Schoolgids
2019-2020

INLEIDING

Hierbij bieden wij u onze SCHOOLGIDS aan voor het schooljaar 2019-2020.
Alle basisscholen stellen jaarlijks hun eigen schoolgids samen. De overheid heeft de scholen
daartoe verplicht. U als ouder kunt door het lezen van de gids een goed beeld krijgen van de
school waar u uw kinderen naar toe wilt brengen. De overheid heeft ook bepaald dat een
aantal onderdelen in de schoolgids beschreven moeten worden. Sommige passages van de gids
kunnen daardoor wat formeel overkomen.
Middels deze schoolgids hopen wij u een beeld te geven hoe wij ons onderwijs hebben
georganiseerd. Onze school wil dat goede kwaliteit van het onderwijs vanzelfsprekend is, maar
wil ook een plaats in de Barneveldse gemeenschap zijn, waar gezelligheid en een open sfeer
hoog in het vaandel staan.
Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van de schoolgids nog vragen heeft, of misschien
nieuwsgierig bent geworden naar de sfeer in de school. Wij staan u daarvoor graag te woord. U
kunt hiervoor contact opnemen met ondergetekende voor een gesprek.
Op onze website www.obs-delijster.nl vindt u de meest recente versie.
Met vriendelijke groet,
Betty Nederlof-Seelt
Directeur
OBS De Lijster
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DE ORGANISATIE: WIE IS WIE?
SCHOOLORGANISATIE, NAMEN EN ADRESSEN

naam
adres
telefoonnummer
e-mailadres
homepage
aantal leerlingen

Openbare Basisschool
De Lijster
Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld
0342-423968
info@obs-delijster.nl
www.obs-delijster.nl
ca. 100

De Lijster is sinds oktober 2011 gehuisvest in het nieuwe gebouw aan de Lijsterhof. Hier
beschikken wij over 6 lokalen, een centrale hoofdingang met hal en verschillende
nevenruimtes.
Het gebouw is ontworpen door een architect, die onze visie op onderwijs als uitgangspunt
heeft genomen. Dit is onder ander terug te zien in:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dat het gebouw een erg open en licht gebouw is, waarbij iedere ruimte voorzien is van
grote ramen. Hierdoor wordt het gevoel van sociale veiligheid vergroot.
Er zijn aparte ingangen per twee lokalen gebouwd. Hierdoor heeft ieder kind de kans
om rustig en in een veilige omgeving naar binnen of naar buiten te gaan.
De lokalen zijn met elkaar verbonden door kleine werkruimtes voor de kinderen. Hier
kunnen kinderen stil werken indien hier behoefte aan is, of samen een opdracht doen.
Ieder lokaal heeft een zolderverdieping, die steeds een andere functie heeft, aangepast
aan de leeftijd van de groep.
In de school zijn twee patio’s, waarin de kinderen in de buitenlucht kunnen werken en
leren.
In de centrale hal kunnen kinderen die niet bij elkaar in de klas zitten, toch met elkaar
leren en spelen.
Bij de aanleg van het schoolplein is rekening gehouden met een vrij zicht op groen en
natuur.
In twee lokalen is speciale verlichting aangebracht. Het gaat hierbij om een nieuwe
techniek van verlichten, waarbij de kleur van het licht door de leerkracht aangepast kan
worden aan het moment van de dag en de behoeftes van de kinderen.
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TEAM
Het team van De Lijster bestaat uit groepsleerkrachten, een Intern Begeleider, een directeur,
een conciërge en twee vrijwilligsters. Daarnaast een leerkracht van de taalklas, een HVO-,
GVO- en IVO-docent.
Al deze mensen samen geven het onderwijs op De Lijster vorm. De kleinschaligheid van ons
onderwijs betekent bijvoorbeeld dat alle teamleden alle kinderen bij naam kennen en zich
gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van ieder kind. Een optimale
samenwerking dus.
Mevr. Margot van den Brink
Mevr. Ilona van Donkersgoed
Mevr. Jolanda van Beek - Pater
Mevr. Erika van Eck
Mevr. Ellen Koele
Mevr. Monique Noorlander - Hardeman
Dhr. Theo Elbers*
Dhr. Hans van den Broek
Mevr. Elfriede Nahumury-Baas
Dhr. Kees Doornekamp
Mevr. Nieke Hofstee
Mevr. Carola Sleeking
Mevr. Nurcan Aydin
Mevr. Marja van Dijk
Mevr. Karin Uyland
Mevr. Idelette van der Linden
Mevr. Ingrid Noordanus

groep 1-2, MR
groep 1-2
groep 3-4, 6,7 en ICT-coördinator
groep 3-4, ondersteuning
groep 4-5, ondersteuning
groep 4-5, MR
groep 6-7, ICT-coördinator, MR
groep 7-8,
Intern Begeleidster, hoofd BHV
conciërge, hoofd BHV
vrijwilligster
vrijwilligster
taalklas
TIPTOPvoorziening
HVO-onderwijs
GVO-onderwijs
IVO-onderwijs

*Meester Theo heeft aangegeven dat dit zijn laatste schooljaar voor een groep is. Hij gaat
(deels) met vroegpensioen na de zomervakantie van 2020.

DIRECTEUR
Mevr. Betty Nederlof - Seelt
0342 – 423968
e-mail: directie@obs-delijster.nl
website: www.obs-delijster.nl
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BEVOEGD GEZAG
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief
Amsterdamseweg 41,
3812 RP Amersfoort 033-3031490
e-mail:
info@stev.nl
website :
www.stev.nl
College van Bestuur :
Mevr. Karen Peters

(Algemeen directeur)

INSPECTIE
inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lok. tarief)

WANNEER GAAT UW KIND NAAR SCHOOL?
Kinderen mogen vanaf 4 jaar naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden vanaf het
moment dat zij ongeveer twee jaar zijn, door het aanmeldformulier te downloaden van onze
website of door een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Na het inleveren van
het aanmeldformulier ontvangt uw kind dan een V.I.P.-pas ( Very Important Peuter-pas )
waarmee u samen met uw zoon of dochter de school alvast kunt bezoeken.
Soms is er een reden waarom wij uw kind niet kunnen aannemen. Op onze website en in de
schoolgids deel 2 vindt u ons aannamebeleid. Hierin staat hoe wij besluiten of een kind wel of
niet geplaatst kan worden.
DE SCHOOLTIJDEN VOOR DE GROEPEN 1 T/M 4:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
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08.30 - 11.45 en van 12.45 - 15.00 uur
08.30 - 11.45 en van 12.45 - 15.00 uur
08.30 - 12.15 uur
08.30 - 11.45 en van 12.45 - 15.00 uur
08.30 - 11.45 uur
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DE SCHOOLTIJDEN VOOR DE GROEPEN 5 T/M 8
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30 - 11.45 en van 12.45 - 15.00 uur
08.30 - 11.45 en van 12.45 - 15.00 uur
08.30 - 12.15 uur
08.30 - 11.45 en van 12.45 - 15.00 uur
08.30 - 11.45 en van 12.45 - 15.00 uur

In principe volgen alle leerlingen de lessen zoals in het activiteitenplan vermeld staat. Indien
een leerling om dringende redenen bepaalde lessen niet mag of kan volgen, dan moeten de
ouders dit tijdig aan de directie doorgeven, waarna vervangende lessen aangeboden kunnen
worden (dit geldt ook voor vieringen, schoolreizen, schoolkampen en/of excursies).
De groepen 1 t/m 4 krijgen 23 ½ uur per week les en de groepen 5 t/m 8 25 ¾ uur. De vakken
rekenen en wiskunde, lezen en Nederlandse taal krijgen een zwaarder accent. De helft van de
beschikbare onderwijstijd wordt hieraan besteed.
Bij ons kunnen alle kinderen van 8.15-8.30u naar binnen. Dit zorgt voor meer rust bij het
binnenkomen. De leerkrachten hebben hierdoor meer tijd voor individueel contact
met de leerlingen en zo kunnen de lessen om 8:30u ook echt beginnen.
In de middag zullen de hekken om 12.30u open gaan. Tot die tijd is het plein alleen
beschikbaar voor kinderen die overblijven. Tot 12.40u kunnen de kinderen samen
op het plein spelen. Om 12.45u wordt gestart met de lessen. Wij verzoeken u
dringend erop toe te zien dat uw kinderen op tijd op school zijn, zodat wij de leertijd ook echt
effectief kunnen benutten.
De afgelopen jaren heeft de "ik kom op tijd actie" ervoor gezorgd dat het "te laat komen" flink
is afgenomen. Ook komend schooljaar zullen we hier weer mee verder gaan, want hier is nog
winst te boeken.
SCHOOLAFSPRAKEN
•
•
•

•
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Op De Lijster gaan wij met respect voor elkaar om. We helpen elkaar daar waar het kan
en zorgen er samen voor dat ruzie voorkomen wordt.
De leerlingen zijn op tijd in de klas, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.
Fietsen worden gestald in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Op het schoolplein
wordt gelopen met de fiets aan de hand. Skaten, steppen en rijden met wheely's wordt
in verband met de veiligheid niet toegestaan. Tijdens het overblijven kan hier een
uitzondering op worden gemaakt.
Als er onder schooltijd kinderen op het plein spelen, wachten ouders/verzorgers die
hun kind ophalen buiten het hek, totdat de kinderen weer naar binnen gaan. Dit om het
overzicht te behouden en veiligheid van iedereen te waarborgen.
OBS De Lijster
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•
•

•

•

•

•

De Lijster voert een anti-rookbeleid. Dit betekent dat het schoolgebouw en het
schoolplein rookvrij zijn.
Het meenemen van mobiele telefoons door leerlingen, graag alleen indien
noodzakelijk. (Meenemen is op eigen risico.) De telefoons worden tijdens schooltijd
uitgezet en ingeleverd bij de leerkracht. Het maken van foto's en filmpjes, door
leerlingen, met een mobiele telefoon is niet toegestaan.
Om het grondbeginsel van het openbaar onderwijs, iedereen is gelijk, kracht bij te
zetten, hebben we op De Lijster afgesproken dat we geen hoofdbedekking dragen.
Geen petten, geen mutsen, geen hoeden, geen sjaals, geen hoofddoeken. In
uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de directie hierop een uitzondering gemaakt
worden. We gaan er vanuit dat iedereen die onze school bezoekt deze regels en
afspraken respecteert.
Wij stimuleren leerlingen te trakteren op een gezonde traktatie.
Deze worden op school opgegeten. Andere traktaties geven wij mee
naar huis.
Wij vragen u uw kind een gezond tussendoortje of lunchpakket
(indien wordt overgebleven) mee te geven. Andere tussendoortjes
geven wij mee naar huis.
Op De Lijster wordt gewerkt met een Protocol Medische Handelingen. Mocht uw kind
op school medicatie nodig hebben, neem dan contact op met de leerkracht van uw
kind, om dit volgens de wettelijke regels vorm te geven.

PRIVACY REGELEMENT
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
kracht. Op De Lijster wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In
verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging
daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen
vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik
van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het
onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De
school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen
ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte
afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming
voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
Toestemming die u via het aanmeldingsformulier heeft gegeven voor publicatie van foto's of
delen van informatie, kunt u altijd herzien of wijzigen, door dit aan te geven bij de directeur of
via het Ouderportaal of Parro.
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In het privacyreglement van onze stichting Eemvallei Educatief, is beschreven hoe de scholen
van de stichting omgaan met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en
leerlingen. Dit reglement is gepubliceerd op onze website. Natuurlijk kunt u voor vragen ook
terecht bij de directie.
BELANGRIJKE DATA
Nieuwsbrief Lijstereens:
om de twee weken, meestal op maandag.
Schoolkamp groep 7/8:
11 t/m 13 september 2019
Infomarkt:
25 september 2019
e
Portfoliogesprek en 1 15 min. gespr.:
in de week van 30 september en 7 oktober 2019
Sinterklaasviering:
woensdag 4 december 2019
Kerstviering:
woensdagavond 18 december 2019
e
1 rapport:
maandag 10 februari 2020
Adviesgesprekken groep 8:
maandag 3 februari 2019
Eitje Tik:
woensdag 8 april 2020
e
Portfoliogesprek en 2 15 min. gespr:
in de week van 30 maart en 6 april 2020
Groep 8, herdenking bevrijding Barneveld: n.a.w. maandag 20 april 2020
Cito toets groep 8:
15 en 16 april 2020
Koningsspelen/Sportdag:
woensdag 22 april 2020
Zomerfeest:
woensdag 1 juli 2020
2e rapport (een gesprek is een optie):
donderdag 9 juli 2020
Musical groep 7/8:
vrijdag 10 juli 2020
Afscheid groep 8:
vrijdag 10 juli 2020
Bosdag:
maandag 13 juli 2020
Doordraaimoment:
dinsdag 14 juli 2020
Let op, dit zijn slechts de data die reeds bekend zijn bij het verschijnen van deze schoolgids.
Lopende het schooljaar komen daar nog verscheidene bij. U wordt daarover op de hoogte
gehouden via het digitale communicatiesysteem en de Lijstereens. Voor de meest recente
gegevens kunt u kijken op de jaarkalender op het Ouderportaal.
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
Na overleg met het team en de MR is het vakantierooster vastgesteld:
•
•
•
•
•
•
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Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag:
Pasen:
Koningsdag:
OBS De Lijster

maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
vrijdag 10 april 2020
maandag 13 april 2020
valt in de meivakantie
schoolgids 2019-2020

•
•
•
•
•

Meivakantie:
Hemelvaartvakantie:
Pinksteren:
Calamiteitendag:
Zomervakantie:

maandag 27 april 2020 t/m vrijdag 8 mei 2020
donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
maandag 1 juni 2020
vrijdag 17 juli 2020 (onder voorbehoud van calamiteit)
maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020

De kinderen zijn (i.v.m. studiedagen van het personeel) vrij op de volgende dagen:
Woensdag 6 november 2019
groep 1 t/m 8 is vrij
Donderdagmiddag 21 november2019
groep 1 t/m 8 is vrij
Woensdag 4 maart 2020
groep 1 t/m 8 is vrij
Dinsdag 2 juni 2020
groep 1 t/m 8 is vrij
Op vrijdag 17 juli 2020 is een calamiteitendag gepland. Deze dag wordt onder voorbehoud vrij
gegeven, indien er in het schooljaar geen calamiteit plaatsvindt waardoor de kinderen een dag
niet naar school kunnen.

GROEPSVERDELING
Groep 1/2
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Juf Ilona van
Donkersgoed

Juf Margot
van den Brink

Juf Ilona van
Donkersgoed

Juf Margot
van den Brink

Juf Margot
van den Brink

Juf Ilona van
Donkersgoed

Juf Margot
van den Brink

Juf Margot
van den Brink

Groep 3/4A
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Juf Jolanda
van Beek

Juf Jolanda
van Beek

Juf Erika
van Eck

Juf Erika
van Eck

Juf Erika
van Eck

Juf Jolanda
van Beek

Juf Jolanda
van Beek
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Groep 4B/5
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Juf Monique
Noorlander

Juf Monique
Noorlander

Juf Ellen
Koele

Juf Ellen
Koele

Juf Ellen
Koele

Juf Monique
Noorlander

Juf Monique
Noorlander

Juf Ellen
Koele

Juf Ellen
Koele

Groep 6/7A
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Meester Theo
Elbers

Meester Theo
Elbers

Meester Theo
Elbers

Meester Theo
Elbers

Juf Jolanda
van Beek

Meester Theo
Elbers

Meester Theo
Elbers

Meester Theo
Elbers

Juf Jolanda
van Beek

Groep 7B/8
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Meester Hans
van den Broek

Meester Hans
van den Broek

Meester Hans
van den Broek

Meester Hans
van den Broek

Meester Hans
van den Broek

Meester Hans
van den Broek

Meester Hans
van den Broek

Meester Hans
van den Broek

Meester Hans
van den Broek

In verband met verplichtingen van meester Hans tot de herfstvakantie op een andere school,
zal juf Margot op woe t/m vrij groep 7/8 doen. Juf Tonnie Pel zal haar in groep 1/2 vervangen.
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ZIEKMELDING VAN UW KIND
Als uw kind ziek is, dient u minimaal een kwartier vóór aanvang van
de school de leerkracht daarvan op de hoogte te brengen. U kunt
hiervoor bellen met 0342-423968.
Ziekmeldingen die mondeling worden doorgegeven via broertjes of
zusjes worden niet geaccepteerd. U kunt wel een briefje meegeven
aan een broertje of zusje. Met deze afspraak houden wij een goed
overzicht op aan- en afwezige kinderen.

CONTACT TUSSEN OUDERS/VERZORGERS EN DE SCHOOL: HOE DOEN WE DAT?
Een goed contact met ouders vinden wij belangrijk. De drempel is bij ons dan ook laag. De
leerkracht van uw kind is altijd uw eerste aanspreekpunt. Een afspraak is gemakkelijk te maken
en na schooltijd zijn de leerkrachten in principe altijd bereid om u te woord te staan. Wij hopen
dat u ons ook op de hoogte houdt van voor het kind belangrijke gebeurtenissen thuis.
Naast de informatie die wij geven, verwachten wij ook dat ouders helpen met de oefenstof.
Voorlezen, samen lezen, de tafels oefenen of helpen met het huiswerk zijn allemaal belangrijk
voor de ontwikkeling van uw kind. Vaak gebeurt dit in overleg met de leerkrachten.
NIEUWSBRIEVEN
Wij brengen u aan het begin van het schooljaar op de hoogte van alle belangrijke
gebeurtenissen op school met de bijbehorende data en tijdstippen. Gedurende het schooljaar
ontvangt u iedere twee weken onze nieuwsbrief: de Lijstereens. Deze nieuwsbrief en andere
berichten worden verstuurd via het digitale communicatiesysteem, zodat zoveel mogelijk
brieven digitaal verzonden worden. Incidenteel worden er informatiebrieven uitgedeeld. Deze
brieven gaan mee met het oudste kind van het gezin.
De nieuwsbrief kunt u ook teruglezen op onze website.
De Lijster heeft ook een Facebook- en een Twitterpagina waar berichten worden geplaatst.
U kunt ons volgen via:
https//www.facebook.nl/pages/OBS-De-Lijster
http://www.twitter.com/obsdelijster
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OUDERAVONDEN EN RAPPORTEN
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij in elke (combinatie-) groep een
informatiemoment. Deze wordt gecombineerd met de jaarlijkse ouderavond voor alle ouders.
Net als vorig jaar zal er van 17.30 tot 19.00 uur een infomarkt zijn, met een hapje en een
drankje. In elke klas liggen methodes, spelletjes, werkjes enz. Er is een PowerPoint op het
digibord en de leerkracht is "vraagbaak". Kinderen mogen hun ouders rondleiden. In elke klas
is iets te zien over het thema Europa. In de centrale hal zijn kraampjes van de OR, MR,
Overblijf, HVO/GVO/IVO, hapjes, drankjes en muziek. Ook dit jaar zullen onze nieuwe
methodes Alles in 1, Alles apart en LOGO3000 te bekijken zijn. Nieuw dit jaar is een
informatieve workshop “Mediawijsheid” voor ouders/verzorgers. Deze wordt gegeven in het
speellokaal door het CJG.
Door deze opzet kunnen ouders/verzorgers informeel kennismaken met de leerkracht, de
leerstof en met andere ouders/verzorgers uit de klas van hun kind(-eren).
In oktober en april vinden er portfoliogesprekken plaats in alle groepen. Op deze gesprekken
verwachten wij alle ouders/verzorgers, samen met hun kind. In deze gesprekken zal de
leerkracht samen met de leerling een beeld geven van de ontwikkeling van uw kind. Ze duren
in het algemeen vijftien minuten, maar kunnen op verzoek van de school of de ouders ook
langer duren. Een week voor het gesprek krijgt de leerling het portfolio mee naar huis om thuis
te laten zien. Met behulp van een evaluatieformulier kunt u het portfolio samen met uw kind
vast bekijken en bespreken.
Tweemaal per jaar wordt aan de leerlingen van groep 2 t/m 8 een rapport uitgereikt. In
februari en juni. Een gesprek met de leerkracht hierover is een optie. Uiteraard kunt u
daarnaast altijd een afspraak maken met de leerkracht als u daar behoefte aan heeft.
N.B: In groep 8 wordt in februari een speciale avond georganiseerd. Op deze avond wordt met
u over de schoolkeuze voor het vervolgonderwijs gesproken.
VERWIJSINDEX
Onze organisatie is aangesloten bij de Verwijsindex Regio de Vallei, kortweg VIVallei. De
VIVallei is een digitaal systeem waarin professionals, zoals bijvoorbeeld begeleiders en
hulpverleners, een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind of
jongere. Uitgangspunt blijft dat we u als ouder/verzorger altijd als eerste betrekken wanneer
wij als school bezorgd zijn over uw kind. Maar soms is het voor ouders of school niet duidelijk
welke hulpverleners betrokken zijn bij een kind. Middels de VIVallei kunnen wij als school die
andere hulpverleners sneller vinden.
Hierdoor zijn we in staat om sneller in contact te komen en hulpverlening beter op elkaar af te
stemmen. Uw kind wordt dan sneller en beter geholpen.
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In de VIVallei worden alleen algemene gegevens vermeld: naam, geboortedatum en
burgerservicenummer (BSN). De reden van signalering van uw kind wordt niet opgenomen.
Voor vragen kunt u terecht bij de Intern Begeleider of de directeur van de school.
Op de school is een algemene informatiefolder beschikbaar. U kunt ook terecht op
www.verwijsindexgelderland.nl

OUDERPARTICIPATIE
Regelmatig doen wij een beroep op u als ouders om op de een of andere manier te helpen bij
activiteiten in of rond de school.
Dit meehelpen kan op verschillende manieren gebeuren:
•
•
•
•
•
•
•

hulp bij het organiseren van activiteiten
begeleiding bij excursies en schoolreizen
hulp bij het werken met pas ingestroomde anderstaligen
hulp bij jaarlijkse schoonmaakwerkzaamheden van de groepen
hulp bij de sportdagen
klassenouder zijn, de eerste ondersteuning in een klas
luizenmoeder zijn

De werving voor ouders gebeurt middels een oproep in de Lijstereens. Indien u wilt helpen,
vragen wij u wel het hieronder beschreven ouderprotocol ter harte te nemen.
OUDERPROTOCOL
De gemaakte afspraken:
Ook voor hulpouders gelden de schoolregels zoals deze beschreven staan in de schoolgids.
Ouderhulp is structureel. De school kan natuurlijk op de afgesproken tijden op de hulpouders
rekenen. Als u toch verhinderd bent, laat het ons dan even weten en het zou heel fijn zijn als u
zelf al een vervanger gezocht heeft.
Als er ordeproblemen zijn, geef dit dan door aan de leerkracht. Zij nemen dan de benodigde
maatregelen.
Alle ervaringen met en/of gegevens van kinderen zijn privacygevoelig en blijven op school.
Wees terughoudend met het maken van foto's en filmpjes, U heeft toestemming nodig van
andere ouders om deze op social media te plaatsen.
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Bij onduidelijkheden zoeken ouders contact met de school. We gaan professioneel om met het
voeren van discussies.
De leerkracht is degene die ouders informeert over de vorderingen en het gedrag van hun
kind(-eren).
De leerkracht instrueert/geeft les. De ouder biedt na de instructie de helpende hand.
De ouder helpt of begeleidt, in overleg met de leerkracht wel of niet een eigen zoon/dochter.
De leerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk.
De tijden worden zoveel mogelijk aangesloten bij de schooltijden, zodat ouders niet vooraf of
achteraf hoeven te wachten.

ARBO EN VERZEKERINGEN
Ook voor school is de wet op de arbeidsomstandigheden (ARBO) van toepassing. In de wet zijn
alle aangelegenheden betreffende veiligheid, gezondheid en welzijn omschreven. U kunt in dit
kader ook denken aan Bedrijfshulpverlening, E.H.B.O, zorg voor carapatiënten en taakbelasting
van leerkrachten.
Er is bovenschools een verzekering afgesloten voor buitenschoolse activiteiten. Hierbij geldt
wel dat bij eventuele medische kosten, eerst het eigen risico van de zorgverzekeraar moet
worden aangesproken. Wanneer ouders helpen bij uitstapjes door kinderen met de auto heenen weer te rijden, zijn zij op dat moment persoonlijk aansprakelijk. U dient in het bezit te zijn
van een inzittendenverzekering.
Privébezittingen van leerlingen en personeel zijn en worden ook niet verzekerd in geval van
schade. Bijvoorbeeld bij diefstal/brand/waterschade enz. kan EEM-VALLEI educatief of de
school daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wij adviseren ouders dan ook om hiervoor
een aanvullende verzekering af te sluiten.

CALAMITEITEN

In geval van een calamiteit in de school, b.v. een brand, overval of andere ernstige calamiteit,
wordt het pand ontruimd. Hiervoor is in samenwerking met de andere scholen van het
complex een protocol opgesteld. Minimaal 1x keer per jaar wordt een ontruiming, met alle
gebruikers tegelijk, geoefend en geëvalueerd. Mocht de calamiteit van dien aard zijn dat de
leerlingen niet terug kunnen naar de klas, dan worden de ouders bericht en gevraagd hun kind
op te komen halen. De verzamelplek voor onze school is de parkeerplaats tussen de
Lijsterhofhuizen 5 t/m 21. Eventueel kan de brandweer een andere verzamelplek aanwijzen.
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het
beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR op De
Lijster bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De medezeggenschapsraad praat mee over
alles wat met de school te maken heeft. De school moet ieder belangrijk besluit voorleggen
aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken
aan het bestuur van de school. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Oudergeleding:
Dhr. Ilhami Celebi
Mevr. Mandy van den Heuvel
Mevr. Suzanne de Graaf
Leerkrachtengeleding:
Mevr. Monique Noorlander-Hardeman
Dhr. Theo Elbers
Mevr. Margot van den Brink
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dit betekent dat u welkom bent om te luisteren
naar wat er besproken wordt.
De data van de MR-vergaderingen kunt u terugvinden in de Lijstereens en op onze website.
De vastgestelde notulen van de vergaderingen vindt u in een map in de ouderinformatiekast.
Deze staat bij de hoofdingang.
Wilt u in contact treden met de MR? E-mail: mr@obs-delijster.nl
GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Omdat De Lijster deel uitmaakt van stichting Eemvallei-Educatief, is het beleid van de school
afhankelijk van het beleid van de stichting. Ook hier is sprake van medezeggenschap door
ouders en leerkrachten. Dit is geregeld in de GMR, de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad.
Namens onze school hebben onderstaande personen zitting in de GMR:
Namens de ouders:
Dhr. Ilhami Celebi
Namens het personeel:
Theo Elbers
*STEV onderzoekt dit jaar een andere samenstellingsvorm, met minderpersonen.
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OUDERRAAD
De Ouderraad (OR) is een groep van enthousiaste ouders die zich op vrijwillige basis actief
inzet. Zij organiseren extra activiteiten om de kinderen een nog fijnere schooltijd te bezorgen.
De OR werkt hiervoor in grote mate samen met de school.
De OR streeft naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders met de school. Dit doen
zij door aanspreekpunt voor de ouders en de school te zijn. De OR heeft ongeveer eenmaal per
6 weken een vergadering. Deze kan vrijblijvend bijgewoond worden.
Ouders die geïnteresseerd en gemotiveerd zijn om activiteiten te bedenken en/of uit te voeren
voor de school zijn altijd welkom! Tijdens de jaarlijkse infomarkt aan het begin van het
schooljaar kunt u kennismaken met de leden van de OR. Daarnaast worden eventueel nieuwe
leden gekozen of zittende leden herkozen door de aanwezige ouders/verzorgers.
De OR is actief bij de volgende activiteiten:
-

Sinterklaasfeest
Kerstdiner
Eitje tik
Koningsspelen
Zomerfeest
Schoolreis
Schoolkamp
Beheer en inning van de ouderbijdrage
Jaarlijkse infomarkt

Hieronder volgt een overzicht van de ouders die zitting hebben in de ouderraad:
Voorzitter
Rianne Berendschot,
moeder van Eliomar (groep 5) en Jayviën (groep 3)

Penningmeester
Vacature
De directeur van de school (Betty Nederlof) neemt dit tijdelijk waar.
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Secretaris
Denise van de Bunt,
moeder van Liva (groep 6) en Romijn (groep 3)

Algemeen lid
Carola Sleeking,
moeder van Vanity (groep 7)

Vacature

De OR heeft dringend versterking nodig!!!

OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage bedraagt momenteel € 37,50 per kind per jaar. Op de infomarkt kunt u de
financiële stukken inzien en de OR-leden eventueel om een toelichting vragen. In het begin
van het schooljaar ontvangt u het verzoek van de ouderraad om dit bedrag over te maken naar
bankrekeningnummer NL50 RABO 012.92.29.733 t.n.v. Stichting Reservefonds O.B.S. De Lijster.
Deze ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht, maar ook niet vrijblijvend. Van u als
ouder/verzorger wordt verwacht dat u de bijdrage betaalt. De extra activiteiten worden
volledig uit de ouderbijdrage betaald. De ouderbijdrage is inclusief de kosten van de schoolreis
(+/- €25,-).
Wij verzoeken u met klem om de ouderbijdrage op
tijd te betalen en vooral gebruik te maken van de
spreidingsmogelijkheden indien het bedrag te hoog
voor u is om in 1 keer te betalen.
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Wij hopen dat het in de toekomst niet nodig zal zijn om kinderen uit te sluiten van het
schoolreisje als hun ouders de ouderbijdrage niet betalen.
Voor ouders die moeten rondkomen van een minimuminkomen zijn er (vernieuwde)
subsidieregelingen van de gemeente. Informatie hiervoor is beschikbaar op school en is te
vinden in de folderkast bij de hoofdingang.
De leerlingen van groep 7/8 betalen nog extra voor hun driedaagse schoolkamp. De bijdrage
aan dit kamp is ongeveer €25,- per kind. U ontvangt hiervoor een aparte brief.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u de leden van de OR op school altijd even aanspreken.
Daarnaast is de OR per e-mail bereikbaar onder or@obs-delijster.nl.
Schriftelijke mededelingen kunt u deponeren in de brievenbus van de OR bij de hoofdingang
van het gebouw.

HET ONDERWIJS OP DE LIJSTER
Voor een uitgebreide beschrijving van het onderwijs op de Lijster: zie schoolplan 2019-2023
GROEP 1 EN 2
In groep 1 en 2 ligt de nadruk op spelend leren. Er is een vast dagritme, waarbij spel, werken,
kring en bewegen elkaar afwisselen. De leerkracht organiseert spelsituaties en werklessen
waarbij een kind op zijn of haar eigen niveau wordt uitgedaagd om te leren en er wordt
voornamelijk thematisch gewerkt.
De ontwikkeling van de kleuters wordt door observatie van de leerkracht bijgehouden in het
OVM. Dit is een computerprogramma dat de observaties van de leerkracht verwerkt en
vergelijkt met de gestandaardiseerde ontwikkeling van kinderen.
De vaardigheden die de kinderen leren in groep 1/2 zijn te uitgebreid om te beschrijven. Een
grove beschrijving zou er als volgt uitzien:
• motorische ontwikkeling, zowel grove motoriek als fijne motoriek. Bijvoorbeeld een
koprol maken of knippen.
• sociaal-emotionele ontwikkeling , bijvoorbeeld samen spelen
en zelfredzaamheid
taalontwikkeling, bijvoorbeeld het uitbreiden van de
woordenschat of leren rijmen
• ruimtelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld begrippenkennis zoals
meer en minder, groot en klein.
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De meeste kinderen verblijven ongeveer 2 jaar in deze groep. De overgang naar groep 3 is in
principe vanzelfsprekend als een kind op 1 oktober 6 jaar is en geen ontwikkelingsachterstand
heeft.

GROEP 3 EN GROEP 4
In deze groepen wordt aandacht besteed aan de basis van het leren lezen, schrijven en het
leren rekenen. Er is minder tijd voor spel dan in groep 1 en 2.
De leerkrachten bewaken de ontwikkeling van de kinderen zowel door observatie als door
toetsing. Voor dit laatste worden methode-toetsen en onafhankelijke
CITO-toetsen gebruikt.
Vanaf groep 4 wordt gewerkt met Alles in 1 en Alles Apart, waarbij
kinderen thematisch op een speelse manier kennismaken met de wereld
om hen heen. Alle vakken, behalve rekenen en schrijven zijn hierbij
geïntegreerd. Vanaf groep 4 krijgen leerlingen ook Engelse les.

GROEP 5 EN 6
In deze groepen wordt de kennis en vaardigheden van de
leerlingen vergroot en uitgebreid. Met onze methode Alles Apart
worden strategieën aangeleerd rondom taal, spelling en begrijpend
lezen. Met de methode Alles in 1 wordt thematisch gewerkt. De
aangeleerde strategieën en vaardigheden kunnen daarbij op het
niveau van het individuele kind verwerkt worden. De kinderen
kunnen ook wat huiswerk mee naar huis krijgen.

GROEP 7 EN 8
In deze groepen wordt het zelfstandig werken en samenwerkend leren
verder uitgebreid. De leerlingen krijgen wekelijks huiswerk mee. Hierdoor
wennen ze alvast aan het ritme van huiswerk maken ter voorbereiding op
het voortgezet onderwijs.
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EEN AANTAL VAKKEN TOEGELICHT:
SCHRIJFONDERWIJS
Op de Lijster leren de kinderen in eerste instantie schrijven met een potlood. Vanaf dit
schooljaar gaan wij geleidelijk over naar het aanleren van blokschrift in plaats van het
verbonden schrift. Het blokschrift sluit beter aan bij het leren lezen. We starten hiermee in
groep 3.
BEWEGINGSONDERWIJS
Praktische informatie
Groep 1/2 gymt, indien het weer niet geschikt is voor een buitenles, in de kleutergymzaal. Zij
doen daar voornamelijk klim- en klauteroefeningen en andere spelletjes waarbij het fijn is om
zo veel mogelijk grip te hebben. Blote voeten zijn dan ook het fijnst. Mocht u dit zelf heel
vervelend vinden dan kunt u eventueel heel zachte schoentjes (bv balletschoentjes) meegeven.
De kinderen gymmen in hun ondergoed.
Groep 3 t/m 8 gymt in de gymzaal aan de Lijsterhof. Alle groepen hebben twee keer per week
les in de gymzaal. De lessen zijn op maandagmiddag ( 3/4, 4/5 en 6/7 ), woensdagochtend (3/4,
4/5, 6/7 en 7/8 ) en dinsdagmiddag ( 7/8 ) en duren ongeveer 45 minuten.
De kinderen spelen regelmatig spelletjes (bv. voetbal) waarbij ze stevige schoenen nodig
hebben. Deze groepen hebben dus gymkleren nodig en stevige gymschoenen (geen ballet- of
bootschoentjes). Gymkleding wordt steeds op de gymdagen mee naar school genomen en
weer mee naar huis. Als de kinderen hun gymkleding vergeten, is er een reservesetje
sportkleding op school te leen.
Indien uw kind niet deel kan nemen aan de gymles, kunt u dit middels een briefje of
telefonisch melden bij de leerkracht. Indien er geen bericht van één van de ouders ontvangen
is, gymt uw kind dus gewoon mee!
Achtergrondinformatie
De inhoud van de lessen bewegingsonderwijs, bestaan eenmaal per week uit een les van
Bewegen Samen Regelen. Deze methode is in het schooljaar 2013-2014 geïntroduceerd.
Hiermee is een doorlopende beweegleerlijn gewaarborgd. De kinderen worden in de klas al
voorbereid op de komende les en het onderwijs is zo vormgegeven dat de hoogste groepen
materialen klaarzetten en opruimen.
De tweede gymles in de week, wordt ingevuld met een spelles. U kunt dan denken aan
keeperspelen, lummelspelen en sportspelen. Bij mooi weer kan het grasveld tegenover de
Lijsterhof gymzaal hiervoor gebruikt worden.
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De accenten in het bewegingsonderwijs op de Lijster liggen, net als in de klas, niet zozeer op
het afleveren van een goed product, maar juist op het aanleren van tools waar kinderen hun
leven lang wat aan hebben. Jezelf leren inschatten, elkaar een stapje verder helpen, en
sportiviteit staan hoog in het vaandel. Persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van de
leerlingen staat centraal. Als Lijster vinden we het essentieel dat onze leerlingen positieve
leerervaringen ondervinden: het lukken leidt tot geluk. Het gaat in de lessen om het
ontwikkelen en uitbouwen van individuele
bewegingsmogelijkheden en om het waarderen en
respecteren van verschillen tussen kinderen.
Verder werken we als school graag samen met verschillende
sportclubs binnen de Gemeente Barneveld en nemen onze
leerlingen diverse keren deel aan sportclinics of
spelochtenden. Jaarlijks terugkerende gastlessen en
evenementen zijn dan ook bijvoorbeeld: kennismaking met
judolessen voor groep 1-8, Combi8kamp georganiseerd door een team van gymleerkrachten
samen met twee groep 8 leerlingen van iedere school, hockeylessen voor groep 3-4 met een
aansluitend toernooi, deelname aan schoolvoetbal voor de groepen 5-8, gastlessen taekwondo
schoolbreed, inschrijving met cultuurgelden op een dansles voor kleuters enz.
Qua schoolplein zijn we nog in beweging. We hebben een waterspeelplaats gerealiseerd naast
de zandbak, dat de kinderen stimuleert om met emmers water te sjouwen en de waterstroom
al pompend op gang te houden. Ook is een verkeersplein gerealiseerd waarbij kinderen
uitgedaagd worden bewegen en verkeer met elkaar te combineren. Verder gebruiken we onze
binnentuinen als moestuinen en maken we groepjes kinderen verantwoordelijk voor het
klaarmaken van de braakliggende grond. De combinatie van ‘buiten bezig zijn en bewegen’ in
combinatie met leren, sluiten dan ook mooi aan op de kernwaarden die wij als school willen
uitdragen.
‘Als onze leerlingen later terugdenken en gevoeld hebben dat ‘iedereen er kon en mocht zijn
op zijn eigen niveau met zijn eigen kwaliteiten en zich daarin verder kon ontwikkelen’ dan is
onze missie geslaagd!’ (*Bron: blz.50 Human Movements en sports in 2028)
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BURGERSCHAPSVORMING
Onze school als een van de scholen voor primair onderwijs in de gemeente Barneveld
leert kinderen respect te hebben voor en respectvol om te gaan met de medemens.
Vooroordelen worden tegengegaan en wederzijds begrip tussen kinderen onderling en de
medemens wordt bevorderd.
Wij geven daar invulling aan door concrete activiteiten te ontplooien die passen binnen de
doelstelling en visie van de school en de invulling van het vak burgerschapsvorming.
Alle scholen in de gemeente Barneveld hebben
bovenstaande in een convenant vastgelegd. Jaarlijks zal er
in de actieweek “Ontmoeten is gewoon doen!” aandacht
besteed worden aan dit onderwerp. De actieweek is
meestal eind september.

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is de methode
Leefstijl ingevoerd. Met deze methode leren we de
kinderen van groep 1 t/m 8 sociaal-emotionele
vaardigheden aan.
U ontvangt voorafgaand aan elk thema een themabrief over het onderwerp dat in die periode
centraal staat. Sinds 2016-2017 starten we elk schooljaar met een lessenserie weerbaarheid en
groepsdynamiek volgens Methode B. (zie ook http://berthaverschueren.nl/)

VORMEND ONDERWIJS (GODSDIENSTIG OF HUMANISTISCH)
Wij zijn een openbare school en staan dus open voor
iedereen, ongeacht de levensovertuiging. Wij bieden de
leerlingen vanaf groep 3 de mogelijkheid om elke week gedurende 45 minuten godsdienst,
islamitisch of humanistisch vormingsonderwijs te volgen. Elk jaar kan in maart een keuze
worden gemaakt om in het volgende schooljaar aan één van deze lessen deel te nemen.
Tijdens het schooljaar kan de gemaakte keuze niet meer worden veranderd. De leerkrachten
die deze lessen verzorgen worden buiten verantwoordelijkheid van de school benoemd door
het dienstencentrum HVO/GVO. Over de inhoud van de lessen is overleg tussen de betrokken
leerkrachten en het team, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de leerkrachten godsdienst en
HVO en IVO. De jaarplannen zijn in te zien op school.
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Humanistisch vormingsonderwijs
In het lesuur HVO kunnen de kinderen zich bezinnen op gevoelens en gedachten over goed en
kwaad, waar en onwaar, mooi en lelijk, enz. Ze worden gestimuleerd een eigen keuze te
maken. Doordat kinderen zich bewust worden hoe ze de eigen waarden moeten kiezen, leren
ze beter omgaan met mensen die verschillende opvattingen hebben. Regelmatig worden ze in
situaties geplaatst, waarin een morele keuze wordt gevraagd. Ze worden gestimuleerd om
hiervoor zelf oplossingen te zoeken en zich te realiseren dat ze daarvoor keuzes moeten
maken. Samen met de leerkracht werken de kinderen onderwerpen uit met behulp van spel,
gesprekken en ander technieken.
Godsdienstonderwijs
Tijdens de godsdienstlessen staan de verhalen uit de Bijbel centraal. Zowel de verhalen uit de
tijd voor de geboorte van Jezus Christus, als de verhalen uit de tijd daarna komen aan bod. De
volgorde van de verhalen hangt o.a. af van de tijd op de kalender. Er wordt namelijk rekening
gehouden met de Christelijke feestdagen, omdat daar ook aandacht aan besteed wordt in de
lessen. De vertelling neemt nog een grote plaats in, maar indien mogelijk wordt er ook
rekening gehouden met de leefwereld van het kind, zodat de verhalen ook vertaald worden
naar de wereld van nu.
Islamitisch Vormingsonderwijs
Het Islamitisch Vormingsonderwijs gaat over de basisbeginselen van de Islam; belangrijke
religieuze gebeurtenissen zoals feestdagen en het verband tussen de theorie en de dagelijkse
praktijk van de godsdienst. Het doel is leerlingen te helpen zelfstandig te leren denken, om
open te staan en respect te hebben voor andersdenkenden en gelovigen. Dit alles zonder de
verbinding met de eigen identiteit te verliezen. Ook binnen de Islam zijn er verschillende
stromingen. Er wordt veel aandacht besteed aan de profetenverhalen en gaandeweg komen
onderwerpen aan de orde als geloofspraktijk en ethiek, de Vijf Zuilen en geloofswaarden. Er
ligt nadruk op respect en tolerantie.

DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS

Eén van de opdrachten van De Lijster is om de basis te leggen voor een passende aansluiting
op het voortgezet onderwijs. Met andere woorden: de school is er om te leren. Deze
doelstelling kan worden afgemeten aan de resultaten van de leerlingen. De gemiddelde
prestaties van de leerlingen aan het einde van de schoolperiode moeten op het niveau liggen
van scholen met een vergelijkbare schoolbevolking. Met name een analyse van de centrale
eindtoets basisonderwijs geeft hierover uitsluitsel.
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Hieronder volgt een overzicht van de scores van de centrale eindtoets van de afgelopen jaren,
zoals zij gepubliceerd zijn op de website: http://www.scholenopdekaart.nl

In bovenstaande grafiek is door een administratieve fout de score van 2014-2015 verkeerd
weergegeven. De juiste score is 529,8. Deze valt binnen de inspectiegrens voor onze
scholengroep en niet eronder, zoals op de website van scholen op de kaart gepubliceerd is.
De ruwe gegevens van 2018-2019 zijn: 537,7. Dit is opnieuw boven de inspectiegrens van onze
scholengroep. Nadat de gegevens verwerkt zijn door DUO zullen zij op de website gepubliceerd
worden.
De centrale eindtoets voor groep 8 staat dit schooljaar gepland op 15 en 16 april 2020.
Op de website van de onderwijsinspectie kunt u zien dat wij onder het basistoezicht vallen. Dit
betekent dat de inspectie geen zorgen heeft over de kwaliteit van ons onderwijs. Dit geldt voor
alle scholen van onze Stichting Eem-Vallei Educatief.

Overige informatie over zorg, kwaliteit en opbrengsten vindt u in het schoolplan 2019-2023
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TUSSEN DE MIDDAG EN NA SCHOOLTIJD
OVERBLIJVEN (TUSSEN SCHOOLSE OPVANG)
Wij bieden u de mogelijkheid om uw kind (tegen betaling) tijdens de
middagpauze op school te laten lunchen onder toezicht van
gediplomeerde overblijfmoeders.
De prijzen van het overblijven zijn als volgt:

10 strippenkaart
Afkoop hele schooljaar (40x)

Kosten
€ 15,€ 45,-

De 10 strippenkaart kunt u voorafgaande aan het overblijven kopen door het bedrag over te
maken op rekeningnummer: NL12 RABO 015.96.28.083 t.n.v. Reservefonds OBS De Lijster te
Barneveld, o.v.v. voor- en achternaam van uw kind.
De kaarten blijven in het bezit van de overblijfcommissie.
Is de kaart vol, dan krijgt u bericht via het digitale communicatiesysteem, zodat u tijdig weet
dat u een nieuwe kaart moet kopen.
Blijft uw kind het hele schooljaar op vaste dagen over, dan kunt u dat het beste afkopen.
1 keer per week overblijven is €45,- per kind , 2 keer per week overblijven is €90,- enzovoort.
Deze afkoop mag in 2 keer betaald worden, de eerste helft vóór 15 september 2018 en de
tweede helft vóór 15 februari 2019. Als er niet voor 15 september is afgekocht, gaan we
automatisch over op de 10 strippenkaart.
Indien u hiervan gebruik wilt maken dient u het verschuldigde bedrag over te maken op
rekeningnummer: NL12 RABO 015.96.28.083 t.n.v. Reservefonds OBS De Lijster te Barneveld,
o.v.v. afkoop + voor- en achternaam van uw kind.

Wij accepteren géén contante betalingen meer.
Extra info:
•
•
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•

•

•
•
•

onduidelijkheid.
De school stimuleert een gezonde levensstijl. Het is dus niet toegestaan om uw kind
snoep/koek mee te geven. Wij geven voorkeur aan extra fruit. Ook limonade en frisdrank
is niet toegestaan. Melk, fruitsap of water zijn gezonde alternatieven.
Bij mooi weer spelen alle overblijfkinderen op het schoolplein onder toezicht. Bij regen
blijven de kinderen binnen en zijn er binnen activiteiten, onder begeleiding van de
overblijf moeders.
Wij gaan uit van respectvol gedrag tegenover elkaar en de omgeving.
Bij respectloos gedrag worden ouders gebeld en volgt een waarschuwing.
Na 2 waarschuwingen wordt het kind (tijdelijk) uitgesloten van deze opvangmogelijkheid
en worden ouders verzocht een andere oplossing te zoeken voor de tussenschoolse
opvang.
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met
Rianne Berendschot (moeder van Eliomar en Jayviën) of
Denise van de Bunt (moeder van Liva en Romijn)

email: tso@obs-delijster.nl
telefoon: 06-47495324
NASCHOOLSE OPVANG
Er zijn verschillende mogelijkheden voor naschoolse opvang. OBS De Lijster heeft een convenant
met de volgende organisatie:
DOL FIJN kinderopvang
Op de vestigingen van DOL FIJN kinderopvang bieden wij
naschoolse opvang aan voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
De kinderen van de Lijsterhof worden voornamelijk
opgevangen op de vestiging, in de Antoniusschool of op
de Burgt. Ook kinderen van andere scholen zijn welkom.
De kinderen worden lopend of met de fiets opgehaald,
daarnaast is het mogelijk om zelfstandig naar de BSO te
komen (indien ouders hier toestemming voor geven).
Indien de school van uw kind niet op loopafstand is van
de BSO, kan er taxivervoer worden geregeld.
Op de DOL FIJN buitenschoolse opvang vestigingen bieden wij dagelijks uitdagende activiteiten
27

OBS De Lijster

schoolgids 2019-2020

aan op het gebied van sport, muziek, creativiteit en koken. Na schooltijd is het tijd voor een
gezellig tafelmoment met de kinderen en vrij spel. Onze vestigingen zijn huiselijk ingericht
waarbinnen kinderen zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en kind mogen zijn.
Openingstijden:
Alle BSO locaties zijn aansluitend aan de schooltijden geopend op maandag-, dinsdag- en
donderdagmiddag. Diverse vestigingen bieden ook opvang op woensdag en vrijdag. Tijdens
studie- en vakantiedagen zijn wij hele dagen geopend en bieden wij kinderen een uitdagend
programma.
Informatie en aanmelden
Voor verdere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met ons servicebureau via
telefoonnummer 0342-423617. Ook kunt u direct contact opnemen met de vestiging bij u in de
buurt. De contactgegevens kunt u vinden op onze website www.dolfijnkinderopvang.nl.

HITTEPLAN
Steeds vaker zullen we in de toekomst te maken krijgen met extreme weersomstandigheden,
zoals warme periodes. Gelukkig is bij de bouw van ons schoolgebouw rekening gehouden met
de zoninval in de lokalen, waardoor overmatige hitte in de klaslokalen vermeden wordt. Toch
kan het zo zijn dat met aanhoudende warmte maatregelen wenselijk zijn. Doordat we als
school hier steeds vaker vragen over krijgen, hebben we dit punt opgenomen in de schoolgids,
zodat iedereen op de hoogte is van de afspraken hierover.
Als school zijn we terughoudend met het instellen van een tropenrooster (vervroegen van de
schooltijden), omdat dit met name consequenties heeft voor werkende ouders en personeel.
Daarnaast heeft dit ook consequenties voor middagactiviteiten als gym, muziekles van de
muziekschool, HVO/GVO/IVO-lessen, biologisch centrum, of andere educatieve uitjes. Hierdoor
is een tropenrooster niet altijd haalbaar.
Als stelregel hanteren we dat een tropenrooster, mits roostertechnisch haalbaar, ingesteld kan
worden als het de verwachting is dat 5 schooldagen achtereen de temperatuur in Barneveld
boven de 30 graden zal zijn.
Wij streven er dan naar de ouders/verzorgers minimaal 3 dagen van te voren hierover te
informeren, zodat opvang geregeld kan worden, indien dit nodig is.
Een middag vrij geven kan alleen als hiervoor nog marge-uren over zijn, of gaat ten koste van
de calamiteitendag op de laatste vrijdag van het schooljaar. Bij een tropenrooster gaan we
echter uit van het te maken aantal lesuren op een normale schooldag.
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Een tropenrooster ziet er dan zo uit:
Dag

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Opmerkingen

Maandag

07.30-12.45 uur

07.30-12.45 uur

Continurooster met 2x kwartier pauze

Dinsdag

07.30-12.45 uur

07.30-12.45 uur

Continurooster met 2x kwartier pauze

Woensdag

07.30-12.30 uur

07.30-12.30 uur

Continurooster met 2x kwartier pauze

Donderdag

07.30-12.45 uur

07.30-12.45 uur

Continurooster met 2x kwartier pauze

Vrijdag

07.30-12.30 uur

07.30-12.30 uur

Continurooster met 2x kwartier pauze

Extra water drinken op warme dagen mag altijd. Kinderen mogen eventueel ook zelf een extra
flesje water meenemen naar school. (geen limonade of andere dranken)
Waterballet
Met onze waterspeelplaats en ons prachtige schoolplein hebben wij een uitstekende manier
binnen handbereik om af en toe lekker af te koelen. Wanneer het weer het toelaat zullen wij
met de kinderen genieten van een waterballet. Hierbij kan naar hartenlust gespeeld,
gebadderd en gespoten worden met water. De leerkrachten zullen u hiervan via het digitale
communicatiesysteem, of schriftelijk via uw kind, op de hoogte brengen. Een aantal tips en
opmerkingen:
•
•
•
•

Afhankelijk van de dagtemperatuur zal dit op de ochtend of middag plaatsvinden, en
vaak niet langer dan een uurtje duren.
Er is altijd een keuze om wel of niet deel te nemen, er is ook een droge zone aanwezig.
Geef een handdoek en zwemkleding mee.
Zonnebrand is op school, maar mag ook meegegeven worden. De kinderen helpen
elkaar in te smeren.

Bent u bang dat uw kind snel verbrandt, geef dan een T-shirt mee dat nat mag worden en
eventueel een zonnepet of zonnehoedje.
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CJG, SCHOOLMAATSCHAPELIJK WERK EN JGZ
Centrum voor Jeugd en gezin (CJG )

Groter groeien; iedereen doet het! Een eigenwijze kleuter of misschien een kind dat niet achter
de computer of tv vandaan te krijgen is. Opvoeden is leuk, maar soms heeft u vragen waar u
even geen antwoord op weet. Vaak helpt het als je er met iemand over kunt praten. Dit kan bij
het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld. Onze medewerkers denken met u mee, geven
praktische tips en kijken welke oplossing het beste bij u past.
"http://www.cjgbarneveld.nl/" Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor ALLE opvoeders,
kinderen, jongeren, gezinnen en professionals in de gemeente Barneveld. Als het nodig is,
helpt het Centrum voor Jeugd en Gezin bij het vinden van mensen of instanties die u en uw
kind(eren) verder kunnen helpen. Zonder dat u daarvoor een verwijzing nodig hebt van
gemeente of huisarts.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt ondersteuning door middel van ambulante
gezinsondersteuning, schoolmaatschappelijk werk en het aanbieden van verschillende vormen
van groepswerk.
Bent u die ouder of verzorger die het goed wil doen voor zijn kind(eren), maar soms ook
vragen heeft of zich onzeker voelt? Dan kunt u bij het CJG terecht!
Op de website kunt u alle informatie vinden over onze vormen van ondersteuning op het
gebied van opvoeden en opgroeien. Bovendien vindt u daar een overzicht van al onze
voorlichtings- en themabijeenkomsten, cursussen, trainingen en koffie-ochtenden.
U bent ook van harte welkom om binnen te lopen bij onze gratis inloopspreekuren in
Barneveld, Voorthuizen en Kootwijkerbroek.
Barneveld:
Maandag / Dinsdag / Donderdag / Vrijdag – Bouwheerstraat 52 – 09:00-12:00
Voorthuizen:
Woensdag – Perron 16 (Smidsplein) – 08:30-09:30
Kootwijkerbroek:
Woensdag – ’t Zorgkruispunt (Schoonbeekhof 3-10) – 09:30-11:30
Garderen:
Dinsdag (even weken) – Prins Bernhardschool – 08:45-09:15
U kunt ons ook bellen om een afspraak te maken via 0342-414816 of uw
vraag mailen naar info@cjgbarneveld.nl.
Contactgegevens:
Centrum voor Jeugd en Gezin
Bouwheerstraat 52
3772 AL Barneveld
0342-414816
info@cjgbarneveld.nl
Volg ons op Twitter (@CJGBarneveld) of Facebook www.facebook.com/cjg0342
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Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk valt in de gemeente Barneveld onder de verantwoordelijkheid
van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Als ouders, leerkracht of IB-er zich zorgen maken
om een kind of denken dat een kind een steuntje in de rug kan gebruiken, dan kunnen zij een
aanmelding doen bij de schoolmaatschappelijk werker van de school.
Het Schoolmaatschappelijk werk richt zich op de driehoek kind-ouder-school en beoogt om
zo tijdig, licht, kort en dichtbij mogelijk te werken aan de vooraf opgestelde doelen.
Het eerste gesprek voert de schoolmaatschappelijk werker met ouder(s)/verzorger(s) thuis of
op school. Dit is een verkennend gesprek. Samen met ouders, kind (en vaak ook leerkracht/IBer) wordt bepaald welke doelen er worden opgesteld voor de geboden hulp. Vanuit deze
verkenning wordt stapsgewijs toegewerkt naar het einddoel, de gewenste situatie.
Voorbeelden van doelen waarmee wordt gewerkt kunnen zijn: het leren omgaan met emoties
zoals verdriet of boosheid, het sluiten van vriendschappen en het omgaan met klasgenoten of
het leren van vaardigheden rondom concentratie in de klas.
De hulpverlening is kosteloos en omvat ongeveer 5 begeleidingsmomenten. Indien nodig en in
overleg met de betrokkenen, wordt dit verlengd of wordt er verwezen naar een andere vorm
van hulpverlening.
Jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot
18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft
een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en
jeugdarts.
Standaard onderzoeken
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en
rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en
ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat.
Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand aan het
onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft
over de gezondheid of het gedrag van uw kind.
Spreekuren
Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het
spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u
vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of
opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid,
de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).
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Nog vragen of een afspraak maken:
· http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
. Stuur een email naar: ggd@vggm.nl
· Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00. Tel: 088-3556000.
Het JGZ-team,
Doktersassistent, Jeugdverpleegkundige en Jeugdarts

ONZE SCHOOL EN PASSEND ONDERWIJS
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke
reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg
met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest
passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Onze school en het samenwerkingsverband
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het
samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen
zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen,
Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De
samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de
regio succesvol kan zijn op school.
Passend onderwijs: hoe en wat
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van
kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat
het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of
omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen.
Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern
begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school.
Is meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de steunpuntcoördinator van het
Regionaal Steunpunt in ons samenwerkingsverband.
Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is
een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat via ons samenwerkingsverband
wordt afgegeven.
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Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het
speciaal (basis) onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het eens hierover, dan is dat
voldoende. Zijn betrokkenen het niet eens met elkaar, dan geeft de onafhankelijke
deskundigencommissie advies.
Het samenwerkingsverband (swv) toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen.
Is dat zo, dan wordt het advies overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan
kunnen zij een beroep doen op de Geschillenregeling.
In het SWV Rijn & Gelderse Vallei onderschrijven we drie niveaus van ondersteuning. Hoe dat
precies zit – en hoe passend onderwijs verder georganiseerd is in onze regio – staat in het
ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. Dat is te downloaden via
www.swvrijnengeldersevallei.nl.

Ondersteuningsteam op school
Onze school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de leerkracht en de intern
begeleider, zo nodig aangevuld met de (school)maatschappelijk werker, de
jeugdverpleegkundige en de schoolondersteuner. Soms kunnen ook andere externe
deskundigen aanschuiven.
Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit ondersteuningsteam een
‘arrangement’ op maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste
begeleiding.
Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen
met ouders het zogenoemde Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren in. Hierin staat wat
de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.

Visie op passend onderwijs
De basisvraag voor passend onderwijs in het SWV Rijn & Gelderse Vallei: wat heeft dit kind nu
nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve
grondhouding naar kinderen.
Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning,
hebben de schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. Zij zien een sterke
‘basisondersteuning’ letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs
gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school.
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Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel
mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen
persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg.
Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we
een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, ‘thuis’ en vrije tijd.

Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid
Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de
school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in
Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders
kunnen dit inzien of bekijken op onze website.
Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school
‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich
verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de
ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?

Ouders (en leerkrachten) denken mee
Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de
Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met
het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het
samenwerkingsverband. Op www.swvrijnengeldersevallei.nl staat meer informatie over de
OPR, de leden en medezeggenschap.

Wetgeving en zorgplicht
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben
schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een
passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn,
of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs
samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder
kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning
kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet:
www.passendonderwijs.nl.
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Kindkans
Vanaf 1 november 2015 werken alle scholen die deel uitmaken van samenwerkingsverband
Rijn en Gelderse Vallei met het online leerlingadministratieprogramma Kindkans.
Met dit programma beschikken we over een uitermate geschikt instrument om, als dat nodig
is, gegevens uit te wisselen tussen school en samenwerkingsverband. We kunnen daardoor
sneller extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen die noodzakelijk zijn voor
inschrijving in het speciaal (basis)onderwijs aanvragen bij het samenwerkingsverband.
De privacy van de kwetsbare persoonlijke gegevens is veel beter beschermd dan in de huidige
situatie waarin deze uitwisseling per mail en/of op papier plaatsvindt. Het programma is
beschermd met inloggegevens en wachtwoorden en kan slechts door een zeer beperkt aantal
mensen in de school worden ingezien.
Met de inschrijving van uw kind op onze school heeft u toestemming gegeven om gegevens
over uw kind uit te wisselen binnen de school.
Iedere school heeft een Ondersteuningsteam, waar de intern begeleider een coördinerende rol
bij heeft. Een medewerker van het samenwerkingsverband (SWV) kan lid zijn van het
Ondersteuningsteam, als er voor een leerling extra ondersteuning wordt aangevraagd. Deze
medewerker krijgt dan de informatie van het kind te zien. Aan ouders wordt apart
toestemming gevraagd voor het delen van informatie, als externe functionarissen uitgenodigd
worden voor het Ondersteuningsteam.
Informatie en contactgegevens online
Op www.swvrijnengeldersevallei.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons
samenwerkingsverband. Hier vind je het Ondersteuningsplan, contactgegevens van de
Steunpunt Coördinatoren en de leden van de Ondersteuningsplanraad, het laatste nieuws en
nog veel meer.

Deze schoolgids is ook te vinden op onze website:
www.obs-delijster.nl
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