode is er een aantal doelen behaald en weten wij als team dat een 

onderwijsorganisatie als de onze een lerende organisatie nodig heeft. Dat er na behaalde 

doelen ook weer nieuwe idealen te verwezenlijken zijn. Er zijn veel ontwikkelingen gaande 

op schools- en bestuursniveau. 

Aan het einde van het schooljaar worden de doelen die in het jaarplan stonden vermeld 

geëvalueerd. De school hanteert de PDSA cyclus (Plan Do Study Act.) . 

In het jaarplan van 2015-2016 staan de doelen SMART uitgewerkt. 

Het jaarplan is op te vragen bij de school en ook ter inzage op de website. 

  

Ouderbetrokkenheid 

De werkgroep heeft zich in het schooljaar 2013-2014 gericht op ontwikkelen van en 

uitdragen van visie ouderbetrokkenheid op De Zevenster. Schooljaar 2014- 2015 is gericht 

op uitdragen van de visie en de missie  naar ouders en team. 

Visie: 

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. 

Ouderbetrokkenheid is daarom een niet vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking 

tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind (de leerling). Vanuit de 

samenwerking tussen ouders en school ontstaat er betere afstemming zodat het kind (de 

leerling) zich optimaal kan ontwikkelen.  

Missie: 

De school ziet de ouders als partners in de ontwikkeling van hun kind. In goede 

samenwerking streven beide een zo optimaal mogelijke leeromgeving na. 

De Zevenster wil een school zijn gericht op samenwerking met ouders en van hieruit 

gericht op innovatie zoals hieronder puntsgewijs aangegeven: 

 Gericht op samenwerking: de school ziet ouders als belangrijke partners 

 Gericht op innovatie: school en ouders zien elkaar als partners in het proces van 

continu schoolverbetering. Ze voelen zich hiervoor even verantwoordelijk en spreken 

elkaar erop aan. 

De werkgroep ouderbetrokkenheid is onveranderd in samenstelling en speerpunt voor 

2015-2016 is  “contact op maat”. 

                                           
We houden de ouders/verzorgers op de hoogte d.m.v. nieuwsbrief of informatieavonden op 

school. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.amsterdam.nl/publish/pages/353229/220px/onderwijs_samen.jpg&imgrefurl=http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/kwaliteitsaanpak/&h=307&w=220&tbnid=kanX38IhzOFJtM:&zoom=1&docid=wNtpc_L3htbciM&ei=YZlXVe34EcKsUcS9gcAJ&tbm=isch&ved=0CC4QMygOMA4
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://sch51973.home.xs4all.nl/image/model.gif&imgrefurl=http://www.xs4all.nl/~sch51973/page/mgids8.html&h=118&w=227&tbnid=DuPVIfwTZVJDgM:&zoom=1&docid=LqmPrK7_ZlFoqM&ei=2ZlXVcUYx_FS2eqB6AI&tbm=isch&ved=0CFsQMyg0MDQ
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Passend onderwijs 

Het tot stand komen van samenwerkingsverbanden voor PO en VO en de rol van SO-VSO 

cluster 3 stonden centraal in het schooljaar 2013-2014 en vanaf augustus 2014 is de wet in 

werking gegaan. 

De Zevenster heeft een  zorgondersteuningsprofiel geschreven voor de SO afdeling.  

Het  profielen is terug te vinden op de website van de Zevenster en liggen ter inzage bij de 

school. 

Het Samenwerkingsverband voor Primair onderwijs is bekend met het plan van de SO- 

afdeling en het Samenwerkingsverband VO-VSO is bekend met het plan van de VSO- 

afdeling. De MR heeft ingestemd met de plannen. 

 

 

 

 

 

 

Het Samenwerkingsverband en de toelatingscommissie 

Passend onderwijs betekent dat voor augustus 2016 alle geïndiceerde leerlingen kritisch 

bekeken worden of zij wel of geen aanspraak kunnen maken op een plaatsing binnen een 

speciaal onderwijsvoorziening. 

De nieuwe Wet op het Passend Onderwijs die van start gaat op 1 augustus 2014 wordt de 

huidige indicatiestelling ingeruild voor een nieuwe versie. Het begrip ‘indicatiestelling’ 

wordt vervangen door het woord ‘toelaatbaarheidsverklaring’. 

Ouders/verzorgers van de leerlingen worden door een nieuwsbrief en website op de 

hoogte gehouden van de ontwikkelingen die er gaande zijn. 

 

Speciaal Centraal 

Met een aantal ZML scholen uit Utrecht, Almere, Hilversum en Amersfoort is er besloten 

om een leerkring te vormen De directies van de scholen en de besturen vinden het 

belangrijk om samen verder te gaan om de expertise verder te ontwikkelen. De leerkring 

heet: Centraal Speciaal. Het is goed om leerkringen actief te houden zodat expertise/ 

kennisoverdracht aan de orde blijft op regionaal niveau. De school blijft ook in 2015-2016 

netwerken met de scholen aangesloten bij Speciaal Centraal. 
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Ambulante Begeleiding  

Ambulante Begeleiding werd gerealiseerd vanuit de Zevenster. 

Vanaf augustus 2015 realisatie vanuit het SWV PO Lelystad Dronten. 

De begeleiding is gericht op collegiale ondersteuning en expertiseoverdracht van SO naar 

Bao m.b.t. zeer moeilijk lerende kinderen. 

 

Arrangementen 

Op schoolniveau zal er in het schooljaar 2015-2016 verder gewerkt worden aan het 

specifieker omschrijven van arrangementen binnen de school. Hoe worden leerroutes 

vormgegeven en wat betekent dit voor de leerling die de school bezoekt. 

We werken vanuit de volgende arrangementen waarbij gesteld ontwikkeling- of 

uitstroomperspectief van de leerling leidend is. 

Basisarrangement: 75% van de leerling valt binnen dit arrangement en stroomt veelal uit 

naar perspectief 2. Uitstroom VSO ZML arbeidsmatige dagbesteding of beschutten arbeid. 

Verdiepingsarrangement: 25 % van de leerlingen valt binnen dit arrangement en stroomt 

veelal uit naar VSO ZML gesubsidieerde betaalde arbeid of naar betaalde arbeid in het 

vrije bedrijf, allen zonder behalen van diploma of praktijk onderwijs. 

Intensiefarrangement: perspectief 1, uitstroom VSO ZML  ervaringsgerichte dagbesteding. 

 

Jaarlijks wordt er een overzicht gemaakt waarin alle leerlingen in beeld komen m.b.t. 

perspectief en leerroutes. De gegevens worden geanalyseerd en geëvalueerd om 

onderwijsaanbod en de daarbij behorende begeleiding/ ondersteuning sluitend(er) te 

maken voor de doelgroep die de school bezoekt. 

      

   

3.Resultaten, voortgang (vermelding) en schooladvies 

 

3.1 Informatie over de met het onderwijsleerproces bereikte resultaten 

Resultaten van onze leerlingen kunnen ons inzien niet altijd geplaatst worden in toetsen, 

zoals die gebruikt worden in het regulier onderwijs. Waar mogelijk en zinvol, wordt een 

aantal toetsen gebruikt en wordt er gebruik gemaakt van methode gebonden toetsen. 

CITO toetsen voor speciale leerlingen en voor ZML zijn in gebruik genomen.  Zij worden 

jaarlijks volgens protocol afgenomen om actueel vaardigheidsniveau van de leerling te 

bepalen. De toetsen worden voornamelijk individueel afgenomen.  

De instructietaal en taakgerichtheid vragen “extra inzet” van de leerlingen. De wijze van 

afname wijkt af van het reguliere basisonderwijs, waar de toetsen klassikaal worden 

afgenomen. 

De jaarlijkse afname biedt de mogelijkheid om middels genormeerde methode 

onafhankelijke toetsen het leerrendement van de leerling in beeld te krijgen. 

Een keer per jaar worden er technisch leesonderzoeken afgenomen. Dit zijn het CITO 

DMT de AVI toetsen en begrijpend lezen.  

De andere toetsen die 1x per jaar worden ingezet zijn: 

- Spelling voor speciale leerlingen 

- Rekenen voor speciale leerlingen 

- ZML toetspakket Taal  

- ZML toetspakket Rekenen 
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De toetsresultaten legt de leerkracht vast naast de resultaten vanuit de methodegebonden 

toetsen en registratie in het LVS. 

Er wordt gekeken naar overeenkomsten en verschillen en speerpunten om mee te nemen in 

het onderwijsaanbod van de leerling individueel en op groepsniveau. 

Het technisch leesniveau van de leerling is vaak hoger dan het begrijpend leesniveau. 

Begrijpend lezen is voor de leerlingen een complexe taak. 

De tekst selecteren op hoofd- en bijzaken in combinatie met de vraag die gesteld is, is voor 

veel leerlingen moeilijk. 

Begrijpend luisteren is echter niet minder belangrijk. Hoe verwerken de leerlingen 

informatie en wat betekent dit voor hun zelfredzaamheid en het toepassen van geleerde 

vaardigheden in de dagelijkse praktijk. De CITO toets voor ZML Taal en Rekenen bieden 

denk- en doe-opdrachten aan zonder een beroep te doen op schriftelijke verwerking. 

Het rekenonderwijs in de groep geeft gelegenheid tot interactie, samen doen en 

oplossingsgericht handelen in diverse situaties. 

 

De CITO toets mag niet ondersteund worden op welke manier dan ook. De vraagstelling 

is complex en het berekenen van opdrachten binnen een bepaalde tijd lukt veelal niet. 

Herhaling van de aangeboden lesstof blijft belangrijk. Geen herhaling betekent dat het 

geleerde niet beklijft en rendement minder i.p.v. meer wordt. Naast de herhaling is het 

aanbod gericht op uitgaan van het geleerde en geleidelijk aan nieuw toe te voegen. 

Het leren is gericht op basisvaardigheden en deze zo zelfstandig mogelijk weten toe te 

passen in de dagelijkse praktijk. 

                                           

           

3.2 Context waarin de resultaten worden geplaatst 

De resultaten worden beschreven in rapportages,  OPP en  leerlingvolgsysteem (LVS). Zij 

geven een weergave van de ontwikkeling van de leerling. 

Voor leerlingen die de school verlaten geldt dat er een onderwijskundig eindverslag wordt 

geschreven waarin het schoolverloop van inschrijving tot uitschrijving in beeld wordt 

gebracht. 

 
In en uitstroom op  de Zevenster.  

In het schooljaar 2014- 2015 is er een aantal nieuwe leerlingen op school gekomen 

Naast de nieuwe leerlingen die ingeschreven worden op school  hebben we ook te maken 

met interne doorstroom van de SO afdeling naar de VSO afdeling. 

In het schema op de volgende pagina  ziet u een specifieke uitwerking m.b.t. de in en 

uitstroom op de Zevenster. 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.driestar-educatief.nl/getmedia/93efaed4-6b95-48c4-bb81-35ffd5a9fa8b/cmvb20110915-5277?width%3D240%26height%3D160%26ext%3D.jpg&imgrefurl=http://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/adviesthema-s/parnassys/leerlijnen&h=160&w=240&tbnid=6w_8UaKljZk5YM:&zoom=1&docid=oibDFqk99KU9qM&ei=oFlWVdiaK8rzUvXwgNgB&tbm=isch&ved=0CHYQMyhMMEw
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In  2015-2016 

Doorstroom SO- VSO 6 

Instroom: 

OKD  

Ba.o 

SBO  

LZK 

Andere setting 

 

2 

- 

2 

1 

- 

Uitstroom : 2014-2015 

ZML naar LZK 

Verhuizing  

ZML naar behandel setting zorg en onderwijs ZML 

1 

1 

1 

 

 

3.3.  Advies verandering vorm van onderwijs of toekomstige woon/werk situatie 

Het in kaart brengen van het ontwikkelingsperspectief van de leerling gebeurt a.h.v. 

psychologisch didactisch onderzoek en aanwezige gegevens van de leerling. Met de ouders/ 

verzorgers van de leerling worden de gegevens doorgesproken en ontwikkelingsperspectief 

in beeld gebracht. De CvB stelt het perspectief voor bepaalde tijd vast. 

Leerling-besprekingen, huisbezoek, groepsbespreking, resultaten uit het lvs, Cito-toetsen en 

rapportbesprekingen worden meegenomen in de keuze van de perspectief en leerroute. 

 

 
 

 

4.Zorg voor de leerlingen 

4.1  Wijze waarop de zorg voor leerlingen wordt vormgegeven 

In het beleidsstuk “Leerlingbegeleiding van de Zevenster” staat beschreven hoe de 

begeleiding van de leerlingen georganiseerd is op school. Dit zorgplan ligt ter inzage op 

school. 

U vindt hierin informatie wat betreft inzet personeel en middelen. 

 

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw: 

Naast de leslokalen is er een aantal ruimtes binnen en buiten de school voor specifieke 

activiteiten voor de leerlingen van onze school. 

Deze ruimtes zijn voor de leerlingen van de SO afdeling: 

Snoezelruimte 

Logopedielokaal 

Testruimtes voor onderzoeken 
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Twee Gymzalen, waarvan de kleinste zaal wordt ingezet als motorisch therapielokaal. 

De bibliotheek 

Afgeschermd speelterrein  

Gemeenschappelijk aula voor festiviteiten en bijeenkomsten 

 

 
 

   
 

Toestemming 

 Deelname activiteiten 

Er worden op De Zevenster veel activiteiten door leerlingen gedaan onder  

verantwoording van leerkrachten en onderwijsassistenten. Maar het onderwijs speelt zich 

niet alleen af in de school, maar ook daarbuiten. Er worden buitenlessen gehouden over de 

natuur, er worden boodschappen gedaan in het winkelcentrum en er worden 

verkeerslessen gegeven. Soms gaan de leerlingen op excursie, naar het theater of andere 

buitenschoolse activiteiten. Dit is een onderdeel van ons leerprogramma. Alle leerlingen 

zijn in principe verplicht om mee te gaan. Wij gaan ervan uit dat  ouders/verzorgers 

toestemming geven om deel te nemen aan alle activiteiten, middels 

toestemmingsformulieren. 

 

 Waardevolle materialen 

Het is niet de bedoeling dat leerlingen waardevolle spullen bij zich hebben zoals mobiele 

telefoons en mp3-spelers, gamecomputer of geld. School is niet aansprakelijk voor het 

wegraken of kapot gaan van deze spullen. 

Voor dringende zaken kan men telefonisch contact opnemen met de administratie van de 

school of via de mail van de groepsleiding van de groep.  

De leerlingen van de SO-afdeling leveren waardevolle materialen in bij de groepsleiding die 

het gedurende de schooldag in een afgesloten kast opruimt.  

 

 Beeldmateriaal 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders/verzorgers een formulier waarop zij 

aan kunnen geven of zij wel of niet akkoord gaan met plaatsen van foto/ filmmateriaal op 

de website of bijv. in de schoolkrant of nieuwsbericht. 

 

 Medicijnen 

Medicatie wordt alleen gegeven aan de leerlingen met toestemming van de 

ouder/verzorger. 
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Bij tijdelijk toedienen van medicatie wordt de ouder/verzorger ook gevraagd om een 

formulier in te vullen waarop zij aangeven wat het type medicijn is en de hoeveelheid die 

toegediend dient te worden en op voorschrift van de specialist. Er worden geen medicijnen 

toegediend via infuus of injectie. 

Vanuit de Stichting is de school verplicht om te werken volgens het protocol. Het protocol 

is terug te vinden op de site van Stichting School. De intern begeleider van de afdeling 

mevr. Nicole van Eijck van neemt met u het protocol door en draagt zorg voor overdracht 

naar de groepsleiding en CvB. 

De jeugdarts wordt ingelicht over medicijn gebruik. De jeugdarts is lid van de CvB en kan 

school adviseren in handelen en begeleiding. De schoolarts neemt indien nodig met 

toestemming van ouder/ verzorger contact op met medisch expert betrokken bij het kind. 

 

 Snoezelruimte 

De snoezelruimte kan worden ingezet om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren.  

Doelen worden in het individueel ontwikkelingsplan beschreven. De groepsleiding is degene 

die samen met 1 of 2 leerlingen gebruik maakt van deze ruimte. Stagiaires mogen niet met 

leerlingen individueel snoezelen, alleen in bijzijn van een vaste medewerker van de groep. 

Ouders geven schriftelijke toestemming voor gebruik van de snoezelruimte. 

 

 Psychologisch en didactisch onderzoek 

Op school worden leerlingen in het belang van hun ontwikkeling regelmatig getest. Een 

aantal van deze testen worden afgenomen in de klas, zoals bijv. bij rekenen en lezen. De 

didactische gegevens worden verwerkt in het LVS en LOVS en er vindt transitie plaats naar 

het OPP en groepsplan. Er worden ook onderzoeken en  toetsen buiten de klas afgenomen. 

Voorbeelden hiervan zijn logopedisch onderzoek en intelligentieonderzoek of vragenlijsten 

m.b.t. zelfredzaamheid of gedrag.  Hiervoor wordt aan het begin van het schooljaar 

middels een algemene brief toestemming gevraagd. Indien ouders/verzorgers bezwaar 

hebben tegen deze handelswijze, dan kunnen zij contact opnemen met mevr. G. van Vliet. 

 

 

 De commissie voor begeleiding (CvB) 

De CvB van de Zevenster bestaat uit de volgende personen: 

- de directeur    mevr. G. van Vliet 

- de klinisch pedagoge   mevr. H.M. van den Anker 

- de maatschappelijke deskundige mevr. E. Filart  MEE 

- de jeugdarts    mevr. S. Ramautar GGD 

- adjunct directeur   mevr. T. de Jonge 

- IB-er van de afdeling of groep mevr. N. van Eijck, mevr. J. Steegs 

 

Elk commissielid doet vanuit zijn eigen deskundigheid onderzoek t.b.v. de begeleiding van 

een leerling en geeft vanuit dit onderzoek handelingsadviezen. 

De internbegeleider is structureel aanwezig bij de vergaderingen van de commissie om 

actuele informatie vanuit de leerlingenzorg toe te voegen indien dit nodig  mocht zijn. 

Groepsleiding zit op uitnodiging van de commissie bij vergaderingen om bevindingen direct 

door te geven of informatie te ontvangen. 
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  Leerlingvolgsysteem  (LVS) 

Door middel van het leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd en 

bepaald welke doelen er gesteld gaan worden. Op deze wijze wordt er zorg gedragen 

voor een ononderbroken ontwikkelingslijn.  

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers goed op de hoogte zijn van de 

ontwikkeling van hun kind op school en dat er door de contacten tussen ouders/verzorgers 

en school afstemming gezocht kan worden. De medewerkers van de school hebben 

regelmatig overleg met diverse woonvoorzieningen in de regio’s Almere, Dronten en 

Zeewolde. 

Besproken worden de OPP’s en groepsplannen zoals uitvoerig beschreven in hoofdstuk 1. 

 

 De jaarevaluatie 

 De jaarevaluatie wordt persoonlijk toegelicht in een oudergesprek op school.  

 De jaarevaluatie bestaat uit de volgende documenten:  

- schriftelijke evaluatie van het groepsplan 

- evaluatie logopedie (indien aan de orde) 

- Ontwikkelingsperspectiefplan  

 

 Leerling-dossier 

Van elke leerling is een dossier. Hierin wordt alle rapportage van de leerling verzameld. 

Gegevens uit het dossier zijn niet zomaar voor een ieder beschikbaar. Voor het doorsturen 

van de rapportage naar derden wordt altijd vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan 

de ouders/verzorgers. De dossiers bevinden zich in een afgesloten brandvrije kast bij de 

leerlingadministratie op de eerste verdieping .    

 

4.2  Inzet middelen 

Er wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken en materialen zoals u in hoofdstuk 2 

heeft kunnen lezen. Het geven van onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen vraagt 

flexibiliteit van de medewerkers en creatief omgaan met middelen en materialen. Het team 

van medewerkers beschikt over expertise om middelen op juiste wijze in te zetten en te 

hanteren. 

Er wordt niet alleen naar interne mogelijkheden gekeken, maar ook externe mogelijkheden 

worden bekeken en ingezet als blijkt dat dit de ontwikkeling van de leerlingen ten goede 

komt. 

De ontwikkeling van het kind staat immers ten alle tijden voorop. 

 

4.3.  Inzet medewerkers 

De medewerkers werkzaam in onze organisatie zijn in dienst van stichting SchOOL.  

 

Ziekte personeel 

Bij ziekte van de groepsleiding en vakleerkrachten wordt zo snel mogelijk vervanging 

gezocht of gezocht naar een andere passende oplossing. Helaas zijn er niet altijd invallers 

beschikbaar.  

Als er geen vervanging is, worden leerlingen verdeeld over andere groepen. Een enkele 

keer zijn we genoodzaakt de leerlingen vrij te geven. Dit is echter altijd de laatste optie en 

gebeurt in overleg met de ouders. Zij worden dan altijd zo vroeg mogelijk ingelicht. 
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Ons team is multidisciplinair 

Dit betekent dat er naast leerkrachten en onderwijsassistenten er mensen in verschillende 

functies samenwerken rond uw kind. 

Om u een beeld te geven: 

- Logopedie: de logopediste screent de leerlingen op het gebied van stem, 

spraak/taal, gehoor. Naar aanleiding van dit onderzoek neemt de logopediste de leerling 

al of niet in behandeling. Voorafgaande aan de behandeling vindt er altijd een gesprek 

plaats met de ouders/verzorgers. Zij geeft individuele logopedie en daarnaast logopedie 

aan kleine groepjes leerlingen of groepslessen in overleg met de groepsleiding. 

- De klinisch pedagoge/psychologe: zij kunnen diverse tests uitvoeren n.a.v. 

onderzoeksvragen en ten behoeve van herindicatie. Ze maken deel uit van de commissie 

van begeleiding. Doel van de onderzoeken is het geven van handelingsgerichte adviezen, 

zodat een leerling optimaal begeleid kan worden.  

- De interne begeleiding op De Zevenster is uitgezet onder meerdere personen. Een 

leerkracht binnen het SO met taakomschrijving en gediplomeerd IB-er coördineert de 

leerlingbegeleiding van de 5 SO groepen. De adjunct directeur onderhoudt nauwe 

contacten met de intern begeleiders (coördinatie leerlingbegeleiding). 

- Vakleerkracht gymnastiek 

- Fysiotherapie: de fysiotherapeut is niet aan school verbonden, maar behandelt wel 

een aantal leerlingen onder en na schooltijd in school. Dit gaat altijd via de verzekering 

van de ouders/verzorgers. Informatie is op school te verkrijgen. 

- De jeugdarts: zij doet medisch onderzoek. Ze maakt deel uit van de commissie van 

begeleiding. Voordat er onderzoek plaats vindt, worden de ouders/verzorgers op de 

hoogte gesteld door de GGD en uitgenodigd. De onderzoeken vinden meestal  

op school plaats. Zij geeft handelingsgerichte adviezen zodat een leerling zo optimaal 

mogelijk begeleid kan worden. De schoolarts is te bereiken via de GGD Flevoland onder 

tel.: 0320- 276211 

- De maatschappelijk werkende: zij is via MEE aan onze school verbonden. Ze is 

betrokken bij begeleidingsonderzoeken, waarvoor zij op huisbezoek kan komen. Zij maakt 

deel uit van de Commissie van Begeleiding en geeft vanuit deze discipline 

handelingsgerichte adviezen. Bij MEE kunt u terecht met allerlei vragen over de 

mogelijkheden voor mensen met een verstandelijke handicap.  

MEE biedt ambulante dienst- en hulpverlening aan mensen met een verstandelijke handicap 

en/of hun ouders/verzorgers. 

De veranderende regel en wetgeving heeft helaas geleid tot een andere vorm van inzet van 

de school maatschappelijk werk. De wijkteams binnen de woonplaats/ gemeente waar u 

woont zijn in principe de 1e gesprekspartner om zorg/ hulp vraag aan te geven. 

 

Adres: 

MEE IJsseloevers 

hoofdkantoor Zwolle 

bezoekadres : Dr. van Deenweg 2-10,  8025 BG Zwolle 

postadres : Postbus 517, 8000 AM Zwolle 

telefoon : 038-4554646     fax: 038- 4528627 

info@meeijsseloevers.nl 

www.mee-ijsseloevers.nl 

Contactpersoon De Zevenster:  mevr. E.Filart 

mailto:info@meeijsseloevers.nl
http://www.mee-ijsseloevers.nl/
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4.4.  De groepen en de bezetting De Zevenster SO afdeling 

De groepsnamen op de SO-locatie hebben een kleur. 

De bezetting bestaat voor iedere groep uit een leerkracht en een onderwijsassistent. 

Bij een aantal groepen staan vier medewerkers vermeld. Dit heeft te maken met parttime 

werken binnen de schoolorganisatie of voor de groep. 

 

De indeling van de groepen wordt jaarlijks bekeken en in overleg komt er een nieuwe 

indeling tot stand. De samenstelling en bezetting van de groep heeft te maken met diverse 

factoren. Leeftijd, onderwijs- en begeleidingsbehoefte van de leerlingen staan centraal. 

Streven is om op schoolniveau zo optimaal mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijs- 

en begeleidingsbehoefte van de leerlingen. Het is belangrijk om de leerlingen een 

stimulerende leer- ontwikkelomgeving aan te bieden om ze voor te bereiden op hun 

toekomstige plaats in de samenleving. 

                                    

De SO afdeling bestaat uit  vijf groepen  lopende het schooljaar kan het aantal veranderen i.v.m in en uitstroom  

Naam Leeftijd Aantal  Bezetting  Functie  Dagen 

Blauw  4-8 12 Debby leerkracht Ma. Di. 

Annelies leerkracht Wo. Do. Vrij. 

Kristel  Ond. assistent di. wo. 

Jose  Ond. assistent Ma. Do. Vrij. 

Geel 8-10 11/12 Yvette Leerkracht  Ma. Di.  

Iris Leerkracht Wo. Do. Vrij. 

Khalid Ond. Assistent    Ma t/m vrij. 

 

Oranje  8-10 11/12 Lennie  Leerkracht Ma. Di. Wp. 

Linda  Leerkracht Do. Vrij. 

Klaas Ond. assistent Ma. t/m Vrij.  

Groen 10 t/m 

12 

11/12 Willemien Leerkracht Ma. Di.  

Suzanne  Leerkracht Wo. Do. Vrij.  

Cynthia Ond. assistent Ma. Do. Vrij.  
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De andere disciplines op  SO afdeling  zijn:  

Directie Directeur 

Adjunct directeur                   

Gerry van Vliet-Schuchard 

Tiny de Jonge- Jager 

Vakleerkracht Bewegen Natascha Pruijs (so/vso) 

Intern begeleider SO + leerkracht rode groep Nicole van Eijck 

Huisvesting, coördinatie 

MBO stagiaires, coaching 

stratende leerkrachten 

+ leerkracht SO groen Willemien Ribbers 

Administratie  Claudia Sasse 

Marianne de bont 

Conciërge   Richard van Bodegom 

Henk Peen 

Logopedist  + coördinator totale   

communicatie 

Tiny Klifman 

Ambulant begeleider PO en VO Lelystad Bert Noorman 

Klinisch ortho pedagoog 

Ortho pedagoog 

 Riki van den Anker 

Martine Overzet 

Psychologisch assistent  Anja de Jong 

Fysiotherapeut Externe deskundige 

werkplek op locatie De 

Zevenster 

Eddy Hilderink 

Jeugdarts GGD Lid van CvB De Zevenster Sharmilla Ramautar 

Schoolmaatsch.werk Lid van CvB De Zevenster Ellen Filart 

Stagiaires ROC  Diverse scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (ROC) 

en hoger beroepsonderwijs (PABO) vragen jaarlijks om 

stageplaatsen binnen de Zevenster 

De begeleiding wordt gedaan door de groepsleiding. 

Stagiaires dragen geen verantwoording en zijn geen 

aanspreekpunt voor ouders/ verzorgers 
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5.   Zorg voor de leerlingen met specifiekere zorg- en onderwijsbehoefte 

 

5.1  Speciale zorg 

Op De Zevenster zijn er leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn en speciale zorg nodig 

hebben. Zorg die de begeleidingsvraag van het onderwijs overstijgt. De Zevenster staat 

open  om voor deze leerlingen speciale zorg binnen de school te realiseren, zoals 

bijvoorbeeld fysio- of ergotherapie. 

De school beschikt niet over therapeuten of speciaal ingerichte ruimtes voor 

therapiedoeleinden. De externe therapeuten maken gebruik van eigen middelen in door 

ons beschikbaar gestelde ruimtes. De bekostiging hiervan gaat via de verzekering van de 

ouders. Begeleidingsadviezen die zij aangeven worden daar waar mogelijk is geïntegreerd 

in de totale begeleiding van het kind: één kind, één plan. Dit alles in overleg met 

groepsleiding en ouders/verzorgers. 

 
Als uit de leerlingenbespreking en onderzoeken blijkt dat De Zevenster niet meer de 

geschikte school is voor de leerling, wordt er met de ouders/verzorgers besproken welk 

type onderwijs of dagbesteding meer tegemoet komt aan de begeleidingsvraag van de 

leerling. Met de ouders/verzorgers wordt dan een vervolgtraject besproken. De intern 

begeleider heeft een coördinerende taak in dit geheel. 

 

Het team van De Zevenster schroomt niet om bij specifieke hulpvragen ondersteuning in te 

roepen van derden.  

De medewerkers volgen onderwijsontwikkelingen intern en ook extern, door 

nascholingscursussen of studiedagen bij te wonen. Verkregen informatie wordt binnen het 

team kenbaar gemaakt als blijkt dat het een waardevolle aanvulling is op ons dagelijks 

handelen naar de kinderen toe. 

 

Snoezelruimte 

Snoezelen is een activiteit die rust geeft doordat we in onze snoezelruimte een sfeer van 

rust, stilte en ontspanning proberen te creëren. 

Door het aanbieden van verschillende materialen worden de zintuigen aangesproken. 

Zo zijn er bijvoorbeeld cd’s met allerlei vogelgeluiden en rustige muziek. Het is mogelijk om 

geuren te verstuiven. Aan het plafond is een wolk van stof en er schijnen kleine lichtjes. Er 

is een zuil met bubbels die steeds van kleur veranderen. 

De sfeer moet rustig en veilig zijn. 
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Niet alle kinderen zullen snoezelen en het is beslist geen time-outruimte. 

Als een kind voor snoezelen in aanmerking komt zal de groepsleiding van te voren hierover 

contact met de ouder/verzorger opnemen. Als u geïnteresseerd bent, kunt u altijd een 

afspraak maken om de snoezelruimte te bekijken. 

 

5.2.  Speciaal Centraal 

Het onderwijs is volop in ontwikkeling. 

Wij vinden het belangrijk om met partners samen te denken en te overleggen over de 

mogelijkheden van onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking en wel of geen 

bijkomende problematiek. 

Het overheidsbeleid staat emancipatie, integratie en normalisatie van mensen met een 

handicap voor ogen. Het onderwijsbeleid sluit daarop aan en is erop gericht dat 

ouders/verzorgers als vertegenwoordigers van hun kind zelf de keuze maken hun kind 

onderwijs te laten volgen in het gewone basis en voortgezet onderwijs of in het speciaal 

onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.  

 

Er verschijnt meerdere malen per jaar een nieuwsbrief en op de website worden actuele 

zaken aangegeven. 

www.speciaalcentraal.nl 

 

 De scholen zijn : 

1.   Dr. A. van Voorthuysenschool > z.m.l. Amersfoort. 

2.   Koningin Emma school  > z.m.l. Amersfoort. 

3.   Klimopschool   > z.m.l. Hilversum. 

4.   Mozarthof    > z.m.l. Hilversum. 

5.   Mytylschool de Trappenberg > mytyl Huizen. 

6.   De Zevenster   > z.m.l. Lelystad 

7.   Dr. D. Herderscheeschool > z.m.l. Utrecht. 

8.   Prinses Wilhelminaschool > z.m.l. Utrecht. 

9.   Rafaelschool   > z.m.l. Utrecht. 

10. Mytylschool Ariane de Ranitz > mytyl Utrecht. 

11. De Schans    > l.z.k. Utrecht 

12. W.A. van Lieflandschool  > z.m.l. Zeist. 

13. Olifyn SO en Avonturyn VSO > z.m.l. Almere. 

        

  

 

 

 

 

 

 

http://www.speciaalcentraal.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.herderscheeschool.nl/Adressen.html&ei=kqBXVdzwMYjzUOSAgdgG&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNEgJRj4ORK7m61gUp6YAAgnWIDjYQ&ust=1431892403703083
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5.3  Commissie van toelating en het samenwerkingsverband  

Het samenwerkingsverband Lelystad – Dronten is verantwoordelijk voor het afgeven van 

een TLV= toelaatbaarheidsverklaring voor deelname Speciaal Onderwijs ZML. 

 

 

       
 

 

5.4 Samenwerking SO SBO  

In het schooljaar 2014-2015 is een pilot opgestart m.b.t. samenwerking tussen speciaal 

basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 

In het schooljaar 2015-2016 wordt dit voortgezet. 

 

 

5.5  Samenwerking tussen ‘s- Heerenloo en De Zevenster 

De stichting ‘s- Heerenloo en De Zevenster hebben in nauw overleg met het bestuur de 

naschoolse opvang en vakantieopvang gerealiseerd. STERRENLOO is de naam van de 

opvang. 

De vakantieopvang en naschoolse opvang is een plek waar de kinderen gezamenlijk diverse 

activiteiten beleven binnen een sociale ontspannen setting. Het programma is actief en 

stimulerend voor de spelontwikkeling. Sterrenloo is niet gericht op behandeling, maar op 

vrije tijdsbesteding voor kinderen met een verstandelijke beperking en wel of niet 

bijkomende problematiek. 

De opvang heeft een plaats gevonden in het gebouw van De Zevenster en mag gebruik 

maken van enkele faciliteiten die het gebouw binnen en buiten te bieden heeft. Ook tijdens 

studiedagen is er bij voldoende deelname de mogelijkheid om gebruik te maken van de 

opvang. 

De school draagt geen verantwoording voor de opvang van de leerlingen, dit valt onder 

verantwoording van de stichting ’s-Heerenloo. Bekostiging vindt plaats door de ouders  

vanuit een afgegeven indicatie of op andere wijze.  

Mevr. Wendy de Wilde is coördinator van de NSO.  Zij kan u meer informatie geven over 

realisatie naschoolse en vakantieopvang. 

                                                                

Naschoolse- en vakantieopvang: 

Sterrenloo Client contact ’s- Heerenloo: 0800-3555 555         info@sheerenloo.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://stichtingschool.nl/swv2403-zoekt-directeur/&ei=G6FXVdONKeia7AawkIGgBQ&bvm=bv.93564037,d.ZGU&psig=AFQjCNGpDRBmk6aPGNQb3LkxgR0b8dOQSg&ust=1431892610927503
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.reactys.nl/files/2014/07/passendOnderwijs.jpg&imgrefurl=http://www.reactys.nl/&h=300&w=640&tbnid=8pWNiWIpPf8hyM:&zoom=1&docid=Ij3xaO2mAPE_AM&ei=YaVXVaHEEMWvUeSSgaAD&tbm=isch&ved=0CEYQMygcMBw
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6.    Benutting van de verplichte onderwijstijd 

 

6.1  Wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut 

Aantal uren leerlingen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar   880 per schooljaar 

Aantal uren leerlingen 7 jaar en ouder    1000 per schooljaar 

 

De kinderen komen vanaf 8.15 uur de school binnen en om 15.00 uur gaat de school uit. 

Op woensdag eindigen de dagen om 12.15 uur. Vanaf kwart voor 9 is het programma 

vastgesteld per groep. De pauzes kunnen per groep verschillend zijn door de gymtijden.  

Elke groep gaat in de ochtend 15 minuten naar buiten. De middagpauze duurt een half uur. 

De totale schooldag komt dan op 5 uur en 45 minuten en op woensdag 3 uur en 30 

minuten.  

 

De leerlingen blijven allen over op school, er is sprake van een continurooster. 

De leerkrachten van de groep maken een weekrooster waarin  het aanbod per dag 

beschreven staat.  Op schoolniveau bestaan er richtlijnen hoeveel tijd je aan een bepaald 

ontwikkelings- vakgebied minimaal moet besteden.  

 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt iedere ouder/verzorger een kalender met 

daarop vermelding van vrije dagen/vakanties, geplande studiedagen, bijzondere activiteiten 

onder schooltijd en van de dagen dat de jongste leerlingen vrij zijn, i.v.m. hun verplichte 

onderwijstijd. Jongste leerlingen zijn de leerlingen tot 7 jaar. 

Ouders/verzorgers van de jongste leerlingen krijgen tevens een apart overzicht van de vrije 

dagen. 

Op de laatste pagina (bijlage) ziet u een totaal overzicht van de jaarplanning wat betreft 

de dagen dat de leerlingen geen school  hebben.  

Wijzigingen op dit rooster worden op tijd aan ouders/verzorgers en vervoerder 

doorgegeven. 

 

 

6.2.  Maatregelen ter voorkoming en bestrijding lesuitval en schoolverzuim 

Bij ziekte, bezoek aan dokter en tandarts of andere dringende verzuimredenen, moet de 

leerling afgemeld worden. Ouders/verzorgers kunnen bellen tussen 8.15- 8.30 uur. De 

busbegeleider of chauffeur is niet degene die het kind afmeldt, dit is en blijft de 

verantwoording voor de ouders/verzorgers van de leerling. 

De conciërge noteert naam van de leerling en reden van afwezigheid en geeft dit door aan 

de groepsleiding. 

 

                                    
 

De groepsleiding ontvangt tussen 8.15- 8.45 uur de kinderen. Indien ouders/verzorgers 

behoefte hebben om met de groepsleiding te spreken dan geeft de conciërge dit door en de 

groepsleiding belt ze dezelfde dag nog terug. 
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Daarnaast kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van het contactschrift of de agenda 

om afspraken in melden zodat de groepsleiding dit op de absentielijst in kan vullen.  

Een andere wijze van contact is mailen naar de groepsmail. 

Is een leerling meerdere malen afwezig zonder opgave van reden dan wordt de 

leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht door de directie. Verzuim wordt geregistreerd 

in het leerling volgsysteem. Wanneer er sprake is van veel verzuim worden de ouders voor 

een gesprek uitgenodigd op school om het verzuim te bespreken.  

Extra verlof moet worden aangevraagd middels een aanvraagformulier. 

Deze formulieren zijn op school aanwezig en staan op de website van de school. 

Na toekenning ontvangen de ouders een kopie van de toestemmingsverklaring. 

De eerste twee weken na de zomervakantie is extra verlof wettelijk niet mogelijk. 

 

7.     Rechten en plichten van ouders, verzorgers, leerlingen 

 

7.1   Gronden vrijstelling onderwijs 

In hoofdstuk 6.2. is vermelding gemaakt over leerplicht van de leerling en de wijze van 

verlof aanvragen of andere redenen van afwezigheid.  

Belangrijk is om redenen van afwezigheid kenbaar te maken bij de groepsleiding en naar 

de directie als het gaat om bijzondere redenen van verlofaanvraag. 

Het kan voorkomen dat de directeur in overleg moet gaan met de leerplichtambtenaar, 

deze is belast met het toezicht of de leerplicht wordt nageleefd. De directeur zal u 

mededelen wanneer u het speciale verlof bij de leerplichtambtenaar dient aan te vragen. 

 

7.2  Regels toelating, schorsing en verwijdering 

Algemeen: 

Het schoolbestuur beslist over de toelating van de leerlingen. Deze beslissing is 

gemandateerd aan de directie van de school. Over het algemeen worden alle aangemelde 

leerlingen ook daadwerkelijk toegelaten. Het weigeren van leerlingen komt slechts zelden 

voor. Als daar gegronde redenen voor zijn kan het schoolbestuur de toelating van een 

leerling weigeren. Het schoolbestuur is daarbij verplicht dat goed gemotiveerd aan de 

ouders uit te leggen. De ouders hebben bij weigering een bezwaar- beroepsmogelijkheid. 

Soms kunnen scholen leerlingen niet toelaten omdat deze vol zijn. De school zal in dat 

geval aangeven welke school nog wel plaats heeft. Dit is voor de Zevenster niet aan de 

orde. 

In een enkel geval hebben scholen wachtlijsten en worden leerlingen die aan bepaalde 

criteria voldoen later wel toegelaten. 

De directie van de school kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt dan wel 

wangedrag vertoont een time out geven of schorsen. De inspecteur van het onderwijs, het 

schoolbestuur en de leerplichtambtenaar worden daarvan direct in kennis gesteld. Veelal 

wordt de betreffende leerling na een goed gesprek met ouders/ verzorgers, waarin 

afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder hij/zij weer naar school kan 

gaan, weer toegelaten. 

Wordt de situatie ernstiger dan kan de directie het schoolbestuur voorstellen de 

betreffende leerling te verwijderen van school. De ouders/verzorgers worden dan eerst 

gehoord en getracht zal worden een andere school te vinden. Als dat gedurende een 

periode van 8 weken niet lukt kan de leerling na overleg met het bestuur worden 

verwijderd. Ook hier hebben ouders/verzorgers een bezwaar- beroepsmogelijkheid. 
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De Zevenster time out en schorsing 

Soms is het gedrag van een leerling dusdanig grensoverschrijdend in agressie of 

bedreigingen dat de directie beslist dat de leerling een time out krijgt voor een dag of 

dagdeel. De ouders/verzorgers worden geïnformeerd over het gedrag en de gevolgen 

hiervan. Er wordt gebruik gemaakt van incidentformulieren. Voorafgaand aan het 

terugkomen op school is er altijd een gesprek met de ouders/verzorgers waarin de 

voorwaarden voor terugkomen op school worden besproken. Ook wordt in dergelijke 

gevallen de leerplichtambtenaar en inspectie op de hoogte gesteld op de wijze zoals u in 

het algemene stukje heeft kunnen lezen. 

Het protocol  “time out en schorsing” ligt ter inzage op school. 

Schorsing kan noodzakelijk zijn, als de school niet meer die begeleiding kan geven die 

noodzakelijk is voor het functioneren van de leerling. De ouders/verzorgers kunnen in 

beroep gaan. 

Het proces tot schorsing is zowel voor ouders/verzorgers als voor de groepsleiding/ 

medewerkers erg ingrijpend. 

De Zevenster streeft naar een veilige school, waarin een ieder zich competent kan  

voelen. 

Time out: de time out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij  

onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school: het is principieel geen 

strafmaatregel maar een ordemaatregel in het belang van de school; daarom geen 

aantekening van de time out maar van het incident in het dossier van de leerling. 

 

Schorsing is aan de orde wanneer het schoolbestuur na overleg met de schooldirecteur bij 

ernstig wangedrag van leerling en/of ouder onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is 

voor het zoeken naar een oplossing. Een beslissing tot schorsing of verwijdering moet met 

uiterste zorgvuldigheid worden genomen. 

 

7.3.  Rapportage vorderingen aan ouders 

U heeft kunnen lezen hoe de vorderingen van de leerlingen met ouders/verzorgers worden 

besproken en kenbaar gemaakt. 

Wij vinden het erg belangrijk om met ouders/verzorgers samen te werken om de 

ontwikkeling van hun kind/onze leerling te bevorderen. 

Voor een bespreking wordt u tijdig geïnformeerd en wij gaan ervan uit dat u positief op de 

uitnodiging reageert.  

Voor de OPP  bespreking en jaarevaluatie zijn respectievelijk twee data vastgesteld 

waarop alle teamleden en directie beschikbaar zijn als ouders een gesprek met één van 

hen op prijs stelt. 

Jaarevaluatie, OPP gesprekken vinden na schooltijd plaats met de groepsleiding op de 

aangegeven dagen.  

 

De dagen zijn:  

Dinsdag 2 februari en donderdag 4 februari 2015 

Dinsdag  28juni en donderdag 30 juni 2015 

 

De tijden zijn: 

15.15-17.00 uur en 19.00-21.30 uur 
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Noteer de data vast in uw agenda en geef u voorkeur van tijd en dag door aan de 

leerkracht van uw kind. 

 

    
Als ouder/verzorger kunt u altijd om een extra gesprek vragen. Laat dit aan de 

groepsleiding weten, zij zullen dan een afspraak met u maken. 

 

7.4  Regeling overblijven 

Alle leerlingen nemen hun lunch mee naar school om deze samen met groepsgenoten en 

groepsleiding in de groep te nuttigen. Tijdens het eten wordt er aandacht besteed aan het 

eten zelf, sociale vaardigheden en de tafelmanieren. De leerlijn eten en drinken wordt 

hiervoor ingezet. Voor alle leerlingen zijn hierin aandachtspunten te noemen. Voor enkele 

leerlingen vraagt het eten veel tijd, soms ook vanwege medicatie en juist afstellen met 

diëten. Eettijd wordt daarom op school als onderwijstijd gezien, waarbij de leerpunten 

worden omschreven in het groepsplan en bij enkele leerlingen in het individueel 

ontwikkelingsplan. 

Wij vragen aan u mee te werken aan gezonde voeding en drinken. Geen zoete 

tussendoortjes meegeven en geen koolzuurhoudende dranken. 

 

7.5  Mobiele telefoon en MP 3 speler 

Onder schooltijd wordt er geen gebruik gemaakt van de mobiele telefoon. 

De school is bereikbaar van 8.15- 16.30 op telefoonnummer 0320-258757. 

Leerlingen van de SO-afdeling leveren de telefoon bij binnenkomst bij de groepsleiding in. 

De telefoon of MP 3 speler wordt in de afgesloten kast opgeborgen en na schooltijd aan de 

leerling mee naar huis gegeven. 

De verantwoording van de meegebrachte materialen blijft bij de leerling en ouder/ 

verzorger. School is niet aansprakelijk voor diefstal of defecten. 

 

             

Er zijn medewerkers een  mobiele telefoon in hun nabijheid hebben/ dragen. Dit heeft te 

maken met  medicatiegebruik van leerlingen (wekker/ signaal) en inschakelen hulp/ 

ondersteuning indien die nodig is. Medewerkers en stagiaires maken onder schooltijd geen 

gebruik van mobiele telefoon voor privé gebruik. 
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7.6  Internet 

School is niet verantwoordelijk voor internetgebruik door leerlingen onderling buiten 

schooltijd. Internet gebruik op school is afgeschermd en vindt alleen plaats in bijzijn van de 

groepsleiding. Gebruik van sociale media wordt wel binnen de groepen besproken en 

onder de aandacht gebracht. We hebben te maken met kinderen binnen school die 

kwetsbaar zijn  en waarbij we het wel van belang achten ze te  leren omgaan met de 

gevaren, maar ook de mogelijkheden van sociale media. 

 

 

8.   Vrijwillige ouderbijdrage en sponsoring 

 

8.1.  Overeenkomst tot betaling ouderbijdrage 

De school vraagt een ouderbijdrage voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot 

het gewone onderwijs behoren. Dit zijn bijvoorbeeld excursies, schoolkamp, schoolreisje, 

sinterklaasfeest, kerstmaaltijd en sportdagen.  

Deze bijdrage is vrijwillig, maar zonder uw bijdrage  zijn deze extra activiteiten niet te 

realiseren. Na toelating van uw kind op school en bij aanvang van elk nieuw schooljaar 

krijgt u een schriftelijke overeenkomst waarin de activiteiten staan beschreven waarvoor 

een bijdrage wordt gevraagd. Daarbij wordt tevens aangegeven hoe hoog de bijdrage per 

activiteit is.  

 

Voor het schooljaar 2015-2016 is de vrijwillige ouderbijdrage € 17,50. Dit bedrag is als 

volgt opgebouwd: 

Sinterklaasfeest             € 4,00  

Kerstfeest              € 4,00  

Survival/ sportdag             € 3,00  

Diverse activiteiten (waaronder ouderavond)         € 3,50  

Doe week/ schoolreis            € 3,00  

 

De ouderbijdrage wordt geïnd door de ouderraad van De Zevenster aan het begin van het 

schooljaar. Ouders die moeite hebben met het betalen van de ouderbijdrage kunnen met 

de penningmeester van de ouderraad een regeling treffen. 

 

Het rekeningnummer is:  NL16RABO0386766703                
Het bedrag voor schoolreis wordt in het begin va het schooljaar bekend gemaakt. Dit bedrag staat 

los van de ouderbijdrage. 

 

 

 
 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://schoolreis.nl/Render/Upload/Interface/header_11_W1920_H582_CRCenter95.jpg&imgrefurl=http://schoolreis.nl/schoolreis_kiezen&h=582&w=1920&tbnid=bij4dQX8xrdUFM:&zoom=1&docid=Dcylsu77mhXdkM&ei=bE6QVbbPI8vX7QauppCYDg&tbm=isch&ved=0CBYQMygSMBI4ZA
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8.2 De ouderraad (OR) 

De OR ondersteunt de school bij het uitvoeren van extra activiteiten voor de leerlingen. 

De leden van de ouderraad denken mee bij onder andere het sinterklaasfeest, de 

kerstviering, fancy fair, lentefeest en ouderavonden. Soms zijn er nog meer helpende 

handen nodig en benaderen de leden van de ouderraad ook andere ouders om te helpen. 

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen een brief mee, waarop ouders 

kunnen aangeven met welke activiteiten zij graag willen helpen. 

De ouderraad heeft ook de mogelijkheid om op verzoek extra activiteiten te organiseren. 

Bijvoorbeeld een avondvierdaagse of een koffieochtend of thema-avond voor ouders. Dit 

gebeurt altijd in overleg met medewerkers van school. 

De OR bestaat op dit moment uit drie ouders en twee personeelsleden. 

Zij vergaderen circa zes keer per schooljaar. 

 

De OR organiseert jaarlijks een algemene ouderavond, waarop verslag wordt gedaan 

door de medezeggenschapsraad en de OR. Dit schooljaar wordt deze ouderavond 

gekoppeld aan de groepsavond. 

Voor het schooljaar 2015-2016 wordt er gekeken naar het organiseren van enkele  

themaochtenden voor en door ouders. 

Heeft u vragen, tips of adviezen  voor de or?  

Mail adres: ouderraad.zevenster@stichtingschool..nl  

  

 

 

 

8.3  Sponsoring 

Op school maken wij soms gebruik van sponsoring uit het bedrijfsleven of vanuit 

stichtingen. Als dat gebeurt, dan worden daarbij de regels van het convenant sponsoring 

nageleefd. Zo wordt de medezeggenschapsraad geraadpleegd en wordt u van te voren op 

de hoogte gesteld van de sponsoractiviteit. De sponsorgelden worden gebruikt voor 

activiteiten, die geen invloed op ons onderwijsbeleid hebben. 

Mevr. C. Sasse medewerkster van de schooladministratie kan u hier meer over vertellen. 

c.sasse@stichtingschool.nl  

 

 

 

 

 
 

mailto:ouderraad.zevenster@stichtingschool..nl
mailto:c.sasse@stichtingschool.nl
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9.   De Landelijke Klachten Commissie (LKC).  

De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt in een hoorzitting of deze gegrond is.  

 

9.1  Informatie over de klachtenregeling 

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats, waar uw kind of u als ouder problemen mee 

hebt. De school hoort graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in 

gesprek gaan om samen naar een oplossing te zoeken. 

Het vinden van een oplossing is niet altijd gemakkelijk en vraagt inspanning van ouders en 

van de school. Voor de school heeft een dergelijke aanpak het bijkomende voordeel dat in 

de toekomst zaken wellicht anders aangepakt kunnen worden, om de kwaliteit van 

onderwijs te waarborgen. 

Wij gaan er dan ook van uit, dat u de klacht in eerste instantie kenbaar maakt aan de 

persoon om wie het gaat. Wanneer een dergelijk gesprek niets oplost, kunt u zich wenden 

tot de directie mevr. G. van Vliet of mevr. T. de Jonge. 

 

Mocht u er niet uitkomen dan staat u niet machteloos. U kunt immers op ieder moment 

een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Ook daarbij kan de externe 

vertrouwenspersoon u helpen. Wel zal de klachtencommissie bij haar uitspraak meewegen 

of er genoeg moeite is gedaan het probleem op de school op te lossen. De procedure bij 

de klachtencommissie kan lang duren en vraagt veel van de betrokkenen. In veel gevallen is 

het dan ook beter om het niet zo ver te laten komen. 

Vertrouwens personen van school zijn: 

Mevr. M. Schnieders  

Mevr. W. Ribbers  

     

De school is voor behandeling van klachten aangesloten bij  een onafhankelijke 

klachtencommissie: de Landelijke klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt 

de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit 

aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden.  

Een klacht kan bij het schoolbestuur rechtstreeks worden ingediend.  

Klachtenprotocol is terug te vinden op de web site van Stichting SchOOL 

Contactpersoon:  

Dhr. W. Klein  

tel.: 0320- 767700 

e-mail: klachten@stichtingschool.nl 

                                     

 De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, 

 postbus 85191, 3580AD Utrecht 

 tel.: 030-2809590.  

 www.onderwijsgeschillen.nl  

 info@onderwijsgeschillen.nl 

 

9.2  Schoolbeleid en veiligheid 

Wij willen dat onze school een veilige school is. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen zich 

daar veilig voelen en prettig kunnen voelen. Dat geldt voor onze leerlingen, medewerkers, 

stagiaires en ouders/verzorgers. 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
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Onze missie is dat op onze school met plezier geleerd wordt. Dat kan alleen als iedereen 

zich op school prettig voelt. In een veilige school vertrouw je en respecteer je  

elkaar en werk je samen. 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

Er is duidelijkheid over wat van een ieder verwacht wordt. We hebben een bovenschools 

veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige 

school inhoudt. Wij hebben verder een aantal protocollen: 

In het kader van kwaliteitsbeleid worden volgens een cyclus enquêtes uitgezet onder 

medewerkers, ouders, leerlingen om goed in beeld te houden of er aandachtspunten zijn 

om rekening mee te houden. 

Signalen m.b.t. onveiligheid van de leerling worden door de directie met ouders/ verzorgers 

besproken . Wij hanteren het protocol van de stichting SchOOL. 

 

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling 

De vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: 

1. In kaart brengen van signalen 

2. Overleggen met een collega uit het zorgteam van de school en eventueel 

raadplegen Veilig Thuis Flevoland of Samen veilig. 

3. Gesprek met de cliënt 

4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling 

5. Beslissen: hulp organiseren of melden. 

 
 

 

http://nl.123rf.com/photo_8224252_3d-man-lopen-op-pijlen.html
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Stappenplan bij een vermoeden van huiselijk geweld/ kindermishandeling 

 

VERMOEDEN  Fase 1: de leerkracht heeft een vermoeden  

• observeren  

• onderzoek naar onderbouwing  

• delen van de zorg  

 

 

 

OVERLEG  Fase 2: de leerkracht bespreekt zijn onderbouwde vermoeden in een 

overleggroep  

• bespreken informatie  

• (eventueel) extra gegevens  

• plan van aanpak 

  

 

 

 

 PLAN VAN AANPAK Fase 3: het uitvoeren van het gemaakte plan van aanpak  

• consulteren meldpunt  

• praten met de ouders  door directie van de school 

• onderzoek jeugdarts  

• huisbezoek MEE maatschappelijk werk 

• bespreken van de resultaten (MDO) 

 

 

 BESLISSEN     Fase 4: beslissing  

• hulp op gang brengen  

• melden bij meldpunt of uitsluitend in crisissituaties melden bij:  

    - de politie of  

    - de Raad voor de Kinderbescherming 

 

 

 

EVALUATIE      Fase 5: evalueren  

• de overleggroep evalueert en stelt zonodig bij  

 

     

 

NAZORG  Fase 6: nazorg  

• blijf het kind volgen  

• eventueel overleggroep bijeenroepen  

 

Op de web site van de school kunt u het volledige protocol inzien. 
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10   Overige 

 

10.1  Registratie absentie 

Iedere ochtend bij aanvang van het onderwijsprogramma wordt op de groepslijst de 

aanwezigheid van de leerlingen ingevuld. Deze lijsten gaan eind van de maand naar de 

administratie die het vervolgens verwerkt in het leerlingvolgsysteem. 

Op deze wijze is er overzicht en registratie wat betreft het volgen van lestijden van de 

leerlingen. Dit is erg belangrijk m.b.t. het kunnen verantwoorden van afwezigheid van 

leerlingen. Het is daarom van belang dat u goed aangeeft waarom uw kind geen onderwijs 

kan volgen, middels een codering wordt dit op de absentielijsten aangegeven. 

Bij onduidelijke reden van verzuim of veel ziektedagen wordt dit door de leerkracht 

aangegeven bij ouder/verzorger en intern begeleider van de groep. Er vindt een 

terugkoppeling plaats naar de commissie van begeleiding om te bespreken welke acties zal 

worden uitgezet. Ouders/verzorgers worden van te voren uitgenodigd op school voor een 

gesprek en traject door te spreken. 

 

10.2  Protocollen 

Om op eenduidige en verantwoorde wijze te werken en te handelen zijn er in de loop der 

tijd protocollen ontwikkeld en worden deze indien nodig geactualiseerd. 

Protocollen zijn: 

Aanname beleid stichting SchOOL 

Ondersteuningscyclus stichting SchOOL 

Rouw en verlies 

Medicijn verstrekking en medisch handelen   

Leerling wordt ziek op school 

Veiligheidsplan 

Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

Hoofdluis 

Klachtenregeling 

Schorsing en verwijdering 

Rechten en plichten van de medezeggenschapsraad 

Sollicitatie 

 

11   Schoolspecifieke informatie 

U bent bijna aan het einde van onze schoolgids van het schooljaar 2015-2016. 

Naast alle informatie die wij u op deze wijze getracht hebben te geven zijn er toch nog een 

aantal belangrijke zaken om ook te weten. 

 

Maandelijks ontvangen ouders/verzorgers vanuit de school een nieuwsbrief. De brief wordt 

aan het kind meegegeven of digitaal verzonden en ook op de website  van de Zevenster 

geplaatst. 

Voor de leerlingen die niet meer thuis wonen is het mogelijk om de brief via mail te 

ontvangen. U kunt uw mail adres zenden naar het algemene email adres van de school of 

mail adres van de groep en daarbij aangeven dat u de brief of andere schoolzaken m.b.t. 

uw kind per mail wenst te ontvangen. 
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11.1  Naschoolse activiteiten 

Naschoolse activiteiten vinden summier plaats, maar zij zijn er wel. 

 Medewerkers van school en ouders houden evenementen in de gaten en kijken 

naar de mogelijkheden voor  de leerlingen. 

Mocht het zo zijn dat het een geschikte activiteit voor de kinderen is dan wordt er 

gekeken naar de mogelijkheden van begeleiding. Ouderhulp is hierbij onontbeerlijk. 

Het kan voorkomen dat er op initiatief van ouders een activiteit plaats vindt. Mocht dit zo 

zijn dan valt het ook onder de verantwoordelijkheid van deze ouders en u zelf en niet van 

de school. Activiteiten zijn bijv. de Truckrun georganiseerd vanuit 

buurtcentrum de Joon of de avond vierdaagse, Jan van Heerde zaalvoetbaltoernooi. 

Door het jaar heen worden er artikelen en memo’s bewaard om ouders in te lichten over 

mogelijkheden van vrijetijdsbesteding e.a. tips en adviezen. 

 Per groep wordt per jaar bekeken wat de mogelijkheden zijn om met de groep  

schoolreis te gaan.  Het doel is om met de leerlingen van de groep of afdeling gezamenlijk 

een activiteit te ondernemen en dat het binnen de organisatorische mogelijkheden van de 

school past.  

Er kan gespaard worden sparen voor het schoolreisje. Aan het begin van het schooljaar op 

de groepsavond  ontvangt u hier informatie over. 

 

11.2  Projecten 

De school schrijft zich in voor projecten gericht op de doelgroep, maar zeker ook op 

reguliere projecten. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen diverse ervaringen op 

kunnen doen in de schoolomgeving, maar ook daarbuiten. De samenleving is meer dan de 

wereld thuis en op school. Projecten bieden mogelijkheden om het blikveld te verruimen. 

Veel wordt hierbij gebruik gemaakt van de leskisten van Natuur en Milieu Educatie. 

Schoolproject voor 2015-2016 is in ieder geval kinderboekenweek.  

Andere projecten worden in het groepsplan van de leerling schriftelijk weergegeven en op 

de website van de school kenbaar gemaakt. 

Sport en spel dagen worden  georganiseerd door de vakgroep bewegingsonderwijs 

Lelystad en worden er ook culturele activiteiten georganiseerd op schoolniveau of in 

samenwerking met CKV de Kubus. 

Het afgelopen schooljaar stond in februari kunst centraal en werden de leerlingen verrast 

met een workshops door de trommelende vuilnismannen en met de hele school een 

afsluitende show voor ouders door de leerlingen in de grote gymzaal.  
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11.3  Nascholing 

De school krijgt elk jaar een budget voor nascholing. Alle teamleden worden in de 

gelegenheid gesteld nascholingscursussen te volgen. Daarbij wordt rekening gehouden met 

cursussen die de school direct ten goede komen en met individuele wensen van teamleden. 

Deskundigheidsbevordering, vergroten van expertise ten gunste van het onderwijs op de 

Zevenster wordt als belangrijk gezien en gestimuleerd. Scholing vindt plaats op individueel, 

maar ook op schoolniveau. Jaarlijks heeft het team studiedagen om expertise te vergroten 

en kwaliteitsverbetering na te streven. 

Bestuur van de stichting SchOOL organiseert een gezamenlijke studiedag voor alle scholen 

in dienst van de stichting. 

 

11.4  Ouders in de school 

De Zevenster is heel belangrijk in het leven van onze leerlingen. Van de leerkrachten 

krijgen zij les en een deel van hun opvoeding. Als ouder hoopt u dat uw kind met plezier 

naar school toe gaat. Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. 

Daarom wilt u als ouders natuurlijk meepraten en meehelpen op school. 

Dat is ook nodig en mogelijk. 

Nodig omdat school niet overal tijd en geld voor heeft. 

Mogelijk, omdat er een Medezeggenschapsraad (MR) en een Ouderraad (OR) zijn. 

De MR zorgt voor officiële inspraak van de ouders. De mr bestaat uit drie ouders en drie 

personeelsleden. De vergaderingen zijn openbaar en de directeur kan erbij aanwezig zijn 

als het gaat om toelichting of advisering. 

De OR bestaat op dit moment uit vier ouders en twee personeelsleden. Zij vergaderen 

eens in de zes weken over de mogelijkheden en realisering m.b.t. ondersteuning bij 

festiviteiten, activiteiten en kluswerkzaamheden ten gunste van de leerlingen en de school. 

De OR denkt mee over activiteiten voor kinderen en ouders en heeft een ondersteunende 

rol bij de door school georganiseerde activiteiten. Dit gebeurt in overleg met de 

medewerkers van de school. 

Activiteiten zijn o.a. sint, Kerst, sportdag, fancy fair, ouderavond met informatief thema, 

extra begeleiding bij excursie en vanuit de ouderraad zijn er pluizenmoeders. 

 

 
 

Verschillende ouders ondersteunen ons in het onderwijsleerproces van de leerlingen. Zij 

zijn betrokken als leesouder, spelletjesouder of ondersteunen leerlingen bij het aan en 

uitkleden bij het bewegingsonderwijs. Wilt u als ouder meewerken in school dan kunt u dat 

kenbaar maken aan de groepsleiding van uw kind. Intern wordt er gekeken wat de 

mogelijkheden zijn met betrekking tot de inzet van u als ouder. 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.isworks.nl/wp-content/uploads/2009/12/010wdk-text-1leerproces.jpg&imgrefurl=http://www.isworks.nl/is-loves-010-deel-2-no-nonsense-bruggenbouwers/2315&h=225&w=640&tbnid=h8ntNa20LF3qFM:&zoom=1&docid=oFaCzmDRy1OIGM&ei=DlCQVb34KsOH7QaO0Y1w&tbm=isch&ved=0CHMQMyhJMEk
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Hoofdluis 

Luis in je haar? Kammen maar! 

Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo, vooral onder kinderen. Controleer dus vaak 

en grijp meteen in als u hoofdluis ontdekt. 

 
Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. 

Luizen lopen via het haar over van hoofd naar hoofd. Kinderen lopen de meeste kans 

hoofdluis te krijgen, omdat ze bij het spelen vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken. Als 

u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak en 

het te melden aan school. Want zolang er luizen of nog niet uitgekomen neten op het 

hoofd zitten, blijft hoofdluis besmettelijk. De behandeling bestaat uit bestrijden en 

besmetting voorkomen. 

Hoofdluis heb je niet alleen, het is enorm besmettelijk. Herhaal de controle eens per week 

en vergeet ook u zelf niet. 

In het komende jaar zullen de leerlingen regelmatig door pluizenmoeders op hoofdluis 

gecontroleerd worden. Mocht de leerling hoofdluis hebben dan krijgen ouders/verzorgers 

informatie over de behandeling. Er wordt vanuit school gewerkt volgens het protocol 

luizen. Controle vindt plaats op maandag na iedere vakantie. 

Controle gebeurt op discrete wijze. Wij stellen het echter zeer op prijs dat bij constatering 

van hoofdluis melding wordt gedaan op school zodat wij preventief kunnen handelen. De 

leerlingen kunnen gebruik maken van luizenzakken en bij signalering van hoofdluis worden 

de capes altijd ingezet. De jongere groepen op de SO afdeling maken preventief gebruik 

van luizencapes. 

 

Bij signalering van hoofdluis wordt de ouder/verzorger van de leerling telefonisch en 

schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien er geen verbetering is binnen 14 dagen worden de 

ouders/verzorgers nogmaals ingelicht en wordt er een bericht meegegeven om contact te 

zoeken met de GGD. 

 

Ongevallen 

Een heel enkele keer komt het voor dat er een ongeluk(je) op school gebeurt. Op school 

zijn er vijf medewerkers met een BHV-diploma die hierbij worden ingeschakeld. Een 

ongeval wordt ook altijd geregistreerd. Ouders/verzorgers worden direct op de hoogte 

gebracht en als zij in Lelystad wonen verzocht om met hun kind naar de eigen huisarts te 

gaan. Voor leerlingen buiten Lelystad hebben we afspraken met het gezondheidscentrum in 

de buurt van de school, zodat we als het nodig is, direct kunnen handelen. 

Het is noodzakelijk en belangrijk  dat aan het begin van het schooljaar het formulier 

persoonlijke gegevens wordt ingevuld met actuele persoonsgegevens en een extra 

contactpersoon die benaderd kan worden indien de ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn. 
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11.5  Informatie van de GGD Flevoland 

Hepatitis B. 

Het is mogelijk om uw kind hiertegen te laten inenten. Ouders/verzorgers kunnen dit laten 

doen op eigen kosten. Voor sommige kinderen geldt echter een vergoeding. Het gaat om 

kinderen met het syndroom van Down. Bij de GGD  kunt u hierover meer gerichte 

informatie krijgen en ook middels de website : gezondheidsplein met link naar hepatitis B.  

 

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Flevoland 

De jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk 

als psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te beschermen te bevorderen en te 

bewaken. 

Tijdens de basisschoolperiode voeren de jeugdartsen van de afdeling JGZ een Preventief 

Gezondheids Onderzoek (PGO) uit. Indien mogelijk, vinden deze onderzoeken op de school 

plaats. Op de Zevenster is een ruimte op de begane grond beschikbaar. Het doel van deze 

onderzoeken is het beoordelen van de gezondheidstoestand, de groei en de ontwikkeling 

van het kind. 

Ouders/verzorgers/ jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg 

terecht voor vragen over groei en ontwikkeling van hun kind/ henzelf, maar ook voor 

vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl.  

De GGD kan ouders ook advies geven m.b.t. bestrijding van hoofdluis. 

MEE is gespecialiseerd in begeleiding en advisering van mensen met verstandelijke  

beperkingen. In de Commissie van Begeleiding zijn zowel vanuit de GGD als MEE 

vertegenwoordigers aanwezig. Respectievelijk de schoolarts en schoolmaatschappelijk 

werk. Onderling is er sprake van afstemming en overdracht van informatie mits daar 

toestemming voor is gegeven. 

 

De afdeling JGZ van de GGD Flevoland is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 

uur tot 12.30 uur via telefoonnummer 088-0029920. Overige informatie over de diensten 

van de afdeling JGZ, maar ook een breed scala aan folders, is terug te vinden op de 

website:                              

www.ggd.flevoland.nl 

                               
 

11.6   Financiële regelingen 

Verzekering: 

Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de verzekering van hun kind. 

De school heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten, maar is niet aansprakelijk 

voor spullen die verloren zijn of kapot gaan. 

Op afspraak kan de polis op school ingezien worden.  

De school is niet aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren  en buitenschoolse 

activiteiten gebeurt.  De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake 

is van een verwijtbare fout.  De school moet tekort geschoten zijn in haar rechtsplicht. Het 

http://www.ggd.flevoland.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://nl.linkedin.com/company/ggd-flevoland&ei=oqtXVc-cA4uqUa63gbgI&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNF46nPe6OpXewR_JWu7Vs-7DVN1DQ&ust=1431895305087182
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is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige 

onrechtmatigheid.  

Bijv. tijdens de gymnastiekles wordt er een bal geschopt. Deze komt op een bril van een 

leerling terecht en de bril is kapot. Die schade valt niet onder de 

aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.  

Materiele schade (kapotte bril, fiets enz) valt niet onder de dekking van de 

schoolverzekering. 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van 

leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair 

verantwoordelijk voor hun doen en laten. 

Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten 

door onrechtmatig handelen  schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de 

ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/ verzorgers zelf een 

particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Ouders/ verorgers 

ontvangen een rekening van materialen/ middelen die zijn beschadigd of stuk zijn gemaakt. 

Kosten gemaakt voor aanschaf of herstel komen op rekening “van het kind”. 

 

Bestellijst hartige taart of appeltaart 

Op woensdag is de bakgroep  op de VSO afdeling actief. Mocht u een heerlijke taart willen 

bestellen dan kan dit worden gerealiseerd. De kosten voor een hartige taart wel of niet 

vegetarisch of een appeltaart met of zonder noten kosten 6 euro per stuk. De gelden die 

worden ontvangen worden gebruikt om nieuwe ingrediënten en materialen te kopen t.b.v. 

de activiteit taarten bakken. U kunt dit via een reserveringsformulier aangeven. 

 

Regeling laag inkomen 

Als u een laag inkomen heeft kan het soms erg lastig zijn om rond te komen of om actief 

mee te doen in de samenleving. De gemeente heeft verschillende regelingen voor mensen 

met een laag inkomen, want de gemeente hecht er veel waarde aan dat iedereen binnen 

Lelystad mee kan doen. Geld mag daarvoor geen belemmering zijn. Inwoners komen vaak 

sneller voor een regeling in aanmerking dan ze denken. De grens ligt op 120% van het 

bijstandsniveau. Ouders van  kinderen tot 18 jaar kunnen 200 euro krijgen , per jaar van de 

gemeente voor het betalen van bijv. sportlessen of muzieklessen. Zo worden bijv. 

zwemlessen vergoed, voetbal, volleybal, darten, schilderlessen en nog meer. Ook de dingen 

die nodig zijn voor de lessen, kunnen ouders/verzorgers hiervan betalen. 

U kunt hiervoor meer informatie krijgen bij het participatiefonds van de gemeente. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de gratis informatielijn van de 

gemeente Lelystad: 0800-4443330 of u vraagt ondersteuning aan bij MEE.   
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Het leerlingenvervoer 

De leerling die onze school bezoekt kan niet altijd aanspraak maken op leerlingenvervoer. 

De gemeente bekijkt de aanvragen en mogelijkheden tot  leerlingenvervoer. Leerlingen 

binnen een straal van 6 kilometer vallen buiten de vervoersregeling en moet er gekeken 

worden naar een andere manier reizen om naar school te komen. 

        

IQ <70 en medische noodzaak zijn voorwaarden om op leerlingenvervoer aanspraak te 

maken.  

De gemeente werkt samen met de MO zaak die advies uitspreekt naar de gemeente m.b.t. 

wel of geen aanspraak leerlingenvervoer.  

 

 

                             
 

Heeft u na het lezen van de schoolgids nog vragen, tips of suggesties wilt u dit dan op 

schriftelijke wijze aan de school doorgeven of gebruik maken van: 

info.zevenster@stichtingschool.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.zevenster@stichtingschool.nl
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Bijlage 1: afkortingen en begrippen lijst 

 

A.W.B.Z.     Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

BB.      bovenbouw 

BHV      Bedrijfs Hulp Verlening    

CED      Centrum Educatieve Dienstverlening 

CITO       Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling 

CIZ      Centrum Indicatiestelling Zorg 

CVB      Commissie voor Begeleiding 

EHBO      Eerste Hulp Bij Ongelukken 

DUO                voorheen IBG (onderwijs en lesgeld) 

IQ      Intelligentie Quotiënt.  

I.O.P.      Individueel ontwikkelingsplan 

JGZ      Jeugdgezondheidszorg 

LGF      Leerling gebonden financiering  

LVS      Leerling Volg Systeem 

MB.      middenbouw 

MR      Medezeggenschapsraad 

NSO      Naschoolse opvang   

OB.      Onderbouw 

OPP      Ontwikkelings Perspectief Plan 

OR      Ouderraad 

PO      Primair onderwijs 

REC      Regionaal Expertise Centrum 

SO      Speciaal onderwijs (4-12 jarigen) 

SLO      Stichting Leerplan Ontwikkeling 

SWV      Samenwerkingsverband 

TLV      Toelaatbaarheidsverklaring 

UPP      Uitstroom Perspectief Plan 

VO      Voortgezet onderwijs 

VSO      Voortgezet speciaal onderwijs (12-20 jarigen) 

UWV      Uitvoeringsinstituut Werknemers Voorzieningen 

WA      Wet Arbeidsongeschiktheid 

Wajong     Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor  

      jong gehandicapten 

ZML      Zeer Moelijk Lerend  

ZML-MG     Zeer Moeilijk Lerend- Meervoudig Gehandicapt. 

 

 

MEE      Maatschappelijke dienstverlening voor  

      ondersteuning leven met een beperking. 

TRIADE     Zorginstantie voor mensen die leven met een 

      verstandelijke ,meervoudige, sociale, 

psychiatrische aandoening. 

VITREE     jeugdzorg voor alle kinderen en jongeren met  

      en zonder licht verstandelijke beperking 
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Bijlage 2: 
Planning schooljaar 2015-2016 , veranderingen worden door groepsleiding of nieuwsbrief z.s.m. bekend gemaakt. 
 

Vakantierooster 

1e schooldag 17 augustus  

Herfstvakantie 17 tot en met 25 oktober  

Kerstvakantie 19 december tot en met 3 januari  

Voorjaarsvakantie 27 februari tot en met 6 maart  

Meivakantie 25 april tot en met 8 mei Koningsdag valt in de vakantie 

Paasmaandag 25 maart tot en met 28 maart  

Pinkstermaandag 16 mei  

Zomervakantie 16 juli tot en met 28 augustus  

 

Studiedagen 

Stichting SchOOL 17 september Openbaar primair onderwijs  alle leerlingen vrij 

Team De Zevenster 16 oktober Professionalisering 

Team De Zevenster 10 november Taal/ lezen + onderwijsinhoudelijk 

Team De Zevenster 18 december kinderen halve dag school  tot 12.30 uur onderwijs, compensatie kerstdiner 

Team De Zevenster 16 februari Sociaal emotioneel 

Team De Zevenster 31 maart Rekenen + onderwijsinhoudelijk 

Team De Zevenster 18 april LVS nieuw systeem 

Team De Zevenster 11 mei professionalisering 

Evaluatiedagen 

Groen oranje 

6 juni   

 

Blauw en geel hebben les 

Evaluatie dagen Geel, Blauw 7 juni       

 

Groen en Oranje hebben les 

Team de Zevenster 15 juli  kinderen halve dag school Tot 12.30 uur onderwijs 

 

 

Activiteiten 

Contact op maat 1 en 2e week september Na schooltijd, groepsleiding nodigt ouders uit 

Kinderboekenweek 7 tot en met 18 oktober  

Truckrun Zaterdag in oktober Ter informatie school heeft hier verder geen 

betrokkenheid mee 

Kijkdag gym 2e week november Ouders  

Sinterklaas  Vrijdag 4 december  

Kerstdiner Woensdagavond 16 december  

Toetsweken  26 oktober tot en met 6 november CITO ZML taal of CITO speciale leerlingen 

Spelling, begrijpend lezen , AVI en DMT. 

 7 tot en met 18 maart Cito zml Rekenen of CITO speciale leerlingen 

rekenen 

Ik lekker fit Januari en februari  

Kijkdag gym 1e week februari Voor opa en oma’s 

OPP gesprekken 1e week februari Dinsdag de 2e en donderdag de 4e na schooltijd 

Lustrumweek  9 tot en met 13 mei Schoolreis 10 mei 

Jan van Heerde 22 mei Zaalvoetbaltoernooi 21 mei bovenbouw SO 

Jaarevaluatie gesprek i.c.m. 

OPP 

Laatste week juni Dinsdag de 28e en donderdag de 30e na 

schooltijd 

Eindrapportage  13 juli Alle leerlingen ontvangen de eindrapportage 

zoals besproken laatste week juni. 

Schoolkrant   januari en juni  

   

Avondvierdaagse Mei (data nog onbekend) School schrijft in bij deelname van minimaal 10 

personen en coördineert . Ouder loopt  ook zelf 

mee 

Vrije dagen voor leerlingen jonger dan 7 jaar 

vrijdag 28 augustus  Dinsdag  16 februari 

Maandag  7 september Vrijdag  18 maart 

Donderdag 17 september Donderdag 31 maart 

Vrijddag  16 oktober Woensdag  13 april 

Maandag  26 oktober Maandag 18 april 

Dinsdag  10 november Woensdag  11mei 

Maandag   7 december Maandag  23 mei 

Donderdag  17 december Dinsdag  7 juni 

Vrijdag  18 december Vrijdag 17 juni 

Woensdag 13 januari Vrijdag 1 juli 

Vrijdag  29 januari Vrijdag 15 juli 

 

 


