Schoolgids
2021-2022

Openbare Daltonschool De Hagenpoort
Bagijnenstraat 13
7411 PT Deventer
e-mail: info@dehagenpoort.nl
website: www.dehagenpoort.nl
telefoon: 0570 616784

1

Inhoudsopgave

bladzijde

1 Zinder voor sprankelend onderwijs

5

2 Welkom

6

3 Onze school

7

•
•
•
•
•
•
•

Openbare Daltonschool met ruimte voor kunst en cultuur
Groeien met plezier
Goed onderwijs maken we samen
Werken vanuit waarden
Ons gebouw
Herkomst van de leerlingen
Aannamebeleid, aanmelding en plaatsing

4 Ons onderwijs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visie op ontwikkeling en onderwijs van kinderen
De belangrijkste kernwaarden van Daltononderwijs zijn
Talenten en kwaliteiten van kinderen
Kunst en Cultuur
Thematisch werken
Didactisch handelen
Uitgestelde aandacht
Samenwerkend leren
Takenbord en takenkaart
Pedagogisch klimaat
Sociaal emotioneel leren en Veilige school
Didactisch coachen en beeld-coachen op de Hagenpoort
Actief burgerschap
Leerlingenraad
Referentieniveaus taal en rekenen
Vakken en methodes
Bewegingsonderwijs
Humanistisch Vormingsonderwijs
ICT
Huiswerk

5 De zorg voor kinderen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9

18

Algemeen
Speciale zorg voor de kinderen (zorgverbreding)
Leerlingvolgsysteem
Extra ondersteuning binnen en buiten de klas
Hoe kunt u uw kind(eren) helpen?
Passend onderwijs
Welke ondersteuning biedt onze school?
HGPD en trajectoverleg
Jeugdgezondheidszorg
Meldcode kindermishandeling veiligheid
2
Schoolgids Openbare Daltonschool De Hagenpoort 2021-2022

6 Wie werken er op onze school?
•
•
•
•
•

Ons team
De groepsleerkracht
Pauzemedewerkers
Hoe handelen we als een leerkracht ziek is?
Stagiaires en Opleidingsschool

7 De ouders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25

Hoe wij ouders betrekken: ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
Klassenouder
Medezeggenschapsraad (MR); Ouderraad (OR)
Ouderbijdrage
Opvragen van het dossier van een leerling
Onderwijskundige rapporten
Gescheiden ouders
Privacy-beleid en AVG-wetgeving
Klachtenregeling
Informatie voor en communicatie met ouders
Informatieverstrekking op schoolniveau
Informatie-uitwisseling op groepsniveau
Informatie-uitwisseling over uw kind

8 De ontwikkeling van ons onderwijs
•
•
•
•

32

Wat leren de kinderen bij ons op school?
Overgang naar het voortgezet onderwijs
Eindtoets groep 8
Onderwijsinspectie
Daltonvisitatie
Onderwijstijd

10 Regeling schooltijden – plaatsing – schorsing en verwijdering
•
•
•
•
•

30

Algemeen
Kwaliteitsbeleid
Plannen voor het schooljaar 2021-2022
Scholing van het schoolteam

9 De resultaten van het onderwijs
•
•
•
•
•
•

22

34

Schooltijden
Leerplicht
Verlof
Plaatsing van een leerling
Schorsing en verwijdering

3
Schoolgids Openbare Daltonschool De Hagenpoort 2021-2022

11 Praktische zaken en overige informatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

36

Halen en brengen
Eten en drinken; Tips voor een gezonde ‘pauzehap’!
Verjaardagen
Voor- en naschoolse opvang
Schoolfotograaf
Sportactiviteiten
Schoolreizen
Verzekering
Protocol luizenbestrijding
Gevonden voorwerpen
Sponsoring
Rookvrij schoolplein

Bijlage1

Toelatingsprotocol De Hagenpoort

39

Bijlage II

GGD

42

Bijlage III

Handleiding schoolverlof

43

Bijlage IV

Voor- en naschoolse opvang

45

Bijlage V

CJG Deventer

46

Bijlage VI

Instemming schoolgids MR

47

Namen en adressen

49

4
Schoolgids Openbare Daltonschool De Hagenpoort 2021-2022

1 Zinder

Onze school valt onder het bestuur van ZINDER samen met de andere openbare basisscholen / Montessori
basisscholen in Deventer. Met elkaar zorgen wij voor boeiend onderwijs voor uw kind(eren).
Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, welke sociale, culturele of
levensbeschouwelijke achtergrond ze ook hebben. Openbaar onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect
te hebben voor elkaars meningen en levensbeschouwelijke overtuiging. Scholen van Zinder besteden actief
aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.
Zowel voor de leerlingen als voor de medewerkers van een Zinder-school, geldt dat er ruimte is om te zijn wie
je bent: ieder mens is uniek, ziet anderen en wordt gezien.
Meer informatie over Zinder (bijvoorbeeld het bestuur en de raad van toezicht, maar ook de klachtenregeling)
kunt u vinden op de website www.zinderonderwijs.nl
De bestuurder van onze organisatie is mevr. Y. de Haas.
Zinder
Andriessenplein 22A
7425 GX Deventer
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2 Welkom

Met deze schoolgids en de informatie op onze website www.dehagenpoort.nl willen wij u een zo goed
mogelijk beeld van onze school geven.
De illustraties in deze gids zijn foto’s van werk dat door leerlingen is gemaakt. Ze geven u een impressie
van de verschillende activiteiten op de Hagenpoort, met name in het kader van ons profiel Kunst en
Cultuur.
Schriftelijke informatie is natuurlijk belangrijk maar u ervaart onze school pas echt als u bij ons binnen
bent. Of u nu al ouder van onze school bent of belangstellende: heeft u vragen, loop dan even binnen, bel,
mail, of maak een afspraak U bent van harte welkom.
Staat u voor de schoolkeuze van uw zoon of dochter, dan nodig ik u van harte uit om met mij een afspraak
te maken voor een kennismakingsgesprek.
Namens het team,
San Bronk
Directeur
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3 Onze school
Op en b aar o n d er w i js
Wij zijn bewust en met overtuiging een openbare school. Iedereen is welkom en verschillen in
achtergrond of levensovertuiging zien we als een kans om van elkaar te leren. Wij denken dat dit juist in
de huidige open maatschappij belangrijk is voor kinderen. Wij leren onze leerlingen om
verantwoordelijkheid te dragen vanuit een democratische grondhouding. Als team leven we dit voor.
Samen met de collega’s van de andere scholen binnen Zinder werken we aan de kwaliteit van het
openbaar basisonderwijs in Deventer.
https://www.openbaaronderwijsdeventer.nl/
Da lt on sch o o l
Wij zijn een erkende Daltonschool. Binnen Daltononderwijs staan 5 kernwaarden centraal: vrijheid en
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit. In het volgende hoofdstuk
zullen we hier verder op in gaan. Voor algemene informatie over Daltononderwijs: www.ndv.nl
Ru im t e vo o r ku n st en c u ltu u r
Door samen te kijken naar kunst, erover te praten, er vragen over te stellen, ermee aan het werk te gaan,
stimuleren wij het denken en de creativiteit van onze leerlingen. Kinderen leren dat er veel manieren zijn
om naar de wereld te kijken, waardoor ze leren over zichzelf en de wereld. Dit prikkelt en spiegelt. Wij
stellen ons op de Hagenpoort de fundamentele en eervolle opdracht om onze leerlingen dit proces te
laten doormaken. In hoofdstuk 5 leggen we uit hoe we hier vorm aan geven.
Gr oe ien m et p le zi er
Op de Hagenpoort voel je dat je mag zijn wie je bent; vanuit zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.
We benutten verschillen om elke dag een beetje beter te worden: In samen leren, in samen werken, in
samen leven, in samen plezier hebben op school. We willen het beste uit onszelf en de ander halen. Zodat
onze leerlingen na 8 jaar met vertrouwen en een rugzak vol kennis en vaardigheden naar het voortgezet
onderwijs gaan dat bij hén past.
Goed on d er w ij s m aken we s am en
Op de Hagenpoort groeien we binnen een klimaat van wederzijds vertrouwen. Dat geldt voor onze
leerlingen en begint bij ons team. We willen onze leerlingen voorleven dat je mag zijn wie je bent, een
uniek mens.
Wij willen tegemoet komen aan de behoeften van de leerlingen en kijken daarbij naar het kind in zijn
geheel. Dit doen we door met hen in gesprek te gaan, samen met de leerling op onderzoek uit te gaan wie
hij is en waar zijn talenten liggen.
Door samen te reflecteren willen we bewustwording op gang brengen, opdat onze leerlingen en
medewerkers kunnen groeien en zichzelf kunnen blijven vernieuwen. De ruimte voor kunst op de
Hagenpoort geeft de leerlingen daarbij meer mogelijkheden tot reflectie; kijken naar kunst is kijken naar
jezelf en de wereld.
Wij helpen de leerlingen kennis en vaardigheden te ontwikkelen en te vertrouwen op hun innerlijk
kompas. Binnen ons Daltononderwijs stimuleren we een actieve, nieuwsgierige leerhouding. De
betrokkenheid tussen team, leerlingen en ouders speelt hierin een belangrijke rol.
Wer k en van u it wa ar d en
Wij werken vanuit onze kernwaarden, als team leven we ze voor:
▪ Be zi e li ng
▪ Ve il i gh ei d
▪ Ze lfr e sp e ct
▪ Au to n om ie & V er an tw o o rde l ijk he i d
▪ S am e n wer k i ng
▪ Cr ea t iv i te i t
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On s g eb o u w
Onze school is gehuisvest in een sfeervol historisch gebouw uit 1894. Het bestaat uit acht lokalen, een
speelzaal en nevenruimtes. Op zolder hebben we een prachtig atelier voor lessen kunst en cultuur.
Her k om s t van o n ze le er l in gen
Ongeveer 65% van onze leerlingen komt uit de binnenstad en 20% uit de
wijk Zandweerd. De overige kinderen komen uit de omliggende wijken.
Aan m e ld i n g en P laa ts in g van l eer lin g en
Hierover leest u alles in bijlage I
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4 Ons onderwijs
Vi s ie op o n tw i kke l in g v an k in d er e n en on d er w i js
Elke klas zit vol talent. Kinderen verkennen de wereld, leren iedere dag weer nieuwe dingen en ontdekken
wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Goed onderwijs inspireert en daagt uit en geeft leerlingen ook
mee wat ze later nodig hebben.
Ons onderwijs biedt een stevige basis van (vak)kennis.
Naast kennis zijn vaardigheden en attitude van groot belang. Het verwerven van kennis en vaardigheden
gaat hand in hand. Belangrijke vaardigheden waaraan wij met onze leerlingen werken: constructief
samenwerken, creatief denken en handelen, kritisch en probleemoplossend denken, een ondernemende
houding verwerven.
Worden ze uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen? Leren ze wat nodig is om straks als participerende
en kritische burgers de wereld in te stappen?
Volgens de grondlegger van het Daltononderwijs, Helen Parkhurst (1886 – 1973), heeft de wereld ’fearless
human beings’ nodig. In onze woorden over onze leerlingen: Kinderen met zelfvertrouwen, die goed in
hun vel zitten en zich open in de wereld bewegen. Kinderen die hebben
geleerd hoe ze hun kwaliteiten kunnen gebruiken om steeds weer met plezier
te groeien, alleen en samen met anderen.
De p ei l er s v an Da lto n o n d er w ij s:
1) Vr i jh e id en ver an two o r d el i jkh e id
In ons Daltononderwijs betekent vrijheid dat kinderen de gelegenheid krijgen
om een deel van de leerstof zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de
eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet en de schoolregels vormen de
grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken.
Er is een onderscheid tussen de verplichte basisstof en keuzestof. De
Hagenpoort biedt leerlingen ruimte voor een verantwoorde keuze bij het verwerken van de leerstof. De
leerkrachten begeleiden de leerlingen om zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen leren. Leerlingen
krijgen de ruimte om te experimenteren, maar worden ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze
doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en
zelfinschatting een grote rol spelen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen
wegen te vinden. Door leerlingen meer ruimte te bieden kunnen zij een actieve en nieuwsgierige
leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is de taak van de
leerkracht om iedere leerling de structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.
2) Zel f stan d i gh e id
Zelfstandig leren is ervaringsleren. Dit betekent dat leerlingen leren en uitdagen om hun leertaken zelf tot
een goed einde te brengen. Van groep 1 t/m 8 leren zij dit in opbouw, steeds weer een stapje verder.
Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen, waarvan zij ook in
hun verdere leren en leven na de basisschool de vruchten zullen kunnen plukken. De keuzevrijheid leert
de leerlingen om zelfstandige beslissingen te nemen die effectief en verantwoord zijn. We vinden het
belangrijk dat kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling.
3) Sam en wer ken
Ons Daltononderwijs biedt de leerlingen iedere dag de mogelijkheid samen te werken. Doordat leerlingen
samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun weektaak werken, leren zij met elkaar om te gaan en
leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Samenwerken met anderen heeft daarnaast een sociaal vormende
functie: Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en
respect te hebben voor elkaar. Wanneer leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale
vaardigheden. Ze leren reflecteren op de manier waarop ze leren, leren de eigen inbreng en die van de
medeleerlingen te beoordelen, leren gespreks- en discussievaardigheden, leren omgaan met
teleurstellingen en ervaren de meeropbrengst van samenwerking.
4) Ref le ct ie
Leerkrachten (en overige teamleden) stimuleren het reflectief vermogen van kinderen door middel van
het geven van effectieve feedback en het stellen van vragen met kwaliteit die leerlingen aanzetten tot
denken. Feedback en vragen kunnen gericht zijn op het resultaat/product van het werk van het kind, op
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de gekozen strategie of op de leerstand. Wij zijn als team getraind in de methodiek van ‘Didactisch
Coachen’. Meer informatie hierover is te vinden op pagina 13 en via www.didactischcoachen.nl
De leerlingen in de hogere groepen kijken een gedeelte van hun werk zelf na. Op deze wijze leren
kinderen ook hun eigen werk te evalueren.
5) E ff ect i vi te it
Wij zijn ervan overtuigd dat wij de effectiviteit van ons onderwijs vergroten door onze leerlingen taken,
verantwoordelijkheden en vrijheid te geven. Dat is veel effectiever dan traditioneel stilzit- en
luisteronderwijs waartegen Helen Parkhurst – de grondlegger van Daltononderwijs – zich nu juist keerde.
Als wij dat op de goede wijze doen, dan blijkt dat ook zonder meer uit de opbrengsten van ons onderwijs.
Met onze teambrede leerKRACHT-aanpak (zie elders in deze gids) sluiten wij hierop aan.
Ta len t en en kw a li te iten van k in d er en
Kinderen hebben verschillende capaciteiten en kwaliteiten op uiteenlopende gebieden. Iedereen is
immers verschillend. Ook de manieren waarop kinderen leren is niet voor iedereen gelijk. Het ene kind
leert door iets te ‘doen’, een ander moet het voor zich zien, een derde zit al op het puntje van zijn stoel
wanneer de muziek start. Ook zijn er kinderen die zich direct van alles kunnen verbeelden, of juist eerst
willen ordenen.
Om alle kinderen de ruimte te geven en goed te
kunnen begeleiden tijdens het leren gebruiken wij
voor ons aanbod ‘Wereldoriëntatie’ de methode
‘VierkeerWijzer’. Deze is gebaseerd op de theorie
van de Meervoudige Intelligentie zoals die door
Howard Gardner is ontwikkeld. Deze benadering
helpt ons om onze leerlingen te laten leren op de
wijze die het beste bij hen past.
De rol van de leerkracht
De leerkrachten willen daarbij vooral vertrouwen
geven en het kind ondersteunen. Het is een
uitdaging voor de leerkracht om tegemoet te
komen aan de verschillen die er zijn tussen
kinderen, door onderwijs te geven dat qua vorm,
inhoud en timing het beste aansluit bij de
mogelijkheden en behoeften van het kind.

Een kind is in staat tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving als
ouders en leerkrachten het kind de ruimte geven om zich te ontwikkelen tot een vrijdenkende en
verantwoordelijke jongvolwassene. Het is de opdracht van ons om de leerling uit te dagen tot leren èn
leven. Ruimte voor intellectuele groei in evenwicht met persoonlijke en sociale groei zal leiden tot een
mens zonder vrees met een ondernemende democratische grondhouding.
Ku n st en cu ltu u r
Door kennis te maken met artistieke cultuuruitingen, kunstenaars en hun werk en cultureel erfgoed,
leren kinderen dat er veel manieren zijn om naar de wereld te kijken. Zo blijven kinderen open,
onderzoekend, nieuwsgierig en onbevooroordeeld kijken en groeien ze naar zelfvertrouwen en
zelfbewustzijn. Onder begeleiding van de leerkracht en/of de kunst-coördinator kijken en praten ze
samen over kunstuitingen uit een bepaalde periode of kunstwerken van een specifieke kunstenaar.
Ze leren kijken en voelen wat hun aanspreekt en waarom en praten daar samen over. Ze leren hun eigen
gedachten hierbij uit te drukken en om te zetten in eigen werk.
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Th em at isch wer ken
Wij werken bij de kleuters thematisch. Dit doen we ook binnen de thema’s van Vierkeer Wijzer (onze
aanpak voor geïntegreerde lessen geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en technologie). Ze vormen het
uitgangspunt voor de invulling van de creatieve opdrachten, kunstbeschouwingslessen en excursies
Ieder schooljaar werken we door de hele school gedurende een week aan een gezamenlijk kunstproject.
Vanuit het vastgestelde thema werken we met verdiepings-lessen en -activiteiten (zoals bezoek aan een
beeldenpark in 2017-2018 of de Deventer binnenstad en culturele instellingen in 2019), waarna de
leerlingen onder begeleiding van Deventer kunstenaars op school of in het atelier van de kunstenaar aan
de slag gaan met eigen werk. We sluiten de week af met een presentatie/tentoonstelling voor ouders.
De kunstvakken bieden veel ruimte voor reflectie en experiment. Ze bieden betekenisvolle
mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking en voor een kritisch perspectief op de wereld in
beweging.

Didactisch handelen
Wij geven groepsgewijs passend onderwijs. Het didactisch handelen van de leerkrachten is
afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van zowel de groep kinderen als geheel als op
het individuele kind. In een groep leren kinderen van en met elkaar; ze leren van elkaars
leer-strategieën, ze leren samenwerken en het bevordert de sociale cohesie. Het begeleiden
naar zelfstandig denken en handelen staat centraal. Zie ook ‘didactisch coachen’ op pag. 13.
U it ges te ld e aan d ach t
Voor het ontwikkelen van zelfstandigheid is het principe van uitgestelde aandacht belangrijk. Kinderen
moeten het vertrouwen ontwikkelen dat de leerkracht op een later moment hulp biedt en niet op ieder
individueel gewenst moment. Kinderen leren zo om oplossingen te zoeken, alleen of samen met
anderen. Daardoor krijgt de leerkracht de handen vrij om het onderwijs af te stemmen op de behoefte
van kinderen.
Vanaf groep 1 leren de kinderen stapje voor stapje uitgestelde aandacht te hanteren. Daarvoor
gebruiken we symbolen en afspraken.

Mammoeten boetseren bij het thema ‘tijd’

Sam en wer ken d ler en
Samenwerken en leren samenwerken is een essentieel onderdeel van ons onderwijs. Leerlingen werken
samen in hun eigen groep, waarbij leerkrachten structureel coöperatieve werkvormen inzetten.
Leerlingen werken ook groepsoverstijgend samen. Voorbeelden: leerlingen uit de bovenbouw lezen
samen met leerlingen van groep 3, leerlingen van groep 7 en 8 worden bij bepaalde activiteiten
gekoppeld aan leerlingen van groep 1 en 2. De leerlingen uit de onderbouw maken bepaalde opdrachten
met hun maatje, iedere week met een ander maatje.
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Tak en b o r d en ta ken k aa r t
In de groepen 1 en 2 wordt met een magnetisch takenbord gewerkt. Hierop staan de taken voor
die dag/week met een symbool aangegeven. De kinderen plaatsen een magneet onder een
bepaalde activiteit. Zijn er bijvoorbeeld vier magneetjes onder de “bouwhoek” geplaatst, dan
weten de kinderen dat die hoek vol is en moeten ze iets anders kiezen.
Vanaf groep 4 wordt gewerkt met een weekplanner. Hierop staat de basisstof vermeld. Als het
kind daarmee klaar is kan het beginnen met keuzestof.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kortom: waarom Daltononderwijs?
Leerlingen leren hoe zij zelf op een voor hen fijne en effectieve wijze kunnen leren;
Leerlingen leren door goed te plannen efficiënt met hun tijd om te gaan. Dit komt leerlingen in
hun verdere schooltijd op onze school en daarna ten goede;
Leerlingen worden gestimuleerd om zelf beslissingen te nemen en te leren van verkeerde
inschattingen of fouten;
Leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor ingeleverd werk en studieresultaten,
medeleerlingen, leerkracht, lokaal en schoolgebouw;
Zelfstandigheid en samenwerkend leren worden bevorderd;
De kinderen zijn zelf ontdekkend bezig;
De basisstof is afgestemd op ieder kind;
Er is ruimte voor verdiepingsstof en de leerkracht heeft tijd om individuele kinderen extra hulp
te geven;

Themamuur Romeinen

Ped ago g i sch k l im aat
We vinden het belangrijk dat onze school een veilige, plezierige leef- en leergemeenschap is voor alle
betrokkenen. Samen met de kinderen en ouders willen we hiervoor zorgen door:
•
Vertrouwen in elkaar te hebben;
•
De ander positief te benaderen;
•
Respect voor elkaar te hebben;
•
Samen te zorgen voor een goede sfeer;
•
Te zorgen voor rust en regelmaat binnen de school;
•
Open en eerlijk naar elkaar te zijn;
Soc ia a l- em o t io n e e l ler e n en ve il i ge sch ool
Op De Hagenpoort besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze
leerlingen. We werken hiervoor in alle groepen met de aanpak van Kiva.
12
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Dit is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het
tegengaan van pesten op basisscholen. Kiva is een van oorsprong Fins anti-pestprogramma dat is
doorontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en
stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee
worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk
op de groep als geheel en dus niet op individuele leerlingen. Het motto van Kiva: ‘Samen maken we er
een fijne school van!’ Meer informatie over Kiva: www.kivaschool.nl
Wij beschikken over een actueel ‘Sociaal Veiligheidsplan’, inclusief anti-pestprotocol, waarin wij
beschrijven hoe wij werken aan een veilig schoolklimaat. Deze documenten vindt u op onze website.

Didactisch coachen en beeld-coachen op de Hagenpoort
Didactisch coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen die het leren en de motivatie
van de leerling bevordert. Didactisch coachen beoogt leerlingen actief en gemotiveerd te maken en te
houden door:
•
•
•

Het stellen van denkstimulerende vragen die bevorderlijk zijn voor het leerproces en die
feedback mogelijk maken;
Het geven van effectieve feedback die het leren positief beïnvloedt;
Het geven van nuttige tips of aanwijzingen.

Didactisch coachen gaat dus over de wijze waarop de docent omgaat met de leerlingen in de les.
Beeldcoaching is een methode waarbij door middel van video-opnames gewerkt wordt aan de
optimalisering van het pedagogisch klimaat in de klas. Beeldcoaching geeft leraren letterlijk zicht op
het functioneren van de groep, de leerlingen en zichzelf. Met behulp van de camera is het mogelijk
(leer)vragen helder te krijgen, omdat de subjectieve waarneming wordt verminderd. De
professionalisering van de leraar staat centraal.
Didactisch coachen in de praktijk
Alle leerkrachten zijn en worden geschoold in het didactisch coachen. Gedurende het schooljaar
maken teamleden verschillende video-opnames in de klas en bespreken die met elkaar. Zij stellen
zichzelf doelen om beter te worden in het didactisch coachen en geven elkaar hierop feedback. Het
beeldcoachen wordt ook ingezet om de professionele communicatie van het team aan te scherpen.
Waarden en normen, respect en openheid zijn onmisbare elementen in onze communicatie met
leerlingen, hun ouders en elkaar.
Interne coach
In het team is Gita van der Zouwen opgeleid als Beeldcoach/Didactisch coach. Zij coördineert het
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didactisch coachen binnen het team, ondersteunt leerkrachten en voert coaching-gesprekken met
leerkrachten die een coachvraag hebben of startende leerkracht zijn. Hierbij gaat het om groei en
ontwikkeling van kwaliteiten en competenties.
De thema’s in de begeleiding worden in gezamenlijk overleg gekozen. Het kan gaan om
kwaliteitsverbetering van het pedagogisch-didactisch handelen, probleemsituaties of implementatie
van een vernieuwing in het lesgeven. Je zou kunnen zeggen: het gaat om alles wat bijdraagt aan een
veilige en uitdagende omgeving van de kinderen.
Literatuur: Didactisch Coachen, hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en aanwijzingen.
Lia Voerman en Frans Faber ISBN 978 90 8237764 4

Act ie f b u r ger sch ap
Een van de uitgangspunten van het Daltononderwijs is samenwerking. Helen Parkhurst noemt dit het
inwerken van groepen op elkaar. Zij sluit met haar gedachten aan bij de Amerikaanse filosoof,
psycholoog en onderwijsvernieuwer John Dewey. Hij zegt: ‘Het doel van democratisch onderwijs is niet
alleen een individu tot een intelligente deelnemer te maken van de groep waarmee hij onmiddellijk te
maken heeft, maar om verschillende groepen in zo’n voortdurende interactie te brengen dat geen enkel
individu het zou wagen zich niets van anderen aan te trekken (Dewey, 1916).’
Op de Hagenpoort vinden wij actief burgerschap belangrijk, omdat we graag willen dat onze leerlingen
betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een betere wereld.
Actief burgerschap is voor ons ook wereldburgerschap. Wij gaan uit van het kind. Het gaat erom dat het
kind zichzelf leert kennen, zich leert zien als onderdeel van zijn omgeving en in het geheel van de
wereld. We kiezen daarbij voor een positieve benadering en verbindende thema's, zoals sociale cohesie,
economische verbondenheid, culturele diversiteit, duurzame ontwikkeling, mensenrechten en
veiligheid.
De nadruk ligt op je openstellen voor anderen, leren van elkaar en betrokken zijn. Wereldburgers stellen
betrokkenheid als daad tegenover onverschilligheid. Ze komen in actie, leveren een positieve bijdrage
aan de gemeenschap en ontwikkelen daardoor ook zichzelf.
Actief burgerschap is onderdeel van de kerndoelen van het basisonderwijs, onder andere bij Oriëntatie
op jezelf en de wereld - Mens en samenleving. Wereldburgerschap sluit goed bij deze kerndoelen aan.
We gebruiken lesmethodes waarin deze kerndoelen behandeld worden.
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Doelen van actief burgerschap op De Hagenpoort zijn:
•
Leerlingen leren zichzelf kennen;
•
Leerlingen zien wat hen met anderen verbindt;
•
Leerlingen stellen zich open voor en leren van anderen;
•
Leerlingen zijn betrokken;
•
Leerlingen leveren een bijdrage aan een betere wereld.
Aan deze doelen geven we op verschillende manieren gestalte: door te werken vanuit onze
Daltonidentiteit in combinatie met ons met profiel kunst en cultuur; door gasten in de klas uit te
nodigen, door in alle groepen te werken met de methode Kiva voor sociaal-emotioneel leren; door het
werken met een leerlingenraad. Initiatieven vanuit leerlingen en de leerlingenraad zijn bij ons team zeer
welkom. Op onze beurt schakelen we als team de leerlingenraad regelmatig in om mee te denken bij
activiteiten en rondom vragen die we hebben over hoe de leerlingen de school ervaren.
Leer l in gen r a ad
Wij zijn enthousiast over onze leerlingenraad.
• De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze
meetellen;
• Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen;
• De betrokkenheid met school van leerlingen wordt bevorderd;
• De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken wordt bevorderd;
• We willen de leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen;
• We willen de kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen;
• De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
• Actief burgerschap wordt bevorderd;
Hoe is de organisatie?
• In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in de eerste maand van het schooljaar verkiezingen
gehouden.
Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een
‘lesbrief leerlingenraad’, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht
wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd;
• In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de
leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad;
• De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd;
• Bij elke vergadering is één van de leerkrachten als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig;
• De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas;
• De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad. Na een jaar geen lid te zijn geweest,
is een leerling weer herkiesbaar;

Refer enti eniveaus taal en rekenen
In de landelijke ‘referentieniveaus’ is beschreven welke basisvaardigheden rekenen en taal de
leerlingen in opeenvolgende fasen van het onderwijs moeten hebben, van basisonderwijs t/m
vervolgonderwijs. De verwachting is dat hierdoor het algemene niveau van taal en rekenen wordt
versterkt en dat wordt gezorgd voor een goede aansluiting tussen de verschillende sectoren (in de hele
onderwijskolom van voor- en vroegschoolse opvang tot en met het hoger onderwijs).
Voor het basisonderwijs (eind groep 8) is voor rekenen een basisniveau 1F en een streefniveau 1S
vastgesteld; voor taal een basisniveau 1F en streefniveau 2F. 1F is uitstroomniveau eind groep 6
basisonderwijs. 2F/1S is uitstroomniveau VMBO-t/Mavo.
Op de rapportage van de eindtoets in groep 8 staat vermeld welk niveau de leerlingen hebben behaald.
Zie voor onze resultaten pagina 31.
De onderwijsinspectie neemt de mate waarin de school de bij haar populatie passende
referentieniveaus heeft behaald (eind groep 8) mee in de beoordeling van de kwaliteit van het
onderwijs.
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Vak ken en m eth o d e s
Op het lesrooster staan verschillende vakken. Bij de meeste vakken wordt gebruik gemaakt van een
methode. De methodes die op de Hagenpoort worden gebruikt, kunnen goed worden ingepast binnen
het Daltononderwijs.
Voorbereidend taal en rekenen
In groep 1 en 2 wordt gewerkt vanuit thema’s. De inhoud van deze thema’s wordt uitgewerkt op basis
van de landelijk uitgewerkte ‘leerlijnen’.
Taal en spelling
De groepen 4 t/m 8 werken met de taalmethode Staal. Deze methode nodigt leerlingen uit om actief
taal te formuleren en mondeling te gebruiken.
Lezen
Groep 3 leert lezen met de methode Lijn 3. De teksten die
leerlingen lezen nodigen uit om de wereld te ontdekken. Binnen
de opzet van de methode is veel aandacht voor samenwerkend
leren.
Vanaf groep 4 is er een aparte methode voor begrijpend lezen:
Nieuwsbegrip. En een methode voor technisch lezen: Karakter.
Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan boekpromotie.
In elke groep leest de leerkracht dagelijks voor, meestal tijdens
het eten en drinken. Vanaf de kleuterbouw houden kinderen regelmatig boekbesprekingen.
Schrijven
De groepen 3 t/m 8 werken met de methode Klinkers.
Rekenen
In de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij met ingang van dit schooljaar de methode ‘Pluspunt’
Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek)
In de groepen 5 t/m 8 werken we met de geïntegreerde methodiek ‘VierkeerWijzer’ die gestoeld is op
de theorie van de meervoudige intelligentie. Zie hiervoor ook onder hoofdstuk 4 ‘kwaliteiten en talenten
van kinderen’. Binnen VierkeerWijzer werken we steeds gedurende een aantal lessen met thema’s
waaraan ook onze lessen kunstbeschouwing zijn gekoppeld.
Engels
Groep 7 en 8 werken met de methode Real English.
Verkeer
Groepen 3 t/m 8 gebruiken werkbladen van Veilig Verkeer. De kinderen van
groep 7 leggen een praktisch en theoretisch verkeersexamen af.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen ook praktijkervaring op doen.
Drie keer per jaar zijn er daarom praktijklessen buiten op het plein in
samenwerking met de Verkeersouder. We maken daarbij gebruik van de
methode “Verkeerskunsten”.
Muziek
Voor muziekonderwijs gebruiken we wekelijks de methode ‘123Zing’.
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Bewegingsonderwijs
De kleuters krijgen veel spel en beweging gedurende de schooldag. Ze gymmen één keer per week in de
speelzaal. Kleuters mogen in hun ondergoed gymmen, maar hebben wel gym- of turnschoentjes nodig
(graag met elastiek).
De groepen 5, 6, 7 en 8 krijgen één keer per week gymles van een vakleerkracht. De gymlessen vinden
plaats in de gymzaal aan de Duivengang. Gymkleding is verplicht en gymschoenen mogen geen zwarte
zolen hebben. Als een leerling om een bepaalde reden niet mee kan doet met de gymles, dan
informeren de ouders vooraf de leerkracht.
Humanistisch vormingsonderwijs
De kinderen van groep 7 en 8 krijgen elk ongeveer 20 weken per schooljaar humanistisch
vormingsonderwijs als de ouders samen met hun kind hiervoor hebben gekozen.
Vormingsonderwijs laat zien wat levensovertuiging of geloof voor mensen kan betekenen. De lessen
gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. Onze school ziet dat als inspirerend en
verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. Leerlingen die niet
deelnemen, krijgen op dat moment les van de eigen groepsleerkracht. De lessen worden verzorgd door
een vakdocent HVO die door de landelijke overheid wordt gefinancierd voor openbare basisscholen.
De kosten drukken niet op het reguliere budget van onze school.
Meer informatie: www.vormingsonderwijs.nl
Schooltv
Wekelijks en waar zinvol en passend aansluitend bij onze lessen en activiteiten kijken alle groepen naar
programma’s van Schooltv. Onder andere: Koekeloere (groep 1 en 2), Huisje, Boompje Beestje (groep 3
en 4), Nieuws uit de natuur/ Klokhuis (groep 5 en 6) en het Schooltv-weekjournaal (groep 7 en 8).
IC T
In elke groep zijn computers, notebooks of iPad beschikbaar voor de kinderen. We beschikken over de
nieuwste generatie digitale schoolborden. De devices worden tijdens schooltijd gebruikt voor het
werken met specifieke adaptieve programma’s die bij de methodes horen en voor
informatieverwerking.
Hu is wer k
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen huiswerkopdrachten. De hoeveelheid is aanvankelijk nog beperkt,
maar wordt met de jaren groter. U kunt denken aan het oefenen van de tafels, het leren van topografie
of het voorbereiden van een werkstuk/ spreekbeurt.
In groep 7 en 8 krijgen de kinderen een agenda waarin zij opschrijven wat zij aan huiswerk moeten
doen. Op deze manier wennen de kinderen aan de werkwijze van het voortgezet onderwijs.
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5

De zorg voor kinderen
A lg em ee n
De zorg voor het kind begint al voor de aanmelding. Wij vinden het belangrijk dat u een goede
schoolkeuze maakt. Uw kind gaat per slot van rekening acht jaar naar de basisschool.
Wij nodigen u uit om u in ons onderwijs te verdiepen door:
• U te informeren via onze website.
• Het lezen van de schoolgids.
• Het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de directeur en een rondleiding
door leerlingen van groep 8;
• U te informeren bij ouders die u kent en waarvan u weet dat ze kinderen op onze school hebben;
• Te spreken met kinderen die op de Hagenpoort zitten.

Sp ec i al e zo r g vo o r d e k i n d er en ( zor gv er b r ed in g )
Wij proberen de ontwikkeling van uw kind zo goed
mogelijk te volgen en het onderwijs indien nodig aan uw
kind aan te passen. De speciale begeleiding geldt voor
alle kinderen die extra begeleiding nodig hebben. De
procedures met betrekking tot de speciale zorg staan
uitvoerig beschreven in ons zorgplan. Het zorgplan kunt
u vinden op onze website.
De intern begeleider (IB-er) coördineert de
zorgverbreding. Dat betekent onder andere dat zij erop
toe ziet dat we volgens ons zorgplan werken.
Onze intern begeleider is Marjolein Eekhuis. Zij is op
dinsdag, donderdag en vrijdag op school aanwezig.
Leer l in gv o l g s yst eem
Om de vorderingen van leerlingen goed te kunnen
volgen, is regelmatige toetsing en observatie belangrijk.
Voor rekenen, taal, spelling en lezen gebruiken we naast
onze eigen observaties en toetsen bij de methoden, de
landelijk genormeerde toetsen van CITO. De landelijk
genormeerde toetsen maken een vergelijking met de
prestaties van andere kinderen in Nederland mogelijk.
Als de landelijk genormeerde toetsen een ander beeld
geven dan onze eigen observaties en de methodetoetsen, onderzoeken we de resultaten nader.
Groep 8 doet in april mee aan de eindtoets van ROUTE 8.
De toetsgegevens worden bewaard in het digitale leerlingvolgsysteem ‘Parnassys’. De resultaten worden
ook vermeld op het rapport van uw kind.
E xtr a o n d er steu n in g b in n en en b u it en d e kl as ( ‘ E sch er wer k ’)
De extra ondersteuning wordt zoveel mogelijk door de groepsleerkracht zelf in de klas uitgevoerd. Het
team wordt hierbij ondersteund door een onderwijsassistent en door een leerkracht die is gespecialiseerd
in begaafdheid (de inspirator begaafdheid). De onderwijsassistent begeleidt leerlingen al naar gelang de
behoefte en aard van de ondersteuning in groepjes of individueel, binnen of buiten de klas. De
gespecialiseerde leerkracht ondersteunt de groepsleerkrachten en werkt, waar zinvol en nodig, buiten de
klas met begaafde leerlingen. Wij noemen het werk dat door de onderwijsassistent en de inspirator aan
de leerlingen wordt aangeboden ‘Escherwerk’, naar de graficus die zeer begaafd was maar het ook niet
altijd even gemakkelijk had op school. Meer over ons Beleid Begaafdheid staat op onze website.
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Hoe ku n t u u w kin d (er e n ) h e lp en ?
Als wij vinden dat uw hulp van belang is, nemen wij uiteraard contact met u op. U kunt ook altijd contact
met ons opnemen. Belangrijke hulp die u altijd kunt geven:
•
Voorlezen, samen lezen, samen naar de bibliotheek gaan.
•
Een abonnement op een jeugdtijdschrift nemen.
•
Interesse tonen voor het gemaakte werk, het huiswerk.
•
Vragen wat uw kind die dag op school gedaan heeft.
•
Spelletjes als lotto, memory, kwartet en scrabble samen spelen/laten spelen.
•
Educatieve computerspelletjes spelen.
•
Samen naar educatieve programma’s op de televisie kijken.
Pa ss en d On d er w i js
Passend Onderwijs en zorgplicht
Passend Onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind. Scholen zijn verplicht om een passende
onderwijsplek te bieden of te vinden voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit heet
zorgplicht. Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de aanmeldingsprocedure en moet de
school hebben vastgesteld dat het kind extra ondersteuning nodig heeft. De zorgplicht geldt juridisch voor
het schoolbestuur. In de praktijk vult de school waar het kind is aangemeld de zorgplicht uit.
De procedure zorgplicht is niet van toepassing als op de school waar het kind is aangemeld geen plaats
beschikbaar is of als de ouders de grondslag van de school niet respecteren.
Schakelklas de Tintaan
Het kan voorkomen dat kinderen die bij aanmelding het Nederlands onvoldoende beheersen niet direct
worden ingeschreven, maar worden verwezen naar de Tintaan. De Tintaan is bedoeld voor 4- en 5-jarige
met een te grote taalachterstand om aan het onderwijs op een reguliere basisschool te kunnen
deelnemen. De Tintaan is een initiatief van de gezamenlijke Deventer basisscholen en de gemeente
Deventer. Op de Tintaan wordt met behulp van een specifieke methode gedurende 1 tot 1 ½ jaar zeer
gericht gewerkt aan het vergroten van de actieve en passieve woordenschat van kinderen. Na afloop van
dit programma stromen de leerlingen door naar een reguliere basisschool.
Samenwerkingsverband Sine Limite
Om de extra ondersteuning aan kinderen zo goed mogelijk te regelen werken de schoolbesturen van de
scholen in de gemeente Deventer samen in het samenwerkingsverband Sine Limite.
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We lk e o n d er steu n in g b i ed t o n z e s ch oo l ?
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school staat beschreven welke ondersteuning de
school kan bieden. Het SOP kunt u inzien op onze website.
We maken onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.
Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere
school in het samenwerkingsverband biedt.
Hieronder valt ook afstemming op dyslexie of
dyscalculie; afstemming op kinderen met meer of
minder dan gemiddelde intelligentie; aangepast
meubilair of hulpmiddelen voor kinderen die dit nodig
hebben.
Voor ieder kind dat meer ondersteuning nodig heeft
zorgen we voor aanpassingen in het onderwijs. Dit is
maatwerk want we gaan uit van de onderwijsbehoefte
van het kind. In de meeste gevallen kunnen we dit zelf
bieden met de deskundigheid en mogelijkheden binnen onze school. Soms hebben we ondersteuning
nodig vanuit Sine Limite of vanuit hulpverlening. In enkele gevallen biedt het speciaal (basis) onderwijs
(intensieve) ondersteuning voor passend onderwijs voor uw kind.
Han d e lin g s ger ich t e p r o cesd ia gn o st ie k en tr a je ctov er l e g
Op onze school vinden groepsbesprekingen plaats. De Intern Begeleider bespreekt dan met de
groepsleerkracht alle kinderen uit de groep en het groepsklimaat.
Tijdens de ontwikkelgesprekken bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Als er signalen zijn dat het
leren, gedrag of sociaal-emotionele ontwikkeling niet goed gaat, bespreekt de leerkracht dit met u. We
willen ook graag weten wat uw kijk is en hoe het thuis gaat. Als de aanpassingen niet helpen of er is
meer zorg, dan gaan de leerkracht en de intern begeleider met u in overleg. Ook de mening van uw
kind is hierbij belangrijk. Het kan zijn dat we een medewerker van Sine Limite hierbij uitnodigen of een
andere deskundige. Ook u kan iemand uit uw omgeving meenemen die betrokken is bij uw kind. Dit
overleg heet interne HGPD, wat staat voor ‘handelingsgerichte procesdiagnostiek’. Hierin staat de
hulpvraag met betrekking tot de leerling centraal. De hulpvraag kan afkomstig zijn van de ouders, het
kind, de leerkracht of de intern begeleider.
Het kan zijn dat er één keer een HGPD-overleg plaatsvindt, maar ook meerdere keren. Als er behoefte
is aan extra ondersteuning voor uw kind of de vragen blijven, organiseren we een ‘Trajectoverleg’. Dit is
uitgebreider samengesteld. Aan het trajectoverleg nemen deel: leerkracht, intern begeleider, ouders,
orthopedagoog (‘trajectbegeleider’) van Sine Limite, en eventueel een schoolverpleegkundige of
gezinscoach vanuit de gemeente. Daarnaast kunnen ook andere deskundigen deelnemen of een
persoon uit uw omgeving.
In de HGPD en trajectoverleg bespreken we de vraag wat uw kind nodig heeft om een bepaald doel te
behalen en wat de ondersteuningsbehoefte is. Daarbij kijken we ook naar andere factoren, zoals de
groep, de school en de thuissituatie. Voor ieder kind dat besproken wordt in het trajectoverleg maken
we een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan). Dit is een plan waarin de onderwijsbehoeften vastgelegd zijn,
eventueel ook het uitstroomniveau van het kind, en waarin de afspraken tussen school en ouders
vastgelegd worden.

Is een (tijdelijke) plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek? Dan vragen we
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hiervoor een ‘toelaatbaarheidsverklaring' aan bij Sine Limite. Met deze toelaatbaarheidsverklaring heeft
uw kind recht op plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.
Sine Limite heeft een ‘loket’ dat door intern begeleiders gebeld kan worden voor vragen over passend
onderwijs en inzet van diensten van Sine Limite. Ook ouders kunnen het loket bellen. Wel nodigen u uit
om eerst de vraag op school te stellen.
Meer informatie
www.sinelimite.nl
www.passendonderwijs.nl

J eu gd ge zo n d h e id szo r g
Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van
uw kind goed te kunnen volgen, onderzoekt de
GGD uw kind op verschillende leeftijden,
namelijk in groep 2 en in groep 7. (zie bijlage II)
Voor vragen over opvoeding kunt u terecht bij
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG, zie
bijlage VI en II.)

Meldcode Kindermishandeling/ Veiligheid
Scholen zijn verplicht om bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid de Meldcode Huiselijk
geweld en kindermishandeling te hanteren. De meldcode is een hulpmiddel om kindermishandeling, maar
ook om huiselijk geweld tegen te gaan. Samen met de gemeente Deventer hebben de schoolbesturen in
Deventer op basis van landelijke richtlijnen een meldcode ontwikkeld. Hierin is een stappenplan
opgenomen hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook op onze
school gebruiken we deze meldcode. De meldcode maakt onderdeel uit van ons veiligheidsbeleid “Veilig op
school”. Dit veiligheidsbeleid ligt op school ter inzage.
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6 Wie werken er op onze school?
On s tea m
Wij zijn ons er van bewust dat de kwaliteit van een school afhangt van
de mensen die er werken. De leerkrachten overleggen regelmatig met
elkaar over de kinderen, de manier van lesgeven en het oplossen van
problemen. Dat gebeurt in gezamenlijke vergaderingen, gedurende
studiedagen, maar ook op andere momenten tijdens of na schooltijd.
Als schoolteam werken wij aan een open, collegiale sfeer. Als collega’s
weten wij dat we er nooit alleen voor staan. Alle vaste leerkrachten die
op de Hagenpoort werken zijn in het bezit van het Daltoncertificaat of
volgen de opleiding vanwege recente indiensttreding.

De gr o ep s le er kr a ch t
De belangrijkste persoon op school voor uw kind is natuurlijk de leerkracht bij wie het in de groep zit.
Naast lesgevende taken hebben sommige leerkrachten ook een specifieke taak. In sommige gevallen
voert de leerkracht de taken uit naast de lesgevende taken, in andere gevallen wordt de leerkracht
daarvoor vrij geroosterd.
In het kader van ons profiel hebben we een gespecialiseerde leerkracht voor kunst en cultuur op onze
school (‘inspirator Kunst & Cultuur’). Hij is opgeleid aan de Pabo en de kunstacademie en is zelf beeldend
actief.
Wij kennen de volgende taken en taakverdeling binnen onze school:
Taak
Directeur
Intern Begeleider
Leerkrachten

Medewerker
San Bronk
Marjolein Eekhuis
Gita van der Zouwen, Christa van
der Kroft, Marloes Valk, Ilse
Boxman, Ria Lankhorst, Tina
Blacquière, Ellen Heitling, Tea van
der Have, Miep Tjooitink, Simone
Klöpping, Herma Lodeweges,
Sandra Tempelman, Hanneke
Bolscher.
Coördinator ICT
Karin Terwel
Inspirator Dalton
Gita van der Zouwen, Miep Tjooitink
Opleider in de school/Didactisch coach
Gita van der Zouwen
Inspirator Kunst en Cultuur
Frank Bouwmeester
Vakleerkracht gymnastiek
Maarten Jansen
Onderwijsassistent
Jacqueline Dengerink
Inspirator begaafdheid
Berthine Boorsma, Simone Klöpping
Administratief medewerker
Jacqueline Dengerink
Conciërge/coördinatie pauzemedewerkers Paula Draaijer
Leerkracht HVO groep 7 en 8
Annemarie Zweers
Pau zem ed ewer ker s
De middagpauze bestaat uit lunchtijd en speeltijd. Lunchen doen de leerlingen met de eigen
leerkracht. Aansluitend zorgt een team van pauzemedewer kers voor de begeleiding tijdens de
speelpauze. Dit zijn vrijwilligers die werken op basis van een vrijwilligersovereenkomst; zij
beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag. Bij het toezicht in de middagpauze op het
schoolplein is ook altijd een teamlid van onze school aanwezig.
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Hoe h an d e l en we a l s ee n le er kr a ch t z i ek is ?
Ziekte komt nooit gelegen. Als er een collega ziek is, proberen we voor een vervanger te zorgen. Hiervoor
maken we gebruik van PON (Personeelscluster Oost Nederland), waarbij we via ons bestuur zijn
aangesloten. Indien er geen vervangende leerkracht beschikbaar is, overwegen we de volgende
mogelijkheden om tot een oplossing te komen:
•
Bekijken of er iemand binnen de schooltijd vrij gemaakt kan worden om de betreffende groep les
te geven; volgens afspraken binnen ons bestuur wordt de intern begeleider of directeur hiervoor
alleen ingezet in incidentele uitzonderlijke situaties;
•
Verschuiven van leerkrachten over de groepen;
•
Verdelen van leerlingen over andere groepen (maximaal voor één dag);
Gezien het actuele tekort aan vervangende leerkrachten sluiten wij echter niet uit dat er situaties kunnen
ontstaan waardoor een groep thuis moet blijven. Wij handelen hierbij als volgt:
•
Ouders worden op de voorgaande dag geïnformeerd, dus niet ’s ochtends op de dag zelf;
•
Bij meerdere dagen verdelen we de pijn zo evenredig mogelijk, waarbij we als eerste groep 8 en
daarna groep 7 vrij roosteren omdat dit ouders minder in verlegenheid brengt;
•
Voor ouders die echt in de knel zitten met opvang proberen we binnen de school opvang te
regelen;
Elke groep heeft een map waarin alle relevante informatie voor invallers snel te vinden is.
Sta g i air es en Op l e id in g ssch o o l
Vier schoolbesturen in de Stedendriehoek en de Deventer Pabo werken samen bij de opleiding van
studenten binnen ‘De Opleidingsschool De Stedendriehoek Overijssel-Gelderland’, met de bedoeling
volgens het concept van opleiden in de school de student samen op te leiden. Alle openbare scholen in
Deventer zijn Opleidingsschool. De Hagenpoort dus ook. We werken samen aan:
• Een betere afstemming tussen het stageprogramma van de student en het programma van de
basisschool;
• Een grotere verantwoordelijkheid bij de inzet van de student tijdens stages;
• Een oplossing voor het lerarentekort door a.s. leerkrachten aan ons te binden;
• Voldoende tijd en ruimte voor de ontwikkeling van personeel binnen de scholen;
Opleiden in de school gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van de
student. Een goede samenwerking biedt winst voor alle drie de partijen; de student, de school en de
opleiding.
Op De Hagenpoort zijn gedurende het schooljaar stagiaires van verschillende opleidingen actief, voor het
merendeel studenten van de Pabo van Saxion. We bekijken zorgvuldig welke student in welke groep
passen. In een enkel geval besluiten we dat het voor de groep beter is dat er geen stagiaire komt. De
leerkracht blijft te allen tijde eindverantwoordelijk.
Opleidingen die stagiaires leveren
Van de Pabo (Saxion Hogescholen) lopen studenten stage die leerkracht in het basisonderwijs willen
worden. Dit kunnen eerste-, tweede-, derde- of vierdejaarsstudenten zijn. De opleiding kan voor de
laatste twee jaren de benaming Duaal (derdejaarsstudent) of LIO (leerkracht in opleiding,
vierdejaarsstudent) toekennen. Dat betekent dat deze studenten na een grondige inwerkperiode
zelfstandig voor de groep kunnen staan. We ontvangen ook studenten van de Academische Pabo. Dit zijn
studenten die ook onderzoek moeten doen. Dit onderzoek moet passen binnen de ontwikkeling van de
school. Van het ROC Aventis, richting Sociaal Pedagogisch Werk en Onderwijs Assistenten, hebben wij
ieder jaar enkele stagiaires die meestal actief zijn in de onderbouw. Ook in de schoolhuishouding hebben
we regelmatig stagiaires die stage lopen bij de conciërge.
Alle stagiaires kunnen pas bij ons starten als ze in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Voor het begeleiden van de studenten van de Pabo en van de Academische Pabo zijn al onze leerkrachten
geschoold als mentor.
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Stages in de praktijk
Het schooljaar is verdeeld in twee helften. In september begint
het eerste stageblok, in februari begint het tweede stageblok.
Eerstejaars studenten observeren veel en zullen geleidelijk aan
kleine activiteiten gaan uitvoeren in de groepen. De tweede- en
derdejaars studenten geven zelfstandig les, startend met één les
per keer tot het verzorgen van hele dagdelen.
Alle studenten worden begeleid door de leerkracht als mentor.
De opleider in de school is verantwoordelijk voor de begeleiding
van Pabo-stagiaires bij ons op school. De opleider coacht
leerkrachten en studenten en heeft nauwe contacten met Saxion

•
•
•
•
•
•

De voordelen van een opleidingsschool:
Professionaliteit van mentor en opleider in de school;
Groei van mentoren door invloeden vanuit de Pabo;
Meer handen in de klas;
Inzet van studenten voor schoolontwikkeling;
Inzet van studenten voor niet-groep gebonden activiteiten;
In onze school heerst een cultuur gericht op onderwijsverbetering waarbinnen er voor
leerkrachten en studenten ruimte is om:
•
te experimenteren met andere vormen van onderwijs;
•
meer systematisch onderzoek te doen;
•
opdrachten te doen die ten dienste staan van de eigen ontwikkeling en/of de
schoolontwikkeling;
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7 De ouders
Hoe w ij o u d er s b etr ekk en : o u d er b etr ok ken h e i d en ou d er p ar t ic ip a ti e
Ouderbetrokkenheid betekent voor ons dat we als team onze leerlingen samen met hun ouders
ondersteunen in hun leren en ontwikkeling. Als teamleden vanuit onze professionele rol en
deskundigheid, samen met ouders vanuit hun rol als opvoeder en deskundige in hun kind. Dit betekent
dat we samenwerken, elkaar informeren over wat goed en minder goed gaat en wederzijds het gesprek
zoeken als er vanuit een van beiden vragen of zorgen over de ontwikkeling van een kind zijn.
Ouderparticipatie betekent voor ons de wijze waarop ouders met raad en daad betrokken zijn bij onze
school. De Hagenpoort is een levendige en creatieve school. Niet in de laatste plaats door de grote inzet
van ouders. Wij zijn blij met een grote deelname van ouders. Ouders zijn onder andere betrokken bij MR,
OR, klas, sport- en spelevenementen, bij de feestdagen, bij het onderhoud van het gebouw, bij kunst- en
cultuurprojecten en bij het overblijven. Ouders kunnen jaarlijks op een ouderhulplijst aangeven bij welke
activiteiten zij dat schooljaar wilt helpen.
Rondom specifieke thema’s vragen wij ouders om in panelvorm met ons mee te denken. Waar mogelijk
en zinvol gebruiken wij hiervoor een instrument van LeerKRACHT. In het schooljaar 2018-2019 hebben wij
ouders geconsulteerd over het thema ‘ik ontvang voldoende informatie over mijn kind’. Op basis daarvan
hebben wij ons communicatiebeleid voor dit nieuwe schooljaar aangepast.
K la ss en o u d er
Een klassenouder is het eerste aanspreekpunt van de groepsleerkracht op momenten dat er assistentie
nodig is. Vervolgens is het mogelijk dat de klassenouder u benadert met een vraag om specifieke hulp. De
namen van de klassenouders worden aan het begin van het schooljaar in één van de eerste nieuwsbrieven
vermeld.
M ed ez eg g en sch ap sr aa d (M R)
Zoals elke school kent ook De Hagenpoort een Medezeggenschapsraad (MR). De functie van de MR is
meedenken over en meebepalen van het beleid van de school. Taken en bevoegdheden van de MR zijn
wettelijk vastgelegd. Voor bepaalde onderwerpen dient de school de MR om advies te vragen
(adviesrecht), voor andere is instemming van de MR vereist (instemmingsrecht). De MR bestaat uit een
vertegenwoordiging van het team (personeelsgeleding, 3 leden) en een vertegenwoordiging van de
ouders (oudergeleding, 3 leden). Leden van de MR worden door hun achterban gekozen. De MR vergadert
ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Voor een goed functioneren van de MR is
een positief kritische houding ten aanzien van het schoolbeleid onontbeerlijk, maar altijd met het doel om
gezamenlijk een zo goed en plezierig mogelijk onderwijsklimaat voor kinderen, leerkrachten en ouders te
realiseren. De voorzitter van de MR is Robin Verhoek (ouder). U kunt de MR bereiken via
mr@dehagenpoort.nl

Ou d er r a ad ( OR )
De Hagenpoort heeft een actieve ouderraad. De ouderraad behartigt de belangen van de ouders. Zij
beheert de gelden van het schoolfonds, ondersteunt het team bij de organisatie van verschillende
activiteiten (zoals Sinterklaas, Kerst, wandelvierdaagse, schoolfotograaf en het schoolfeest) en kan de
oudergeleding van de MR adviseren. De ouderraad int ook de vrijwillige ouderbijdrage (zie hieronder) en
de ouderbijdrage voor schoolreis (groep 1 t/m 7) en schoolkamp groep 8. De OR legt jaarlijks
verantwoording af over de besteding van de gelden.
De ouderraad vergadert één keer in de twee maanden. Bij elke vergadering is iemand van het
docententeam aanwezig. Belangstelling voor de OR kunt u kenbaar maken bij de voorzitter, Saar Bijman –
van den Dungen. U kunt de OR bereiken via ouderraad@dehagenpoort.nl
Actuele informatie over de Ouderraad kunt u vinden op onze website onder de tab Ouders.
Ou d er b i jd r a ge
De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit twee delen: een bijdrage aan het schoolfonds en een bijdrage voor
de kosten van de jaarlijkse schoolreis/schoolkamp (groep 8). De ouderbijdrage wordt aan het begin van
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het schooljaar door de Oudervereniging geïnd.
De bijdrage aan het schoolfonds wordt gebruikt voor het organiseren van activiteiten voor sport en spel,
Sinterklaas, Kerst, paasfeest, schoolfeest en activiteiten in het kader van kunst en cultuur. De
geadviseerde bijdrage hiervoor per kind is € 30,-. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden kunnen
ouders zelf bepalen welk bedrag ze bijdragen. De bijdrage voor het schoolreisje van groep 1 t/m 7 is € 25,en voor het schoolkamp van groep 8 € 50,-.
Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan de
georganiseerde activiteiten.
Op vr a gen v an h et d o s s i er v an ee n leer l in g
Elke leerling heeft een eigen dossier in ons leerlingvolgsysteem ‘Parnassys’. Een afdruk van dit dossier kan
een ouder opvragen bij de directeur. Tussen aanvraag en verstrekking zit maximaal 10 dagen.
On d er w i js ku n d i ge r ap p o r ten
Als een kind naar een andere school gaat, dan verstrekken wij een onderwijskundig rapport. Daarin staat
onder andere een samenvatting van de resultaten van het leren van het kind. Het deel met notities gaat
niet standaard mee naar de nieuwe school.
Gescheiden ouders
Er komt veel op u en uw kind(eren) af als u gaat scheiden. Op school doen wij er alles aan om uw
kind(eren) tijdens deze periode zo goed mogelijk te ondersteunen. Om die reden vragen wij u ook om de
leerkracht van uw kind(eren) te informeren bij een scheiding.
Wij vinden het belangrijk dat beide ouders,verzorgers betrokken zijn en blijven bij de ontwikkeling van
hun kind(eren). Als u na een scheiding allebei het ouderlijk gezag houdt, dan krijgt u van de school
dezelfde informatie en wordt u allebei uitgenodigd voor oudergesprekken en activiteiten op school. In
situaties waarbij een van de ouders het gezag heeft krijgt alleen die betreffende ouder informatie en
uitnodigingen.
Pr i v ac y -b e le id en A VG - wet ge v in g
Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen van ons schriftelijke informatie over ons privacy-beleid. Deze
bevat ook een formulier waarop zij kunnen aangeven of en in welke mate de school beeldmateriaal van
hun kind mag gebruiken en NAW-gegevens mag verstrekken aan derden. De keuzes van de ouders
worden bij de gegevens van de leerling geregistreerd in ons digitale ‘Parnassys’.
Klachtenregeling
Ondanks alles kan het voorkomen dat ouders en/of verzorgers niet tevreden zijn over de gang van zaken
op school. Meestal kunnen klachten in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Mocht dat niet
zo zijn, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Als u er samen niet uit komt, dat kunt
u terecht bij de schooldirectie (naam, telefoonnummer, emailadres) of met de contactpersonen (naam,
telefoonnummer, emailadres) op school.
Mocht u er dan ook niet uitkomen, dan kunt u de mogelijkheden rondom het indienen en vooral oplossen
van een klacht bespreken met de bestuurssecretaris van stichting DAM en stichting OPOD
(h.niemeijer@opo-deventer.nl).
Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen (zoals intimidatie, pesten, discriminatie) dan kunt u deze
ook bespreken met de leerkracht of schooldirectie. U kunt daarnaast contact opnemen met de externe
vertrouwenspersoon van stichting DAM en van stichting OPOD, mevrouw Kamsma van de IJsselgroep (0614001672 | yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl).
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Informatie voor en communicatie met ouders en verzorgers
De website
Onze website www.dehagenpoort.nl biedt ouders en verzorgers van onze leerlingen en belangstellenden
zo breed mogelijk informatie over onze school, inclusief jaarkalender en relevante documenten.
Om redenen van privacy publiceren wij op onze website geen beelden waarop leerlingen, teamleden of
anderen herkenbaar in beeld zijn.
De schoolgids
De schoolgids is een wettelijk verplicht kwaliteitsdocument. Met de schoolgids proberen we ouders,
verzorgers en belangstellenden een zo goed mogelijk beeld te geven van wat wij belangrijk vinden, hoe
wij werken en wat wij realiseren met ons onderwijs op de Hagenpoort. De schoolgids vereist jaarlijks
instemming van de MR.
Het schoolprofiel
In het schoolprofiel hebben wij onze identiteit, missie, visie en waarden beschreven.
Het schoolplan
Het schoolplan is een wettelijk verplicht kwaliteitsdocument, waarin de ontwikkeling van de school en de
ambities beschreven worden. Het huidige schoolplan loopt van 2021 tot 2023. Het schoolplan vereist
akkoord van ons bestuur Zinder en instemming van de MR.
De nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief wordt opgesteld door de directeur en kan bijdragen bevatten van
teamleden, MR, OR, leerlingenraad en, in beperkte mate, van externen.
Parro-app
De parro-app gebruikt de leerkracht en directie voor korte groepsberichten aan ouders over wat leuk en
leerzaam is in de groep, voor korte mededelingen over bijvoorbeeld groepsactiviteiten en voor het vragen
van medewerking van ouders en verzorgers.
Overige berichtgeving
Voor het delen van belangrijke, meer incidentele berichten die de school of een specifieke groep
betreffen, gebruikt de directeur e-mail of Parro.

Informatie -uitwisseli ng op groepsniveau
Informatieavond
In de eerste weken van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een informatieavond in de groep
van hun kind. Het accent ligt op inhoudelijke informatie over het nieuwe schooljaar, kennismaking met de
leerkracht(en) en - in geval van een nieuwe samenstelling van de groep – nadere kennismaking met
elkaar.
Periodieke informatie per e-mail
Per periode van 6 tot 8 weken - steeds tussen twee vakanties – ontvangen ouders van de
groepsleerkracht(en) een e-mail met inhoudelijke informatie op hoofdlijnen waaraan in de nieuwe
periode in de groep gewerkt zal worden.
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Informatie-uitwisseli ng over uw kind
Laagdrempelig, proactief en persoonlijk
Ons uitgangspunt is dat leerkrachten en ouders belangrijke partners zijn bij de ontwikkeling van (hun)
kinderen. Als school vinden we het belangrijk om laagdrempelig te zijn. Ons streven is om proactief te zijn
in onze communicatie. Wij stellen ook een proactieve houding van ouders zeer op prijs: Als ouders zich
ergens ongerust over maken, dan vinden wij het prettig dat ze tijdig contact zoeken en niet afwachten tot
het volgende formele contactmoment.
Gaat het over het leren en het welbevinden van een leerling, dan is de eigen leerkracht het eerste
aanspreekpunt voor ouders. Wij hechten zeer aan mondelinge communicatie: Bij grotere thema’s een
gesprek, daar waar het van beide kanten passend is een telefoontje.
De volgende activiteiten bieden hiertoe de mogelijkheid:
•
Inloop van 8.20 uur tot 8.30 uur (ouders van de groepen 1 en 2 zijn welkom in de klas.)
•
Startgesprekken (15 minuten per leerling) voor de ouders van groep 3 t/m 8. in de eerste weken
van het schooljaar. Hiervoor ontvangen ouders een uitnodiging. Rondom en tijdens de
zomervakantie van de leerlingen dragen de leerkrachten hun groep en individuele leerlingen in
een ’warme overdracht’ over aan de nieuwe leerkracht(en). Deze informatie wordt pas echt
levend als de nieuwe leerkracht aan de slag gaat met de groep en de individuele leerlingen beter
leert kennen. De startgesprekken geven ouders de gelegenheid om met de leerkracht te spreken
over wie hun kind is. Ze zijn daardoor bij aanvang van het schooljaar zeer waardevol, ook voor
het samenwerken van leerkracht en ouder gedurende het schooljaar. Inschrijven voor de
startgesprekken is voor ouders facultatief.
•
Ontwikkelgesprekken in november (15 min. per leerling) voor de ouders van de groepen 1 t/m 8;
hierbij verwachten wij alle ouders.
•
Ontwikkelgesprekken in februari (15 min. per leerling) voor de ouders van de groepen 1 t/m 6,
gekoppeld aan het rapport; hierbij verwachten wij alle ouders.
•
Ontwikkelgesprekken in februari (15 min. per leerling) voor de ouders en leerlingen van groep 7:
voorlopig advies voortgezet onderwijs; hierbij verwachten we alle ouders en leerlingen.
•
Adviesgesprekken voortgezet onderwijs in januari (15 min. per leerling) voor de ouders en
leerlingen van groep 8: hierbij verwachten wij alle ouders en leerlingen.
•
Ontwikkelgesprekken in juni ((15 min. per leerling) voor de ouders van de groepen 1 t/m 7,
gekoppeld aan het rapport; deze gesprekken zijn facultatief naar behoefte van ouders en/of
leerkracht.
Uitnodigingen om in te schrijven voor bovenstaande contactmomenten ontvangen ouders via de parroapp.
Ouderplatform Parnassys en inzicht in de resultaten van toetsen
Ouders kunnen inloggen op het ouder-platform van Parnassys. Hierdoor kunnen ze:
• hun eigen NAW- en contactgegevens actueel houden;
• de resultaten van de toetsen van hun kind inzien. In de periode dat de landelijke Cito-toetsen
worden afgenomen, is dit onderdeel van het ouderplatform gesloten.
Bij leren hoort ook fouten maken. Toetsen kunnen daardoor wel eens lager uitvallen dan
leerlingen en ouders verwachten. Een tegenvallend toets resultaat dat zichtbaar is voor ouders
hoeft niet meteen tot ongerustheid te leiden. Ouders kunnen erop rekenen dat een leerkracht
contact zoekt met ouders als hij of zij inschat dat dit wenselijk is.
Rapporten
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport (februari en juni). Dit rapport bestaat deels uit de
toets resultaten, deels uit informatie van de leerkracht, deels uit informatie van de leerling.
Informatieavonden voor ouders van geplaatste 3-jarigen
Tweemaal per schooljaar zijn er informatieavonden voor ouders van 3-jarigen die geplaatst zijn op onze
school en die ongeveer vier maanden later gaan starten. In verband met beperkingen voor de
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aanwezigheid van ouders in het gebouw vanwege Covid-19 kan het zijn dat we voor een andere vorm
kiezen dan een informatieavond op school. Wij informeren ouders tijdig hierover.
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8 De ontwikkeling van ons onderwijs
A lg em ee n
Ons onderwijs is steeds in beweging. Bij ons streven om onderwijs op maat te verzorgen kijken wij steeds
naar eventuele bijsturing van het onderwijs op onze school
Bij de uitwerking van onze ideeën in de dagelijkse praktijk gaan wij regelmatig na of bijstellingen
noodzakelijk zijn.
•
We gaan na of de resultaten die de leerlingen behalen naar verwachting zijn. Tweemaal per jaar
analyseren we de resultaten. We bespreken de
analyse in het team en trekken onze conclusies
voor het onderwijs in de volgende periode. Wij
rapporteren de analyse van de opbrengsten aan
ons bestuur;
• Bij schoolontwikkeling hanteren wij de aanpak van
Stichting LeerKRACHT. Wij zijn hier als team
enthousiast over. Meer over leerKRACHT:
https://stichting-leerkracht.nl/
Kw a li te it sb e le id
We hanteren binnen onze school een eenvoudige cyclische
structuur. Beleid ontwikkelen betekent bij ons: Op basis van
onze visie plannen maken, deze vertalen naar de praktijk, evalueren en bijstellen. We houden rekening
met maatschappelijke ontwikkelingen. Het schoolplan wordt elk jaar uitgewerkt naar een schooljaarplan
en naar concrete actieplannen. Aan het eind van de periode evalueren we ten opzichte van onze doelen
voor de volgende planperiode. Alle scholen in het openbaar onderwijs Deventer doorlopen dezelfde
cyclus en nemen de gedeelde bovenschoolse doelen over in hun eigen schoolplannen.
Binnen ons kwaliteitsbeleid is de samenwerking met en binnen ons bestuur OPOD voor ons van groot
belang. Met de bestuurder, de kwaliteitsmedewerker en de collega-directeuren bespreken we op positiefkritische wijze onze analyses, schoolontwikkeling en uitdagingen. We werken met collega-directeuren en
intern begeleiders in leerteams en intervisieteams en we doen samen school- en klassenbezoeken op
elkaars scholen. We voelen ons samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen binnen ons
bestuur. Leerkrachten van verschillende scholen nemen deel aan professionele leergemeenschappen.
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Pl an n en v o o r h et sch o o lj a ar 2 02 1 -2 02 2
Wij werken in deze schooljaren verder aan de volgende thema’s:
•
Betekenisvol rekenonderwijs op onze Daltonschoo: het ontwikkelen van rekenaanbod dat
tegemoet komt aan de behoefte van alle leerlingen en uitdagend is voor de sterke rekenaars.
Hiermee maken we ook een volgende stap in ons Daltononderwijs.
•
Begaafd onderwijs. Dit is tweeledig: 1. Een volgende stap maken in het aanbod aan begaafde
leerlingen. 2. Dit zodanig in onze lessen verwerken dat alle leerlingen hiervan profiteren.
•
Betekenisvol wereldoriëntatie-onderwijs: wij werken aan een diepere integratie van onze
methodiek VierkeerWijzer, Begrijpend Lezen (rijke teksten), Wetenschap & Technologie
(onderzoekend en ontwerpend leren) en ons Kunstonderwijs.
•
Pedagogisch Klimaat: we combineren de aanpak van Groeikracht, Didactisch Coachen en KiVa
om het leervermogen van onze leerlingen te versterken, individueel en in groepsverband.
Deze thema’s zijn uitgewerkt in het schoolplan 2021-2023 van De Hagenpoort.
Voor het schooljaar 2021-2022 ontvangen wij van de Rijksoverheid extra middelen in het kader van het
‘Nationaal Programma Onderwijs’. In ons schoolplan staat beschreven waarvoor wij deze middelen
inzetten.
Sch o l in g van h et sch o o l team
Uitgeleerd zijn we nooit. Jaarlijks volgen we teambreed of individueel trainingen, cursussen en
opleidingen die ons helpen om nog beter aan de behoeften van de leerlingen tegemoet te komen.
Voor teambrede scholing gebruiken we voornamelijk de studiedagen. De data van de studiedagen staan
vermeld in de kalender en op het overzicht ‘vakanties en vrije dagen’ op onze website.
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9 De resultaten van ons onderwijs
Wa t ler en d e k in d er en b ij o n s o p sch oo l ?
Op De Hagenpoort vinden we het belangrijk dat kinderen naar vermogen prestaties leveren. Daarnaast is
het ook erg belangrijk dat kinderen opgroeien tot fijne, sociale mensen. Tijdens de schoolloopbaan van
uw kind op De Hagenpoort wordt de ontwikkeling nauwlettend gevolgd. Indien nodig vinden
aanpassingen plaats in de aanbieding van de leerstof of wordt er extra ondersteuning geboden. Hoe we
dit organiseren staat in hoofdstuk 5.
Ov er gan g n aar h et vo o r tge zet o n d er w i js
Na acht jaar basisonderwijs moet er een keuze voor een bepaalde vorm van
voortgezet onderwijs gemaakt worden. Voor onze leerlingen en hun ouders
een belangrijk moment.
Wij proberen samen met de ouders en de leerling zo goed mogelijk te kijken
wat het best passend is. De informatie over het vervolgonderwijs wordt door
ons jaarlijks verzameld en uitgedeeld. Op basis van ons leerlingvolgsysteem
en onze observaties over hoe het kind op onze school leert en zich heeft
ontwikkeld, krijgt elke leerling eind groep 7 een voorlopig advies. In groep 8
volgt in januari het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dit
schooladvies is in samenspraak opgesteld door de leerkracht van groep 8, de
leerkracht van groep 7, de intern begeleider en de directeur. Dit wordt
besproken met ouders, verzorgers en kinderen. In april nemen wij de eindtoets af. Als de resultaten van
deze toets hoger uitvallen dan het door ons gegeven schooladvies, dan heroverwegen wij ons
schooladvies.
De verwijzing van leerlingen van groep 8 van De Hagenpoort naar de diverse schooltypes van het
voortgezet onderwijs over de laatste drie schooljaren (2017 t/m 2019) is als volgt:
VMBO-basis/kader
VMBO-g(t) / MAVO
HAVO
VWO

4%
37 %
25 %
34 %

Eindtoets groep 8
Wij gebruiken de eindtoets van ‘Route 8’
De onderwijsinspectie gebruikte tot en met het schooljaar 2019-2020 de resultaten van de eindtoets om
de kwaliteit van ons onderwijs te beoordelen. In 2020 is de eindtoets vanwege Corona niet afgenomen.
Vanaf het schooljaar 2020-2021 worden de behaalde referentieniveaus gehanteerd (zie pg.14 voor een
toelichting op de referentieniveaus.).
Onze ambitie is dat minimaal 98% van onze leerlingen niveau 1F (taal) heeft behaald en minimaal 70%
niveau 2F (taal)/1S (rekenen).
De behaalde niveaus in onderstaande tabel zijn behaalde drempelniveaus. Leerlingen die op de eindtoets
niveau 2F/1S hebben behaald, kunnen al veel verder zijn, maar dat wordt in het basisonderwijs niet meer
gemeten.
Gemiddelde Resultaten eindtoets over de afgelopen 3
schooljaren 2019 en 2021 (in 2020 niet afgenomen)
1F
2F/1S
Leesvaardigheid
Taalverzorging
Rekenen

97 %
100 %
93 %

80 %
78 %
45 %

Totaal gemiddelde

97 %

68 %
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On d er w i js in sp ec t ie
De afgelopen jaren heeft de inspectie kennisgenomen van resultaten van ons onderwijs. De resultaten
waren voldoende en gaven geen aanleiding tot een nader bezoek van de inspecteur. In mei 2019 zijn wij
door een inspecteur bezocht in het kader van een zgn. ‘Themaonderzoek’ (thema: ‘de organisatie van het
extra aanbod’ op onze school) ’, waarvoor 200 basisscholen zijn geselecteerd. De resultaten worden
verwerkt in een landelijk rapport; er volgt geen rapportage op niveau van de individuele scholen. In het
kader hiervan hebben wij met de inspecteur gesproken over onze schoolontwikkeling. Hoewel hier geen
formeel oordeel uit volgt, heeft dit gesprek ons gesterkt in onze overtuiging dat we met onze
schoolontwikkeling op de goede weg zijn.
Meer informatie: http://www.onderwijsinspectie.nl/
Da lt on v i s itat i e
De Nederlandse Daltonvereniging heeft onze school in november 2018. gevisiteerd. Onze licentie is met 5
jaar verlengd.
Onderwijstijd
In het schooljaar 2021-2022 krijgen onze leerlingen van de groepen 1 t/m 4 930 uren les, de leerlingen van
de groepen 5 t/m 8 976,75 uren. Hiermee komen we op 7627 uren over acht schooljaren. Dit ligt boven
het wettelijk minimumaantal lesuren over acht jaar van 7520 uur. Deze meeruren per schooljaar van
ongeveer 100 uren zijn t/m het schooljaar 2022-2023 nodig om het minimum aantal onderwijsuren van
onze leerlingen te waarborgen na de overstap naar het continurooster vanaf het schooljaar 2020-2021.
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10 Regeling schooltijden
Sch oo lt i jd en
Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:15 voor alle leerlingen van alle groepen.
Alle leerlingen blijven in de middagpauze op school (lunch en buiten spelen).
Tijdens schoolvakanties, vrije dagen en studiedagen van het team zijn de kinderen ook vrij.
De data staan vermeld:
• in de kalender op de website
• in het overzicht ‘vakanties en vrije dagen’ op de website
• in de nieuwsbrieven voorafgaande aan de vrije dag(en).
Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn de schooltijden van 8:30 tot 14:00 (zie ook pg. 33 ‘onderwijstijd’)
Leer p l ich t
Leerplicht hangt heel nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt
dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen hechten er zelfs zoveel waarde aan, dat ze de jeugd
via een wet verplichten om naar school te gaan. Nederland is één van die landen. In ons land staan de
rechten en plichten van ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en schooldirecteuren precies aangegeven in de
leerplichtwet. Deze wet is een rechtsmiddel waarmee gewaarborgd wordt dat alle jongeren in Nederland
aan het onderwijs kunnen én zullen deelnemen. Het doel van de leerplichtwet is dat jongeren zo goed
mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden, die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in
de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een vereiste.
Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste maand volgend op de maand dat ze vijf jaar zijn geworden. Elk
kind mag echter naar school vanaf de dag na zijn of haar vierde verjaardag. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en
10 maanden begint de periode dat een kind vijf dagen kennis met de school kan komen maken.
In de praktijk betekent dit dat de leerkracht met een kaartje de nieuwe leerling op onze school uitnodigt.
Tijdens het eerste bezoek wordt een vervolgafspraak gemaakt. Wij hebben de ervaring dat het zinvoller is
om een nieuwe kleuter wat vaker een aantal uren te laten kennismaken dan vijf keer een hele dag.
Voor sommige kleuters kan de eerste periode behoorlijk intensief zijn. Leerkracht en ouders kunnen in
overleg bepalen wat in de eerste periode van schoolgaan het beste is voor het kind.
Ver lo f
De afdeling Leerplicht/RMC van de gemeente Deventer heeft de procedures met betrekking tot verlof /
luxeverzuim beschreven. U vindt deze procedures in bijlage III.
Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar op school en zijn ook te vinden op de website. U levert
de volledig ingevulde aanvraag inclusief de eventueel benodigde verklaringen in bij de directeur. De
directeur neemt op basis van de leerplichtwet een beslissing over een verlofaanvraag voor maximaal tien
schooldagen. Als het om een aanvraag van meer dan tien schooldagen gaat, wordt deze doorgestuurd
naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt in overleg met de school een besluit. Bij een
negatief besluit heeft u de mogelijkheid bezwaar in te dienen bij de directeur.
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Pl aa ts in g van een l eer li n g
De directeur van de Hagenpoort is eindverantwoordelijk en besluit tot plaatsing van een leerling.
Dit kan zowel plaatsing op school als plaatsing in een specifieke groep betreffen.
Sch or si n g en ver wi jd er i n g
Leerlingen kunnen voor een bepaalde tijd worden geschorst wegens wangedrag. Schorsing gebeurt door
de bestuurder van Zinder op voordracht van de directeur van de Hagenpoort. De bestuurder stelt de
ouder hiervan schriftelijk in kennis. De directeur licht het besluit toe. Voordat schorsing overwogen wordt
is er uitvoerig overleg geweest tussen alle betrokkenen op school.
Ouders kunnen binnen zes weken na de beslissing van het schoolbestuur een bezwaarschrift indienen en
ouders moeten dan in de gelegenheid worden gesteld gehoord te worden. Zij beslissen zelf of zij hier wel
of geen gebruik van willen maken. Na ontvangst van het bezwaarschrift (en eventueel het horen van
ouders) wordt binnen vier weken een definitieve beslissing genomen. Ouders hebben de gelegenheid om
binnen zes weken na deze beslissing een beroep in te dienen bij de rechtbank.
Definitieve verwijdering van een leerling vindt pas plaats als het schoolbestuur van Zinder ervoor heeft
gezorgd dat een andere school bereid is om de leerling toe te laten.
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11 Praktische zaken en overige informatie
Ha le n en b r en g en
Om 8.20 uur gaat de schooldeur open en houden twee teamleden toezicht bij de “slagboom” en de
fietsenstalling. De kinderen mogen naar hun klas gaan. De ouders met een kind in de groepen 1 t/m 2
mogen hun kind naar de klas brengen en daar afscheid nemen. De ouders van een kind in groep 3 mogen
meelopen tot aan de deur van de klas.
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar hun klas. We stimuleren de zelfstandigheid van
de kinderen. We verzoeken u dan ook vriendelijk om buiten afscheid te nemen van uw kind. Heeft u een
belangrijke korte mededeling voor de leerkracht dan kunt u even meelopen naar de klas.
We vinden het prettig om rust in het gebouw te hebben
bij verplaatsingen van leerlingen. Daarom de volgende
afspraken:
• We zijn stil/rustig in de gang;
• We lopen in de gang;
• De leerkracht of pauzemedewerker loopt voorop
bij het naar buiten en binnen gaan.
We vragen ouder(s)/verzorger(s) om deze afspraken te
ondersteunen.
Daarnaast vragen we extra aandacht voor het op tijd op school zijn. Het geeft rust als de lessen op tijd om
8.30 kunnen beginnen. Dat kan als alle kinderen vóór de start van de lessen binnen in de klas zijn. Dit is
ook belangrijk voor de kinderen: om even te kunnen acclimatiseren en om zich voor te bereiden op de dag
die komen gaat; ze hebben contact met klasgenootjes en kunnen wat spulletjes klaarleggen.
Wij vragen ouders om aan het einde van de schooldag vóór de school op hun kind(eren) te wachten.
De leerkrachten kunnen dan beter overzicht houden wie er wel of niet wordt opgehaald.
Wij vragen ouders om hun kind zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te laten gaan.
Behalve dat het goed is voor kinderen om te bewegen is het ook
praktisch want de parkeerruimte rondom de school is beperkt.
Met de gemeente zijn de volgende afspraken gemaakt met
betrekking tot het parkeren in de Hagensteeg:
Omdat Stadstoezicht beseft dat het gebruik van een auto soms
noodzakelijk is voor het halen en/of brengen van leerlingen, zal
door Toezicht als volgt worden opgetreden.
Van maandag t/m vrijdag is het parkeren half op de stoep van het
woonzorgcentrum Groote en Voorster toegestaan, dus in de Hagensteeg en de Bagijnenstraat op de
volgende tijden, mits de voetgangers en het overige verkeer hiervan geen hinder ondervinden:
08.25 uur tot 08.35 uur
14:10 uur tot 14:20 uur
Wanneer ouders denken langer tijd nodig te hebben of als er geen ruimte meer is op bovengenoemde
locatie, dan verwijst Stadstoezicht naar de parkeerplaatsen met betaalapparatuur op de Bagijnenstraat,
Smedenstraat of in parkeergarages de Noordenbergpoort of Centrumgarage.
E ten en d r in k en
Voor ’s morgens kunnen de kinderen iets te drinken en te eten meenemen. Het is plezierig wanneer de
bekers en/of fruit zijn voorzien van de naam van het kind en dat het fruit is schoongemaakt. S.v.p. geen
snoep. Verder nemen alle leerlingen eten en drinken voor de lunch mee.
Tip s vo o r een ge zo n d e ‘ p au zeh ap ’!
Wij willen allemaal dat kinderen uitgroeien tot gezonde volwassenen die lekker in hun vel zitten. Een
gezonde leefstijl is daarvoor de beste basis. Het Voedingscentrum geeft het volgende advies: De
ochtendpauze op school is hét moment om even iets te eten en te drinken. Dat is belangrijk om het vol te
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kunnen houden tot de lunch. Maar een pauzehap is niet bedoeld als een hele maaltijd. De kinderen
krijgen ongeveer 10 minuten (groep 1 t/m 3 15 minuten) om iets te eten en te drinken. We adviseren één
stuks fruit of een gezonde koek en één beker drinken.
Ver j aar d a gen
Een verjaardag is voor een kind een belangrijke gebeurtenis. We besteden in de klas hier uitgebreid
aandacht aan: er wordt gezongen voor het kind, het kind mag trakteren en krijgt een mooie
verjaardagskaart.
We vragen ouders om niet al te grote en bij voorkeur gezonde traktaties mee te geven aan hun kind.
Uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes mogen niet op school worden uitgedeeld. We hebben ervaren
dat het al dan niet uitgenodigd worden een grote rol kan spelen tijdens de lessen. Daarnaast kan het voor
kinderen die niet uitgenodigd worden een teleurstelling zijn.
Voor - en n a sch o o ls e o p van g
Het aanbieden van voor- en naschoolse opvang verplicht voor alle basisscholen. Scholen hebben
geïnventariseerd of er behoefte is aan BSO en welke vorm van opvang ouders willen
U leest in bijlage V hoe dit is vormgegeven.
Sch oo l fo to gr aa f
Ieder jaar worden er groeps- en individuele foto’s gemaakt door een beroepsfotograaf. Ouders bepalen
zelf of zij de foto’s willen afnemen. De Ouderraad organiseert de komst van de schoolfotograaf.
Sp or t act i vi te iten
De Hagenpoort doet met enige regelmaat mee aan sportactiviteiten. In de afgelopen jaren waren dat het
schaaktoernooi, het schoolvoetbaltoernooi en de avondvierdaagse. Onze school kent een actieve
schaakclub. Deze wordt op woensdag na schooltijd georganiseerd en begeleid door ouders. Leerlingen
werken toe naar het Deventer toernooi in januari/februari. Onze teams vallen zeer regelmatig in de
prijzen. Groep 7 en 8 doen mee aan de jaarlijkse sportdag die wordt georganiseerd voor alle openbare
scholen in Deventer.
Sch oo lr e i zen
Jaarlijks wordt door het team in overleg met de ouderraad een schoolreisje georganiseerd voor de
groepen 1 t/m 7. De kinderen van groep 8 gaan op kamp. De bestemmingen worden tijdig bekend
gemaakt.
Ver z eker in g
Het schoolbestuur heeft werknemers en vrijwilligers verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Als een
kind op school iets overkomt en degene die toezicht moest houden nalatigheid kan worden verweten, kan
via het schoolbestuur de toezichthouder aansprakelijk worden gesteld. Leerlingen zijn niet verzekerd
tegen ongelukjes of schade aangebracht door andere leerlingen als de toezichthouder die schade
redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.
Als een kind schade aan schooleigendommen veroorzaakt, zal de directeur ouders daarvoor aansprakelijk
stellen. Voor ouders is het dan zaak om deze kosten bij hun Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren te
declareren..
Pr otoco l lu i zen b e str ij d i n g
Op alle basisscholen in Nederland duikt af en toe hoofdluis op. Als u hoofdluis bij uw kind constateert,
behandelt u die dan direct en meldt dit dan zo snel mogelijk aan school. De groep van uw kind krijgt dan
een berichtje via de mail waarin ouders gevraagd wordt hun kind op hoofdluis te onderzoeken. Zo
voorkomen we met elkaar dat het probleem onnodig groot wordt.
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Gev on d en vo o r wer p en
Met grote regelmaat laten kinderen spullen achter op school. Dassen, jassen, handschoenen, gymkleding
rugzakken en drinkbekers staan daarbij in de top 10. Deze gevonden voorwerpen deponeren wij in de
krat op de begane grond. Na elke vakantie ruimen wij niet afgehaalde spullen op. Kleine en waardevolle
gevonden voorwerpen zoals fietssleutels, sieraden en telefoons worden bewaard door onze conciërge.
Sp on sor i n g
In geval van sponsoring hanteren wij de richtlijnen van het ‘Convenant sponsoring, scholen voor primair en
voortgezet onderwijs 2020-2022’, ondertekend door o.a. de minister van onderwijs, sectororganisatie POraad en de Vereniging Ouders & Onderwijs.
Rook vr i j sch o o lp le in
Sinds augustus 2020 is landelijk het roken op schoolpleinen verboden. Ook ons schoolplein is dus rookvrij.
Zie ook www.rookvrijschoolplein.nl
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BIJLAGE I: TOELATINGSPROTOCOL De Hagenpoort, PASSEND
ONDERWIJS EN ZORGPLICHT
Dit toelatingsprotocol is specifiek voor openbare school de Hagenpoort in de Binnenstad. Algemene
toelatingsbepalingen die voor alle scholen gelden blijven van kracht.
A lg em en e to e l at in gsb e p al in gen
Openbare scholen zijn toegankelijk voor iedereen. Dit uitgangspunt biedt de mogelijkheid veel aandacht
te besteden aan de verschillende culturele en/of levensbeschouwelijke achtergronden in onze
samenleving. Het betekent ook, dat de school ruimte biedt aan de verschillende godsdienstige en
levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan. De openbare school kiest voor
actieve pluriformiteit.
Aan n am eb el e id p r im a ir o n d er w ij s en D atu m v a n in sch r ij v in g
De gemeente Deventer en de Deventer schoolbesturen stimuleren het beleid dat ouders hun kinderen in
de eigen wijk naar school sturen. Aan het eind van een kalenderjaar ontvangen ouders van wie een kind in
het volgende kalenderjaar 3 jaar oud wordt een brief van de gemeente Deventer Hierin staat uitleg over
de aanmeldprocedure, een verwijzing naar de scholen en het verzoek aan ouders om hun kind bij een
basisschool aan te melden vóór 1 april van het kalenderjaar dat hun kind 3 jaar wordt.
Aan m e ld i n g en p la at si n g o p d e Ha gen p oor t
De volgende informatie is van toepassing wanneer u overweegt om uw kind op onze school aan te melden
als 3-jarige (of jonger). Overweegt u onze school voor oudere kinderen vanwege een verhuizing of om
andere redenen, neemt u dan contact op met de directeur van de Hagenpoort. Afhankelijk van uw vraag
en situatie kan hij dan een passend antwoord en toelichting geven.
Aanmelding van een leerling
•
•
•
•
•
•

Kennismakingsgesprek en rondleiding op de Hagenpoort
Aanmelding door de ouders bij de directeur van de school doormiddel van het ondertekende
inschrijfformulier van de Hagenpoort.
De ouders ontvangen van ons een bevestiging van inschrijving, met toelichting op de
plaatsingsprocedure;
Vóór 1 juni daaropvolgend ontvangen ouders van ons bericht over de plaatsing;
Ouders vullen een intake-vragenlijst in (3 maanden voordat het kind vier jaar wordt);
De leerkracht nodigt ouders uit voor een gesprek (2 maanden voordat het kind vier jaar wordt).

Plaatsing van een leerling en plaatsingsvolgorde
Wij berichten ouders vóór 1 juni voorafgaand aan het jaar waarin het kind 4 jaar wordt of hun kind is
geplaatst. Wij plaatsen leerlingen in de volgende volgorde:
1. Broertjes en zusjes van leerlingen die al op de Hagenpoort zitten
2. Kinderen uit ons voedingsgebied, postcodegebied 7411 (zie hieronder.)
3. Kinderen uit andere wijken van Deventer of van buiten Deventer
Voedingsgebied
Openbare Daltonschool De Hagenpoort hanteert een toelatingsbeleid, gebaseerd op het bij de school
behorende voedingsgebied: De school is gelegen in wijk De Binnenstad, buurt 00 volgens de wijk en
buurtindeling van het CBS. Het voedingsgebied van de school betreft het gebied met de postcodes 7411
en omvat de buurten:
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00 Centrum
01 Bergkwartier
02 Noordenbergkwartier
03 Noordenbergsingel
04 Singels
05 Raambuurt
Alsmede Knutteldorp wijk 6, buurt 61.
Plaatsing van leerlingen van buiten het voedingsgebied
Leerlingen afkomstig uit andere postcodegebieden kunnen alleen geplaatst worden als de capaciteit van
de school en het aantal leerlingen per groep dit toelaten. Bij meer aanmeldingen dan beschikbare
plaatsen bepalen we door middel van loting welke kinderen geplaatst kunnen worden. Als een verhuizing
naar een adres binnen het voedingsgebied aan de orde is, dan moet dit aantoonbaar zijn.
De verantwoordelijkheid voor uitvoering van het toelatingsbeleid en – ook in het algemeen – voor
plaatsing van een leerling op school of in een groep berust bij de directeur.
Er kan sprake zijn van calamiteiten of buitengewone persoonlijke omstandigheden (ter beoordeling aan
de directeur) die een afwijking van bovenstaande regeling rechtvaardigen.
Reservelijst
Tussentijdse instroom is alleen mogelijk als er plaats is, rekening houdend met de algemene
toelatingsbepalingen. Ouders van leerlingen die niet geplaatst kunnen worden bieden wij aan om de
aanmelding van hun kind op onze ‘reservelijst’ te laten zetten. Wij nemen contact op wanneer er een
plaatsje vrijvalt.
Pl aa ts in g in ge v al v an e xtr a o n d er steu n in gs b eh oeft e
Passend onderwijs en zorgplicht
Bij het aannamebeleid moeten de wettelijke voorschriften voor openbare scholen in acht worden
genomen. Het openbaar onderwijs heeft een garantiefunctie. Dit betekent echter niet dat elke leerling
zonder meer op elke door ouders gewenste locatie voor openbaar onderwijs moet worden toegelaten.
Soms kan een school een verzoek tot plaatsing van een leerling afwijzen. In volgende gevallen kan dit van
toepassing zijn:
•
Kinderen zitten in een toelatingsprocedure of hebben een indicatie voor het speciaal
basisonderwijs;
•
Kinderen zitten in een toelatingsprocedure of hebben een indicatie voor het REC;
•
De groep is vol. Wij gaan uit van een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen;
•
De school is vol. Het aantal beschikbare lokaliteiten geeft samen met de groepsgrootte een
indicatie;
•
Het onderwijskundig rapport van de vorige school geeft op onderwijskundige motieven
aanleiding tot het kind niet toe te laten;
•
De zorgvraag van de leerlingenpopulatie in een groep is dermate complex dat het onverantwoord
is nieuwe leerlingen in een groep te plaatsen.
Bij de aanmelding stelt onze school zich de volgende vragen:
Voordat we overgaan tot de toelating van een kind met extra ondersteuningsbehoefte dient een
zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat het kind nodig heeft en wat onze school kan bieden. In
de afweging spelen de volgende afwegingen een belangrijke rol:
• Wat is nodig om het kind op onze school te laten functioneren?
• Welke mogelijkheden zien wij op onze school?
• Is onze school in staat het onderwijs te bieden dat het kind nodig heeft?
• Kunnen we rust en veiligheid binnen de groep bieden en wordt het leerproces niet belemmerd?
Daarbij kijken we naar het individuele kind en de gehele groep.
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•

In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod prevaleert voor ons
het onderwijsaanbod.

Aanvullende informatie
We vragen schriftelijk aan de ouders om aanvullende informatie. Ouders hebben informatieplicht. Dat wil
zeggen dat ze een intakeformulier over de ontwikkeling van hun kind invullen en dit in een gesprek met
de school toelichten. Op grond van de informatie maken we een afweging of we het kind wel of niet
kunnen plaatsen. Bij deze afweging kunnen we een deskundige van Sine Limite inschakelen om mee te
denken (In hoofdstuk 5 ‘De zorg voor kinderen’ leest u hier meer over) Als ouder bent u daarbij aanwezig.
Gezamenlijk onderzoeken we en wegen we af wat het kind, de leerkracht en de ouders nodig hebben om
de begeleiding te bieden. Soms kan het nodig zijn dat er een aanvullend onderzoek plaatsvindt.
Besluitvorming
We nemen een beslissing over de toelating binnen 6 weken.na aanmelding Als de periode van 6 weken na
aanmelding niet haalbaar blijkt, dan krijgen ouders een brief waarin staat dat de termijn met 4 weken
wordt verlengd. De reden wordt dan ook genoemd. Mochten we na 10 weken nog niet tot een besluit tot
plaatsing zijn gekomen, dan schrijven we uw kind tijdelijk in. (1)
Op basis van de informatie en eventuele onderzoeken wordt een besluit over de toelating genomen.
Mogelijkheid 1: plaatsing is haalbaar zonder extra ondersteuning. We schrijven het kind in.
Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school beschikt over de ondersteuning
of we vragen een arrangement aan bij de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van Sine Limite. We
schrijven het kind in en stellen een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) op. Hierin beschrijven we wat het
kind nodig heeft om tot optimale ontwikkeling te komen.
Mogelijkheid 3: Plaatsing is niet haalbaar. Sine Limite gaat voor ons samen met de ouders op zoek naar
een passende onderwijsplek.
Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd
gezag van de school of bij de geschillencommissie. De klachtenregeling staat vermeld in de schoolgids en
op de website.
Waar kunt u verdere informatie vinden?
Alle afspraken over Passend Onderwijs vindt u op www.sinelimite.nl. Heeft u vragen over ondersteuning
of passend onderwijs kunt u het loket van Sine Limite bellen: 0570-638577.

1

Schoolvakanties en vrije dagen tellen mee. De periode die ouders nodig hebben om informatie aan te leveren, telt
niet mee. Hiermee sluiten we aan bij de wettelijke voorschriften over toelating van een leerling met extra
ondersteuning
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BIJLAGE II: GGD IJsselland
Gezon d h e id so n d er zo ek en
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De
gemeente waarin u woont heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg
gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen.
Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en
vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht.
Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee.
Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een
paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven.
Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging via de mail.
► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogenen gehoortest. Op een later moment nodigen we uw kind samen met een ouder uit bij ons op het
consultatiebureau voor een consult met onze jeugdverpleegkundige.
► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
Tijdens dit onderzoek komt onze doktersassistente op school en meet ze de lengte en het gewicht van uw
kind. U vult als ouder van tevoren online een vragenlijst in en u kunt hier ook zelf vragen in stellen.
Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover contact met u op.
► Als uw kind in groep 8 zit
We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.
On lin e o u d er p o r ta a l M i jn K in d d o ss ier
De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online ouderportaal ‘Mijn
Kind dossier’. Hier vindt u ook meer informatie over de gezondheidsonderzoeken en eventuele adviezen
van onze professionals. Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl.
Tu s sen d o o r een vr aa g ?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop
zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website.
Con ta ct a fd e l in g J eu gd g ezo n d h e id szor g
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen)
E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl
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BIJLAGE III: Handleiding schoolverlof
In l e id in g
Het komt geregeld voor dat scholen worden geconfronteerd met (aan)vragen over verlof die al dan niet te
maken hebben met ‘bijzondere’ omstandigheden. Het is niet altijd duidelijk welke ruimte de wet biedt om
verlof toe te kennen. Gevolg hiervan is dat het per school kan verschillen of een kind al dan niet verlof
wordt toegekend.
De afdeling Leerplicht/RMC van de gemeente Deventer probeert met deze handleiding uniformiteit in het
afwijzen en toekennen van ‘luxe verzuim’ bij de scholen te bereiken waardoor er voor alle betrokken
partijen meer duidelijkheid ontstaat.
In deze handleiding is duidelijk beschreven welke factoren meewegen bij het toekennen van verlof.
Daarnaast staat beschreven hoe de procedure verloopt en wordt aangegeven hoeveel verlofdagen er
mogen worden toegekend.
Er zullen zich echter altijd situaties voordoen die niet beschreven staan in het onderstaande overzicht. In
zulke gevallen is het goed om in contact te treden met de afdeling Leerplicht/RMC om met elkaar te
bekijken op welke wijze het belang van het kind het beste is gewaarborgd.
1. E xtr a ver lo f in v er b a n d m et r e l i g ieu z e ver p l i ch tin ge n – ar t 1 1 on d er e.
In de Leerplichtwet 1969 wordt ruimte geboden voor het niet-geregeld schoolbezoek wanneer een kind
plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Dan bestaat er recht op
verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Als u van dit extra verlof
gebruik wilt maken voor uw kind(eren) dient u dit twee dagen van tevoren bij de directeur van de school
te melden.
2. Op v akan ti e o n d er sc h o o lt i jd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als het kind
tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van)
de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar het kind vrijgeven, zodat er toch een
gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.
Bij de aanvraag moet door de ouder(s) een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke
aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt.
Pr oced u r e en vo o r wa ar d en :
•
In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van
tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij aangegeven waarom dat niet mogelijk was;
•
De verlofperiode mag éénmaal per schooljaar worden verleend;
•
De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
•
De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
3. Ver lo f in ge va l v an ‘ An d er e gew ich ti ge om s tan d ig h ed en ’
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die niet onder artikel 11 onder a t/m g van de
Leerplichtwet 1969 vallen (Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek).
Hiervoor gelden de richtlijnen vermeld op de volgende bladzijde:
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Situatie
➢ een verhuizing
➢ het bijwonen van een huwelijk van bloed- of
aanverwanten t/m de vierde graad:

Verlofperiode
1 dag
1 dag
(buiten de woonplaats max. 2 dagen)

➢ ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten

het aantal verlofdagen wordt bepaald in
overleg met de directeur en/of de
leerplichtambtenaar

➢ overlijden bloed- of aanverwanten:
▪ in de 1e graad
▪ in de 2e graad
▪ in de 3e of 4e graad

➢ viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het
12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloedof aanverwanten
➢ voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de
directeur belangrijke redenen (maar geen vakantieverlof!).
Dit zou kunnen zijn een verklaring van een arts of een
maatschappelijk werker dat een verlof noodzakelijk is op
grond van medische of sociale indicatie betreffende de
leerling.

ten hoogste 4 dagen
ten hoogste 2 dagen
ten hoogste 1 dag

1 dag

Naar eigen inzicht en/of het advies van de
arts en/of maatschappelijk werker.
Eventueel overleg met de
leerplichtambtenaar

Dan zijn er nog altijd situaties te bedenken waar ouders ook verlof voor kunnen aanvragen maar die in het
kader van ‘luxe verzuim’ niet voor verlof in aanmerking komen. De volgende situaties zijn geen ‘andere
gewichtige omstandigheden’:
•
Familiebezoek in het buitenland;
•
Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
•
Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
•
Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie om op vakantie te
gaan;
•
Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
•
Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
•
Gescheiden ouders waardoor het kind mogelijk aan twee vakanties kan deelnemen;
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere
gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur
minimaal acht weken van tevoren).
Het kan voorkomen dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling
pas later op school kan terugkomen. Om misverstanden te voorkomen is het van belang om dan een
doktersverklaring uit het vakantieland te vragen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijkt.
Mocht blijken dat dit niet overlegd kan worden, dan is het goed om een melding bij de afdeling
Leerplicht/RMC te doen.
De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10
schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10
schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de
woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur en
de ouders te hebben gehoord.
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4. Overige vragen
Het kan voorkomen dat er zich specifieke vragen rondom het aanvragen van verlof voordoen. Het is
moeilijk deze in categorieën in te delen en daar dus een pasklaar antwoord op te formuleren. Bij het
beoordelen van deze aanvragen voor verlof kunnen de volgende vragen ter overweging meegenomen
worden :
•
Wat zegt de wet?
•
Schept het precedentwerking?
•
Wat is het belang en voor wie?
•
Wordt het schoolsysteem niet uitgehold?
•
Hoe is het belang van het kind het beste te waarborgen?
Gemeente Deventer
Team Leerplicht RMC
Telefoon 0570-694280
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BIJLAGE IV: Voor- en naschoolse opvang
Op van g o p o n ze sch o o l
Het aanbieden van voor- en naschoolse opvang is verplicht voor alle basisscholen.
Wij werken op onze school samen met Sam&ko (st. Raster). Op maandag, dinsdag en donderdag bieden
zij van 14.15 tot 18.30 naschoolse opvang aan in ons schoolgebouw (Sam&otje). Op woensdag en vrijdag
gedurende dezelfde tijden, maar dan worden de leerlingen die van de BSO gebruik maken opgehaald.
Ze lopen dan te voet met de kinderopvangmedewerkers naar de locatie Sam&jaap (Muggenplein),
dichtbij onze school.
Als ouder, verzorger sluit u een contract af met Sam&ko. Meer informatie vindt u op www.samenko.nl
Voor voorschoolse opvang is tot nu toe te weinig animo van ouders om op onze school opvang aan te
bieden.
Ou d er s k ie zen
Natuurlijk zijn er alternatieven. Er zijn meer organisaties actief die zich richten op het verzorgen van
buitenschoolse opvang. Ouders kunnen daar uiteraard ook gebruik van maken. Ouders kiezen.
Voor alle duidelijkheid:
Taak van de school:
U op weg te helpen bij een keuze voor de BSO;
Indien er problemen ontstaan deze te melden bij de school, omdat jaarlijks de regeling geëvalueerd
wordt.
De taak van de ouder:
U gaat zelf in overleg met de BSO;
U bepaalt in overleg met de BSO of er een goede opvangplek is;
U tekent zelf een contract;
U bent zelf verantwoordelijk voor betalingen.
Wat vragen we van u?
Als u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang, dan vragen we u uw kind aan te melden bij de
opvangorganisatie van uw keuze. U kunt rechtstreeks bij genoemde instellingen informatie aanvragen of
uw kind inschrijven.
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BIJLAGE V: CJG Deventer: gratis informatie en advies over
opvoeding
Elke ouder/verzorger heeft weleens vragen over zijn of haar kind: ‘Mijn dochter vindt zichzelf te dik, mag
ze lijnen?’ ‘Mijn zoon slaapt zo onrustig, wat kan er aan de hand zijn?’
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Deventer kunt u terecht met dit soort vragen. Dat kan heel
makkelijk via www.cjgdeventer.nl, maar u kunt ook bellen of naar een van de inlooppunten gaan.
Wa t is h et CJ G De ven te r ?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een netwerk van 14 organisaties in Deventer op het gebied van
onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulpverlening. Ook de scholen voor basis- en voortgezet
onderwijs in Deventer maken deel uit van het CJG.
U kunt bij het CJG terecht voor informatie en persoonlijk advies over alles wat met de ontwikkeling en
opvoeding van uw kind te maken heeft.
U kunt uw vraag ook stellen aan onze intern begeleider, Selma Boumans. Zij zorgt dat de
schoolverpleegkundige of schoolmaatschappelijk werker contact met u opneemt.
M akk el i jk en gr at i s: h et E -co n su lt
Op www.cjgdeventer.nl kunt u online uw vragen stellen aan de CJG-consulent. U krijgt dan binnen twee
werkdagen antwoord.
Op de website vindt u ook handige informatie over elke leeftijdsfase: van baby tot jongvolwassene.
Verder vindt u hier een altijd actueel overzicht van activiteiten voor kinderen, jongeren en ouders in de
gemeente Deventer.
Pr i v ac y
Uw vragen worden beantwoord door de CJG-consulent, die deskundig is op het gebied van opvoeding en
ontwikkeling. Vragen stellen kan ook anoniem, u hoeft niet te zeggen wie u bent. Uw gegevens worden
niet uitgewisseld binnen het CJG.
Dee ln em er s in h et CJ G De ven t er
Bureau Jeugdzorg Overijssel, Carinova, COACH, Etty Hillesum Lyceum, GGD IJsselland,
Huisartsenvereniging Deventer e.o., MEE IJsseloevers, Naviva, Politie IJsselland, Raster, Sine Limite,
Stichting Brede School, Stichting De Kij, Verloskundige Kring.
Cen tr u m vo o r J eu gd en Gez in De ven ter
www.cjgdeventer.nl
Telefoon 088 00 300 66 (lokaal tarief).
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BIJLAGE VI

FORMULIER ‘INSTEMMING SCHOOLGIDS MR’

School

: de Hagenpoort

Adres

: Bagijnenstraat 13

Postcode/ Plaats : 7411 PT Deventer

Verklaring:
Hiermee verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen
met de inhoud van de schoolgids voor het schooljaar 2021-2022 van deze school.

Namens de M.R.:
Deventer
Plaats
29-09-2021

Datum

Handtekening
R.J. Verhoek

Naam

_voorzitter MR________________ Functie
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Namen en adressen
Daltonschool De Hagenpoort
Directeur: San Bronk
Bagijnenstraat 13, 7411 PT Deventer
Tel. 0570 616784
info@dehagenpoort.nl
www.dehagenpoort.nl
Zinder
Voorzitter college van bestuur: mw. Y. de Haas
Bezoekadres: Andriessenplein 22A, 7425 GX Deventer
Tel. 0570 782401
Postadres: Postbus 502l 7400 AM Deventer
www.zinderonderwijs.nl
Raster Kinderopvang Sam & Ko
Locatie Sam en Otje: De Hagenpoort, Bagijnenstraat 13, 06 30185563
Bureau Beestenmarkt: Brinkgreverweg 3, 7413 AA Deventer, tel. 0570 857100
www.samenko.nl
Medezeggenschapsraad (MR)
Oudergeleding: Robin Verhoek (voorzitter) , Petra Lenting, Sander van Essen
Personeelsgeleding: Ellen Heitling, Ria Lankhorst, Miep Tjooitink
mr@dehagenpoort.nl
Ouderraad (OR)
Voorzitter: Saar Bijman-van den Dungen. De actuele samenstelling van de OR staat op onze website.
ouderraad@dehagenpoort.nl
Gemeente Deventer Team Leerplicht
Tel. 0570 694280
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Tel 088 0030066
www.cjgdeventer.nl
Externe vertrouwenspersoon
Mw Y. Kamsma
Postbus 10257, 7301 GG Apeldoorn
Tel. 088 0931000
Inspectie van het onderwijs: algemeen
Tel. 038 4257820
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Inspectie van het onderwijs: vertrouwensinspecteurs
Tel. 0900 1113111
Inspectie van het onderwijs: Vragen over Onderwijs
Tel. 0800 8051 (gratis)
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