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Wat fijn dat u belangstelling heeft voor Openbare Dalton Basisschool De Dorpsschool! 

We realiseren ons dat u voor een belangrijke keuze staat in het leven van uw kind(eren).We hopen dat 
deze schoolgids een helder beeld schetst van De Dorpsschool en dat u het met veel plezier zult lezen.

U kunt in deze schoolgids lezen hoe wij ons onderwijs organiseren en hoe wij de ontwikkeling van uw 
kind(eren) volgen. Ook leest u dat wij de samenwerking tussen kind, ouders en teamleden heel 
belangrijk vinden. Bij de keuze voor onze school vertrouwt u uw kind(eren) voor lange tijd aan ons toe. 
We zoeken bewust de samenwerking op om uw kind(eren) zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden 
bij zijn/haar ontwikkeling.

In deze gids wordt verder beschreven wat de uitgangspunten van onze school zijn, wie de lessen 
verzorgen en op welke wijze wij dat doen. Tevens leest u wat we met het onderwijs willen bereiken en 
hoe de schoolorganisatie is ingericht. We zijn als school voortdurend in ontwikkeling om het onderwijs 
voor alle leerlingen interessant en effectief te maken en te houden. We werken daarbij nauwgezet 
samen met kinderen en ouders.

We nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek met rondleiding. Tijdens de rondleiding zult u 
de rustige, open, betrokken en warme sfeer ervaren die kenmerkend is voor De Dorpsschool. U krijgt 
uitgebreid de tijd voor het stellen van vragen, ook aan onze kinderen en leerkrachten. Uiteindelijk kunt 
u door het verzamelen van de informatie, inschatten of onze school ook bij uw kind(eren) zal passen. 

We hebben de schoolgids voor iedere lezer zo volledig mogelijk samengesteld. Mocht u bepaalde 
informatie missen of meer informatie wensen, dan horen we dat graag van u. 

Wij kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten en rondleiden. 

Met vriendelijke groet, namens het team van De Dorpsschool 

Marit Ranzijn 

directeur  

Voorwoord
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Contactgegevens

De Dorpsschool
Kerkstraat 17 a
7251BC Vorden

 0575551360
 http://www.dorpsschool.nl
 info@dorpsschool.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Marit Ranzijn Info@dorpsschool.nl

Marit is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

105

2018-2019

Op De Dorpsschool zitten in het schooljaar 2019-2020, verspreid over 5 groepen, 102 leerlingen. De 
groepsgrootte varieert van 18 tot 25 leerlingen. 

Onder druk van de geboortekrimp in de regio Bronckhorst lopen we minimaal terug in het aantal 
leerlingen. T.o.v. de prognoses hebben we tussen de 15 en 20 leerlingen meer dan verwacht. 

Ons Dalton onderwijsconcept en de rustige en gezellige sfeer zorgen ervoor dat leerlingen en hun 
ouders graag naar De Dorpsschool komen.

In de tevredenheidspeiling 2018-2019 gaven de kinderen met een 8,9 aan dat ze zich veilig voelen op 
school én dat ze het naar hun zin hebben. In de opmerkingen gaven kinderen o.a. aan dat de school na 
thuis de beste plek is waar ze zich thuis voelen én dat De Dorpsschool de beste school van de wereld is. 
Daar doen we het voor!

Schoolbestuur

Stichting IJsselgraaf
Aantal scholen: 15
Aantal leerlingen: 3.151
 http://www.ijsselgraaf.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband IJssel/Berkel.
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Kernwoorden

Dalton

betrokkensamen

vertrouwen daadkracht

Missie en visie

Op een daltonschool staat het kind centraal. Elk kind is uniek, met zijn eigen talenten! 

De wortels van het daltononderwijs liggen in 1905 op een school in Wisconsin in de Verenigde Staten. 
De jonge, net afgestudeerde onderwijzeres Helen Parkhurst (1887-1973) kiest een onderwijsvorm die is 
gericht op het individu in plaats van op het frontale klassikale onderwijs, zoals dat toen gebruikelijk 
was. De zes principes van haar onderwijsvorm zijn:

• vrijheid in gebondenheid
• zelfstandigheid
• samenwerking
• effectiviteit en doelmatigheid
• reflectie

We passen de daltonprincipes praktisch toe en evalueren regelmatig het effect van onze aanpak. Waar 
nodig, b.v. onder invloed van de tijdsgeest, passen we onze aanpak aan. Het daltononderwijs is 
hierdoor altijd in ontwikkeling. 

Missie van de Dorpsschool

Wij gaan voor ieder kind!

Op De Dorpsschool bieden we Openbaar Dalton Basisonderwijs. We volgen en begeleiden de 
ontwikkeling van ieder kind en houden rekening met zijn/haar talenten en mogelijkheden. Als het nodig 
is, kiezen we in overleg met kind en ouders het aanbod en de aanpak op maat.  

Visie van de Dorpsschool

Op OBS De Dorpsschool bieden we, door een optimale samenwerking met kinderen, ouders en 
teamleden, een uitdagende Dalton-ontwikkelomgeving.

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Sinds het schooljaar 2019-2020 voeren alle kinderen een ontwikkelgesprek met hun leerkracht(en) en 
ouders. In overleg worden persoonlijke doelen bepaald en wordt besproken wat het kind ervoor nodig 
heeft om deze te behalen. We hebben hoge verwachtingen van ieder kind.

Prioriteiten

In het missie/visietraject heeft het team van De Dorpsschool uitgesproken toe te willen werken van 
methode-volgend naar leerlijn- en kind-volgend onderwijs. Om een methode als middel in te kunnen 
zetten i.p.v. als doel, is het belangrijk dat teamleden de leerlijnen kennen en kunnen hanteren. Dat 
leerproces en de implementatie van het geleerde kost tijd. We gaan daarbij niet over één nacht ijs. We 
vinden het belangrijk om alle kinderen zo goed mogelijk, passend bij hun mogelijkheden, tot leren te 
laten komen.

Ontwikkelprioriteiten:

• 2017/2018: Technisch lezen, Kanjertraining
• 2018/2019: Begrijpend lezen, rekenen en programmeren
• 2019/2020: Zaakvakken/Blink, rekenen, Kanjertraining, MijnRapportfolio en een 

daltongerelateerde rijke leeromgeving.

Identiteit

De Dorpsschool is een Openbare Dalton Basisschool.

Openbaar Onderwijs

Het openbare karakter van De Dorpsschool kenmerkt zich doordat we voor iedere cultuur en 
levensbeschouwing respect hebben. Alle kinderen zijn bij ons welkom. We vinden het belangrijk dat 
iedereen zich veilig en prettig voelt. Een kind dat zich goed voelt op school, presteert beter. Samen met 
alle betrokkenen werken we aan een goed klimaat, waarin we belangstelling hebben voor elkaar. Dit 
zien wij als een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid. We besteden veel aandacht aan het 
besef van normen en waarden. Op De Dorpsschool bouwen we dagelijks bewust aan een goede band 
met elkaar vanuit de samenwerkingsdriehoek: kind-ouders-school.

Op de site van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) vindt u meer informatie over het 
openbaar onderwijs: http://www.voo.nl/

De Dorpsschool is sinds november 2011 ook een daltonschool. De kernwaarden van een daltonschool, 
effectiviteit, reflectie, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken, sluiten goed aan bij het 
openbare karakter van de school. Ieder kind op onze school krijgt de kans om zich zo goed mogelijk te 
ontwikkelen naar eigen aard, aanleg en tempo.

Iedere vijf jaar worden daltonscholen bezocht door een Nederlandse Dalton visitatiecommissie om te 
beoordelen of de betreffende school de daltonaccreditatie verdient. In het najaar van 2016 is De 
Dorpsschool opnieuw goedgekeurd tot 2021. 

Op de volgende site van de Nederlands Dalton Vereniging vindt u veel informatie over het 
daltononderwijs: http://www.dalton.nl/
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Voor meer informatie en/of een rondleiding kunt u ook contact opnemen met de directeur, Marit 
Ranzijn.
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Groepering

Voor de formatie van groepen zijn we afhankelijk van het aantal aanmeldingen per jaar. Het 
leerlingaantal van De Dorpsschool is in de afgelopen drie jaar, ondanks teruglopende 
prognosegegevens van de gemeente Bronckhorst, redelijk stabiel gebleven. 

In het schooljaar 2019-2020 werken we met 5 groepen: 1-2, 3-4, 5, 6-7 en 8. We streven er zoveel 
mogelijk naar om een aantal jaar dezelfde leerkracht(en) voor een groep te behouden. We vinden dit 
belangrijk omdat de leerkrachten de leerstof en de leerlingen zo beter leren kennen en daardoor het 
beste uit ieder kind kunnen halen.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Verlof personeel

Bij afwezigheid van een leerkracht, bijvoorbeeld door ziekte, wordt een vervangingsaanvraag gedaan 
bij de IJsselpool. Dit is de invalpool van Stichting IJsselgraaf, ons bestuur. Als deze vervangingspool 
geen vervangers meer heeft, dan proberen we intern een oplossing te vinden, b.v. door het inzetten van 
een onderwijsassistent/leraarondersteuner in de groep of door een groep te verdelen. In het uiterste 
geval wordt een groep, naar huis gestuurd. Dit doen we alleen na contact met de ouders. Kinderen die 
niet opgevangen kunnen worden, mogen natuurlijk op school blijven.

Bij het inzetten van vervanging, anders dan personeel uit de IJsselpool, houden we ons aan de regels 
van het ministerie van onderwijs. Deze staan beschreven in de 'Handreiking lerarentekort Primair 
Onderwijs'.  

Vakleerkrachten

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

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

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

onderwijstijd
23 u 45 min 23 u 45 min

In groep 1-2 wordt veel aandacht gegeven aan de sociaal-emotionele-, de motorische ontwikkeling en 
aan voorwaarden om te leren lezen, rekenen en schrijven. De leerkracht maakt daarbij gebruik van de 
methode Lijn 3, de Kanjertraining en Onderbouwd. 

De kinderen van groep 1-2 en 3-4 zijn op vrijdagmiddag vrij. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De Inspectie van het Onderwijs let erop dat kinderen voldoende uren onderwijs krijgen. 

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7520 uur les krijgen, verdeeld over 8 schooljaren. 
Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3520 uur les krijgen. In de laatste 
4 schooljaren (bovenbouw) 3760 uur. De 240 uur die overblijven kunnen scholen verdelen over de 
onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag.

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

onderwijstijd
25 u 45 min 25 u 45 min 25 u 45 min 25 u 45 min 25 u 45 min 25 u 45 min

8



2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Kinderen leren programmeren m.b.v. de Beebot, de Ozobot en technisch Lego.
• Kinderen leren over techniek door gebruik te maken van de materialen van de Techniektorens. 

Groep 8 gaat jaarlijks 4 maal naar de techniekklas van het Metzocollege in Doetinchem.
• Kinderen hebben vanaf groep 3 een eigen laptop die wordt ingezet voor het verwerken van de 

reken- en taallessen.
• Waar mogelijk maken we gebruik van het aanbod van sportverenigingen om tijdens onze 

gymlessen te werken aan alle talenten.
• Achter De Dorpsschool ligt het juf Mariabos. Dit bos is onderdeel van het speelplein en bestaat uit 

een grote diversiteit oude bomen.

Kinderopvang Avonturijn heeft op De Dorpsschool 2 lokalen in gebruik.

1 lokaal aan de voorzijde van de school wordt gebruikt voor Voorschoolse Opvang en speel-/leergroep 
Ot en Sien. Een tweede lokaal, aan de achterzijde van de school, wordt gebruikt door Buitenschoolse 
opvang 'Vesta'. Avonturijn maakt gebruik van de faciliteiten die onze school te bieden heeft, zoals een 
rijk ingericht speelplein voor, naast en achter de school. Op deze pleinen wordt gedurende de hele dag 
gebruik gemaakt van alle speelmaterialen van De Dorpsschool.
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Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Binnen de Dorpsschool is speel-/leergroep Ot en Sien gevestigd, als onderdeel van kinderopvang 
Avonturijn. De peuteropvang biedt uw peuter een goede voorbereiding op de basisschool. Vanuit de 
methode Startblokken gaan de leidsters van Avonturijn met de kinderen spelenderwijs op 
ontdekkingstocht. Iedere ochtend is Ot en Sien geopend van half negen tot twaalf uur. 

Avonturijn biedt ook voorschoolse- en buitenschoolse opvang aan binnen De Dorpsschool. De 
buitenschoolse opvang, genaamd Vesta, staat bekend om haar avonturen. Avonturijn is zeer actief en 
biedt spannende en uitdagende activiteiten aan waar uw kind zelf uit kan kiezen. Sporten, lekker vies 
worden buiten, schilderen, bakken? Het kan allemaal! Maar even lekker niets doen en je terugtrekken 
met een boek, kan natuurlijk ook. Op dit moment is de buitenschoolse opvang geopend op de 
maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. Voor verdere informatie kunt u altijd bij de 
pedagogische medewerkers terecht, of bij het hoofdkantoor van Avonturijn in Ruurlo (tel. 0573-760200) 
of bezoek eens de website: www.avonturijn.nl.

Als een VVE leerling op De Dorpsschool wordt aangemeld, overlegt de intern begeleider met de ouders, 
het personeel van de kinderopvang en de leerkracht van groep 1-2. Bekeken wordt welke 
ondersteuningsbehoefte het kind heeft en wat De Dorpsschool daarin kan bieden. Waar het aanbod 
niet toereikend is, wordt, in overleg met alle partijen, gezocht naar een passende oplossing, zodat het 
kind vanaf 4 jaar succesvol kan starten.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

De Dorpsschool biedt openbaar, passend daltononderwijs aan 102 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 
jaar. Alle kinderen zijn welkom op De Dorpsschool. Waar nodig passen we het onderwijs aan op de 
ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouders zijn hier altijd nauw bij betrokken.

De Dorpsschool heeft een ambitieus team die gaat voor ieder kind!

In het Schoolondersteuningsprofiel van De Dorpsschool staat beschreven hoe we dat doen en waarin 
we ons als team ontwikkelen.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 4

Onderwijsassistent 6

Rekenspecialist 10

leraarondersteuner 9

beeldcoach 4

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

De Dorpsschool is een Kanjerschool.

Leerkrachten hebben de Kanjertraining gevolgd en zijn gecertificeerd om deze training op hun eigen 
school te mogen geven. De Kanjertraining is een speciale manier van werken aan de sociaal emotionele 
vorming van groep 1 t/m 8.

De Kanjerlessen zijn praktisch, effectief, duidelijk en helpen kinderen een keuze te maken in hun 
gedrag. Alle lessen zijn positief van aard en oplossingsgericht voor kinderen, leerkrachten én ouders.
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Kinderen verlangen een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze zich veilig voelen en 
waar ze kunnen leren, zonder gepest of uitgelachen te worden. Leerkrachten verlangen een school 
waar ze op een normale manier prettig les kunnen geven. Een school waar ieder kind gehoord en 
gezien wordt. 

Tijdens de Kanjertraining staan de vijf volgende afspraken centraal:

• we vertrouwen elkaar
• we helpen elkaar
• we werken samen
• we hebben plezier
• we doen mee   

Goede omgangsvormen vinden wij bij ons op school heel erg belangrijk. We willen graag allemaal 
Kanjers op onze school!

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Kanvas en de tevredenheidspeiling van WMK.

De onderwijsinspectie vraagt jaarlijks om de uitkomst van de sociale vragenlijst. Het aanleveren van 
deze gegevens is een wettelijke verplichting.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen ieder jaar de vragenlijst 'sociale veiligheidsbeleving' in van 
Kanvas. In de groepsbespreking tussen de leerkrachten en de intern begeleider worden de resultaten 
van deze vragenlijsten besproken. Waar nodig worden interventies ingezet om de sociale veiligheid van 
kinderen te ontwikkelen. De Kanjertraining is een middel om aan deze ontwikkeling van groep 1 t/m 8, 
preventief aandacht te schenken. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Iedere medewerker van De Dorpsschool is en voelt zich verantwoordelijk voor het anti-pestbeleid. Er 
zijn duidelijke afspraken, waardoor we elkaars kinderen kunnen helpen en aanspreken als er iets speelt. 

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Haag. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
romyhaag@dorpsschool.nl.
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Klachtenregeling

Klachtenregeling van Stichting IJsselgraaf

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich binnen Stichting IJsselgraaf en op onze scholen prettig en 
veilig voelt. Toch ontstaan er wel eens problemen tussen ouders en/of leerlingen en medewerkers van 
de school of tussen medewerkers onderling. In veruit de meeste gevallen kunnen de problemen in 
onderling overleg worden opgelost, maar soms is de situatie zodanig, dat er op een andere manier naar 
een passende oplossing gezocht moet worden. De klachtenregeling is daarbij helpend. Elke school is 
wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling ligt ter inzage op school en 
is terug te vinden op de schoolwebsites. 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Vanaf het schooljaar 2019-2020 werken we met een digitaal rapport i.s.m. MijnRapportfolio. Ouders 
krijgen 2 maal per jaar, in februari en juni, inzage in dit digitale rapport. In de werken voorafgaand aan 
het delen van MijnRapportfolio, werken de kinderen en de leerkrachten hieraan in de groep. Door het 
voeren van gesprekken met de kinderen op basis van de verzamelde gegevens, krijgen kinderen en 
leerkrachten een beter inzicht in de manier van leren en werken. 

Ouders en teamleden staan met elkaar in contact door middel van de communicatie-app Parro. Dit is 
een onderdeel van Parnassys, ons digitale administratiesysteem.

Als het nodig is, neemt de leerkracht van het kind tussen de ontwikkelgesprekken door contact op met 
ouders.  

We vinden de betrokkenheid van alle ouders bij het leren en de ontwikkeling van hun kind(eren)  van 
groot belang. Deze betrokkenheid kan op veel verschillende manieren tot uiting komen.

Drie maal per jaar voeren de kinderen van groep 5 t/m 8, met hun ouder(s) en leerkracht(en) een 
ontwikkelgesprek. In groep 1 t/m 4 worden deze gesprekken 2 maal per jaar gevoerd, in 
september/oktober en mei/juni. Deze gesprekken worden in de weken voorafgaand aan het gesprek in 
de groep voorbereid.

Als er, volgens één van de drie partijen, aanleiding is voor het voeren van een gesprek, dan kan hiervoor 
een extra afspraak worden gemaakt.

De Dorpsschool heeft een actieve ouderraad voor het organiseren van diverse activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld: excursies, Koningsdag en andere jaarlijks terugkerende feesten, de avondvierdaagse, een 
uitje naar de Boerderijschool, enz.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Intern vertrouwenspersoon (op school)   

Intern vertrouwenspersoon Het kan voor u prettig zijn om eerst vertrouwelijk met iemand van school te 
praten, zonder dat meteen een officiële klacht wordt ingediend. Daarom is op elke school een intern 
vertrouwenspersoon aangesteld. De intern vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang van 
leerlingen, ouders/verzorgers die een klacht hebben. Op de website van de school kunt u nalezen wie 
de intern vertrouwenspersoon van de school van uw kind(eren) is. Bij klachten op het gebied van 
ongewenst intimiderend gedrag verwijst de intern vertrouwenspersoon naar de extern 
vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.   

De extern vertrouwenspersoon ongewenste omvangvormen

Daarnaast heeft Stichting IJsselgraaf een extern vertrouwenspersoon aangewezen. Zij ondersteunt 
ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden bij vragen en klachten over pesten, discriminatie, 
agressie, geweld, onderwijskundige zaken of over machtsmisbruik e.d. De extern vertrouwenspersoon 
kan benaderd worden door de intern vertrouwenspersoon van de betreffende school, maar u kunt haar 
ook rechtstreeks benaderen. 

De extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor Stichting IJsselgraaf is: 

Yvonne Kamsma 

tel: 06-140 016 72

e-mail: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl   

Welke stappen neemt u?   

Stap 1: Groepsleerkracht

Als u klachten heeft over de gang van zaken in de groep, kunt u dit het beste bespreken met de 
betrokken groepsleerkracht(en).   

Stap 2: Directeur 

Als praten met de groepsleerkracht naar uw mening geen oplossing biedt of wanneer u een klacht heeft 
over de algemene gang van zaken op school, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Als u niet 
tevreden bent over de afhandeling van de klacht, dan zal de directeur u doorverwijzen naar het 
bevoegd gezag.     

Stap 3: College van Bestuur 

U kunt schriftelijk en ondertekend en binnen een jaar na het gebeuren een klacht indienen bij het 
College van Bestuur. Het College van Bestuur kan besluiten de klacht zelf af te handelen. Hiervan is 
sprake wanneer het College van Bestuur van mening is, dat de klacht op een eenvoudige wijze kan 
worden afgehandeld. Mocht dit na een enkel gesprek niet lukken, dan verwijst het College van Bestuur 
u door naar de extern vertrouwenspersoon integriteit en de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.   

Stap 4: Extern vertrouwenspersoon integriteit 

De extern vertrouwenspersoon integriteit neemt kennis van uw klacht en gaat na of door bemiddeling 
een oplossing kan worden bereikt. Zo nodig zal de extern vertrouwenspersoon integriteit u desgewenst 
begeleiden bij de indiening van uw klacht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.   
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Stap 5: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 

Stichting IJsselgraaf is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Als u uw 
klacht bij de LKC indient, betekent dit dat uw klacht aan een onafhankelijke commissie wordt 
voorgelegd. De klacht kan schriftelijk worden afgedaan of door middel van een hoorzitting. Hierin 
worden de klager en de verweerder in de gelegenheid gesteld het woord te voeren. De commissie komt 
uiteindelijk met een advies, met daarin een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van 
de klacht. Het College van Bestuur deelt het advies mee aan de klager en de verweerder. Het College 
van Bestuur deelt tevens mee, of er naar aanleiding van het advies maatregelen worden genomen en zo 
ja, welke. Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de website van de Commissie 
Onderwijsgeschillen.   

ADRESSEN: 

Bestuur 

Het College van Bestuur van Stichting IJsselgraaf 

T.a.v. mevrouw P.M. Krajenbrink 

Keppelseweg 56

6999 AR Hummelo 

Telefoonnummer: 0314-382990 

website: www.ijsselgraaf.nl 

Externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen 

mevrouw Y. Kamsma 

tel: 06-140 0016 72 

e-mail: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl  

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

Tel: 030 – 280 9590 

e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 

website: www.onderwijsgeschillen.nl
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• afscheid groep 8

• festiviteiten zoals b.v. koningsspelen

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

• Schoolreisje groep 1 t/m 6.
• Schoolkamp groep 7 en 8.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

• ouderdenktank

Ouders ondersteunen ons bij activiteiten die het onderwijsproces verlevendigen. U kunt hierbij denken 
aan uitjes, feesten, optredens, enz.
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Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage.

Het bedrag wordt na overleg met de ouders en leerkrachten van de medezeggenschapsraad 
vastgesteld. Na vaststelling van de bijdrage wordt deze informatie via de nieuwsbrief aan u 
medegedeeld. Voor kinderen die later in het schooljaar instromen, wordt een lagere bijdrage betaald.

Om voor alle kinderen verschillende festiviteiten te kunnen organiseren, zijn we van de ouderbijdrage 
afhankelijk.

In het schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage vastgesteld op 25 euro per kind.

Schoolreis en -kamp bijdrage

Voor het jaarlijkse schoolreisje en schoolkamp vragen wij, los van de vrijwillige ouderbijdrage, ook een 
financiële bijdrage.

Deze verschilt per groep, wordt berekend per kind en is afhankelijk van de bestemming en het aantal 
dagen. Zodra de kosten bekend zijn, wordt de schoolreisbijdrage aan u medegedeeld. In het schooljaar 
2019-2020 is de volgende bijdrage door ouders betaald.

• schoolreisjes groep 1 t/m 6: 25 euro
• schoolkamp groep 7 en 8: 60 euro

Als er een reden is waardoor u de schoolreisbijdrage niet kunt betalen, dan kunt u hierover contact 
opnemen met de leerkracht van uw kind(eren) of  met de directeur van de school. Er zal dan naar een 
passende oplossing worden gezocht. In uitzonderlijke gevallen kan met de directeur een 
betalingsregeling worden getroffen. 
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

Collectieve verzekering

Stichting IJsselgraaf heeft voor personeel, leerlingen en ouders collectieve verzekeringen afgesloten. U 
moet hierbij denken aan ongevallen-, reis-en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Indien er 
sprake is van opzet, een misdrijf o.i.d. dan kan een eventuele aanvraag niet in behandeling genomen. 

Privé verzekering voor het vervoer van kinderen

Voor het vervoeren van kinderen tijdens schooltijd maken wij gebruik van de regels die staan vermeld 
op https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/op-pad/met-de-auto/regelgeving.   Waar mogelijk en 
nodig (volgens de wet) maken we gebruik van goedgekeurde kinderzitjes. Per uitje wordt bekeken 
hoeveel begeleiders nodig zijn. 

Het is verplicht dat ouders die assisteren bij het vervoer van kinderen een WA-met 
inzittendenverzekering hebben. Dit, om in geval van schade, de zaak correct en volgens de 
voorwaarden af te kunnen handelen. De wettelijke bepalingen die gelden voor het vervoer van 
kinderen zijn ook na te vragen bij de politie en Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Kinderen kunnen 24 uur per dag worden ziek gemeld via Parro, ons communicatiesysteem tussen 
ouders en school. De leerkracht leest het Parro-bericht voor schooltijd en reageert alleen als dat nodig 
is.

U kunt uw kind 's morgens tussen 8.15 en 8.30 uur ziek melden bij de leerkracht van uw kind. Het team 
is op dat tijdstip aanwezig op het plein achter de school.

Het is ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen met school voor het ziekmelden van uw kind.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

U kunt verlof aanvragen door het invullen van het formulier 'verlofaanvraag'. Dit formulier kunt u 
vinden op onze website. Op het formulier staat de termijn vermeld die in acht moet worden genomen.

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Ouders hebben daarbij de plicht dat hun kind zich aan het lesrooster 
houdt. Op de website van de gemeente Bronckhorst kunt u een informatiefolder vinden, waarin de 
leerplicht en de verlofregeling uitgebreid staan beschreven. 

Het niet nakomen van afspraken en regels m.b.t. de leerplicht kan zeer vervelende gevolgen hebben 
voor de schoolleiding. Wij gaan er dan ook vanuit dat de ouders de regels nauwkeurig naleven. Als u het 
niet eens bent met een door de directie genomen beslissing, dan kunt u contact opnemen met de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Bronckhorst.

Als een kind niet op school komt, worden altijd eerst de ouders gebeld. Als het niet lukt om direct 
contact tot stand te brengen, dan proberen wij op andere manieren in contact te komen. Indien 
gedurende 2 dagen geen contact mogelijk is, dan gaat er een melding naar de leerplichtambtenaar van 
de gemeente Bronckhorst. Bij veelvuldige afwezigheid van een leerling, vindt een gesprek plaats tussen 
ouders/verzorgers en de schoolleiding, eventueel in het bijzijn van de leerplichtambtenaar.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Door goed te observeren tijdens de lessen in de klas en daarnaast gebruik te maken van de gegevens 
die methode gebonden, niet-methode gebonden toetsen of observatie-instrumenten ons geven, 
krijgen wij inzicht in de ontwikkeling van het kind. 

De leerlingen van groep 1 en 2 volgen we o.a in hun ontwikkeling met de methode en registratie van 
Onderbouwd. Voor groep 3 t/m 8 gebruiken wij diverse toetsen van het CITO- Leerling volgsysteem 
(januari/februari en mei/juni) en een enkele andere niet-methode gebonden toets. De gegevens houden 
wij bij in het digitale leerlingendossier in Parnassys. Een aantal keren per jaar toetsen we dan ook alle 
leerlingen uit deze groepen met deze landelijk genormeerde toetsen op de volgende onderdelen:   

• Drie minuten toets - lezen (groep 3 t/m 6); 
• AVI – lezen (groep 3 t/m 8); 
• Begrijpend luisteren (groep 3 en 4); 
• Begrijpend lezen (groep 5 t/m 8); 
• Spelling (groep 3 t/m 8); 
• Rekenen/wiskunde (groep 3 t/m 8) 
• Rekenen tempotest (groep 3 t/m 8)    

Op sociaal emotioneel gebied maken we gebruik van het volgsysteem van de Kanjertraining. In 
verband met de privacy verstrekken we geen groepsoverzichten aan ouders of derden. De resultaten 
van de toetsing kunnen niet alleen gevolgen hebben voor de aanpak van het individuele kind maar ook 
voor de werkwijze in de klas. Een andere wijze van aanbieden bijvoorbeeld of zelfs de aanschaf van een 
geheel nieuwe methode. Ook kan de toets zelf als weinig zinvol worden ervaren en daardoor overbodig 
blijken te zijn. Het geheel van toetsen zoals dat nu bestaat, is voor ons dan ook zeker geen vaststaand 
gegeven. Het toetsrooster zal daarom jaarlijks worden aangepast. In groep 8 wordt er sinds het 
schooljaar 2017-2018 gebruik gemaakt van de eindtoets route 8. Dit is een adaptieve digitale eindtoets.

5.2 Eindtoets

In het schooljaar 2017-2018 zijn we overgestapt op Route 8; een door de onderwijsinspectie 
genormeerde Eindtoets.

Route 8 is een adaptieve toets; de toets schakelt automatisch op en af in moeilijkheidsgraad, 
afhankelijk van het aantal goede en foute antwoorden. Zo kan een kind nooit worden onder- of 

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de 
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

overvraagd. 

Wat opvalt is dat de resultaten op de Eindtoets, zowel bij Cito als bij Route 8, fluctueren. Het ene jaar 
behalen we een ruim tot zeer ruime voldoende, het andere jaar een onvoldoende. De 
onderwijsinspectie erkent op haar site dat de resultaten op kleine scholen vaak onder druk staan, 
doordat minder kinderen meetellen in het gemiddelde. In een jaar waarin meer kinderen een praktisch 
gerichte vorm van onderwijs scoren, zijn er minder kinderen om het gemiddelde op te halen. We 
streven ernaar uit elk kind het maximale te halen, passend bij het kind en zijn/haar ontwikkeling.

Jaarlijks worden de resultaten in een overleg tussen leerkrachten, de intern begeleider en de directeur 
geanalyseerd. Op basis van deze gegevens wordt een verbeterplan geschreven. Twee keer per jaar 
wordt dit plan geëvalueerd en wanneer nodig bijgesteld.

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 9,1%

vmbo-(g)t 18,2%

vmbo-(g)t / havo 36,4%

havo 9,1%

havo / vwo 9,1%

vwo 18,2%
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5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

vertrouwen

betrokkensamen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Vanuit onze openbare identiteit vinden we het belangrijk dat de kinderen elkaar accepteren en een 
sociale houding ontwikkelen die getuigt van respect voor elkaars persoonlijkheid en achtergrond. 
Hierdoor is het mogelijk om samen te leven en te werken. 

De Dorpsschool is een gecertificeerde Kanjerschool, gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen bij 
de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden. De leerkrachten hebben de Kanjertraining gevolgd en 
mogen de Kanjerlessen op school geven. In principe volgen alle nieuwe teamleden de Kanjertraining 
binnen de eerste twee jaar van het dienstverband. 

De Kanjerlessen zijn praktisch, effectief en duidelijk. Ze helpen kinderen met het maken van een 
gedragskeuze. De lessen zijn positief van aard en oplossingsgericht voor kinderen, leerkrachten én 
ouders. Het effect van de Kanjerlessen is dat ieder kind, iedere leerkracht en iedere ouder op De 
Dorpsschool zichzelf kan zijn. Iedereen wordt gehoord en gezien. 

In het schooljaar 2017-2018 zijn de kernwaarden bepaald in overleg met team, kinderen en ouders van 
de Dorpsschool. Zie voor de uitwerking van de kernwaarden, de missie en de visie van de Dorpsschool 
hoofdstuk 1.2 van deze schoolgids.

We hebben naar elkaar uitgesproken dat we altijd samenwerken vanuit de driehoek: kind-ouders-
leerkracht. Hierdoor is het kind een belangrijke eigenaar geworden van zijn/haar ontwikkeling. We 
nodigen de kinderen uit om na te denken over zijn/haar gedrag en sturen (waar nodig) bij. We houden 
rekening met het feit dat kinderen vaardigheden moeten leren en dat ze daarom fouten mogen maken.

We hebben gekozen voor de Kanjertraining, omdat deze positief van karakter is en een preventieve 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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aanpak is gebleken. De tweejaarlijkse, verplichte, nascholingsuren, zorgen ervoor dat we up-to-date 
blijven. 

5.5 Kwaliteitszorg

Alle teamleden maken tijdens hun instructie gebruik van het DIM-model. De stappen die hierbij 
gevolgd worden zijn:

• dagelijkse terugblik
• presentatie
• begeleide inoefening
• verwerking van de les
• lesafsluiting

In het DIM-model is de daltonkernwaarde 'reflectie' automatisch verwerkt. Kinderen zijn gewend aan 
het geven en ontvangen van feedback, zowel op de uitvoering van een taak als op gedrag. We gaan 
hierbij uit van een respectvolle benadering en een mening die kan worden onderbouwd.

De daltonkernwaarden (zelfstandigheid, eigenaarschap, samenwerking, effectiviteit en reflectie) 
worden tijdens alle lessen praktisch vertaald, o.a. door de taakbrief, coöperatieve werkvormen, enz.

Soms wordt gebruik gemaakt van pre-teaching en/of wordt een verkorte of een verlengde instructie 
gegeven. We kijken daarbij naar de onderwijsbehoeften van ieder kind en passen de aanpak waar nodig 
en mogelijk op aan. Deze aanpassingen worden altijd met het kind en zijn/haar ouders besproken. 

Twee keer per jaar houden we op teamniveau een bespreking over de gegevens van de Cito-toetsen. 
We kijken daarbij op school-, groeps- en individueel niveau van deze afnamen en vergelijken deze met 
de twee voorgaande jaren. Daarbij wordt gekeken naar aanbod en leerkrachtaanpak. Waar nodig 
maken we andere keuzes en helpen we elkaar. 

Leerkrachten volgen in teamverband jaarlijks nascholing en kunnen daarbij ook individueel een cursus 
of opleiding volgen. De keuze van het teamonderwerp is afhankelijk van de doelen die beschreven 
staan in ons schooljaarplan, voor de scholing op individueel niveau geldt dat daarbij wordt gekeken 
naar persoonlijke voorkeuren.

Verbeterthema's 2019-2020

• Blink (methode voor zaakvakken): implementatie onderzoekend en ontwerpend leren tijdens de 
lessen van Blink

• Met Sprongen Vooruit (rekenmaterialen): Teamleden volgen wanneer nodig cursussen en 
nascholing. Implementatie materialen bij de methode Wereld In Getallen

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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• MijnRapportfolio (digitaal rapportfolio): Teamleden en kinderen vullen dit systeem met 
formatieve informatie over de ontwikkeling van de kinderen.

• Coöperatief leren: Leerkrachten bekrachtigen de ontwikkeling van kinderen en de samenwerking 
in de groep door het inzetten van coöperatieve werkvormen

• Ontwikkeling van Technisch- en Begrijpend Lezen borgen
• BHV nascholing
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6 Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:15  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:30  - 14:30  - 

Vrijdag: Kinderen van groep 1 t/m 4 zijn uit om 12.00 uur.

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek groep 1-2 dagelijks

Gymnastiek groep 3 t/m 8 dinsdag

zwemmen groep 5 t/m 8 dinsdag

Zwemmen:

De gymlessen van de kinderen van groep 5 t/m 8 worden tussen de mei- en de zomervakantie 
vervangen voor zwemlessen bij het zwembad 'In de Dennen'. 

Gymlessen

De gymlessen worden in sportaccommodatie 't Jebbink gegeven door de eigen leerkracht. Alle 
leerkrachten hebben een gymbevoegdheid.

De kleuters van groep 1-2 spelen zoveel mogelijk buiten, op ons rijk ingerichte speelterrein, achter de 
school. Er is ook veel los buitenspeelmateriaal beschikbaar.

Als het regent krijgen de kleuters gymles van de eigen leerkracht in ons eigen speellokaal.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 01 maart 2020

Pasen 13 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 03 mei 2020

Bevrijdingsdag 05 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

Pinkstervakantie 30 mei 2020 07 juni 2020

Zomervakantie 18 juli 2020 30 augustus 2020

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Avonturijn, in het schoolgebouw. Hier 
zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Avonturijn, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

De medewerkers van Avonturijn en De Dorpsschool werken samen bij allerlei activiteiten.

In de toekomst gaan we steeds meer de dagelijkse werkwijze op elkaar afstemmen.

Het voordeel hiervan is dat uw kind niet teveel hoeft te switchen van kinderopvangafspraken naar 
schoolafspraken en vice versa.

Meer informatie over Avonturijn vindt u op de volgende site: https://avonturijn.nl

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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De jaarplanning 2019-2020 staat op de volgende site: www.dorpsschool.nl

In deze jaarplanning staan de vakanties, studiedagen en andere bijzonderheden over het schooljaar 
opgenomen.

In Parro wordt een agenda bijgehouden van onze jaarplanning.
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