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EEN WOORD VOORAF  

 
 
Geachte ouder / verzorger en andere belangstellenden, 
 
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. 
We willen samen met u bijdragen aan dit belangrijke deel van het leven. 
 
Scholen verschillen onderling. Ze verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Dat maakt 
het kiezen niet eenvoudig. 
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders van kinderen die al op onze school zitten en voor de 
ouders van onze toekomstige kinderen. 
In onze schoolgids beschrijven wij waar wij als team voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren 
en hoe wij eraan werken de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden.  Anders gezegd: in onze 
schoolgids kunt u zien wat onze school uw kind kan bieden. 
Ouders en leerkrachten hebben samen de zorg voor onze leerlingen. Wij willen daarom heel graag 
met u in contact blijven. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben, aarzel dan niet om 
ons te bellen, te mailen of te bezoeken. U krijgt dan antwoord op uw vragen. 
 
 
Veel leesplezier namens het bestuur, team en medezeggenschapsraad. 
 
 
Directeur Caleidoscoop, 
Janneke Dronkers 
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1. CALEIDOSCOOP, EEN SPORTIEVE BREDE BASISSCHOOL 

 
1.1 Wat maakt Caleidoscoop zo bijzonder? 
 
Caleidoscoop is een brede, sportieve basisschool. 
 
Caleidoscoop, een school met een gedegen onderwijsaanbod, warme aandacht voor uw kind en een  
enthousiast en bekwaam onderwijsteam.  
 
Caleidoscoop, bijzonder, doordat 

 de school bol staat van de sportieve, gezonde en actieve lesmomenten 

 de inspecteur ons onderwijs op 23 maart 2017 een ruim voldoende heeft gegeven 

 we afstemmen op de onderwijsbehoefte van uw kind en oog hebben voor de talenten van uw kind 

 we samen met u als ouder werken aan de ontwikkeling van uw kind 

 we als brede school breder kijken: we werken samen met partners aan een brede ontwikkeling 

van de kinderen  

 we kinderen leren met een open, spontane, sociale, gezonde en sportieve houding naar de wereld 
te kijken 

 
Caleidoscoop, een openbare school ,onderdeel van de Almeerse Scholen Groep (ASG). 
 
Caleidoscoop, samen met de ouders werken aan een stimulerende, veilige en sportieve leeromgeving 
van alle kinderen. 

 
1.2 Waar de school voor staat  

 
Op iedere basisschool werkt men aan de ‘kerndoelen’ die door het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschap verplicht zijn gesteld. De manier waarop aan deze kerndoelen gewerkt wordt, kan per 
school verschillen. De kerndoelen dienen echter wel bereikt te worden. Voor een school is het heel 
belangrijk om een koers uit te zetten en continu heel goed te bepalen in welke behoeften de school 
moet voorzien. De school moet immers maatwerk bieden voor de kinderen uit deze wijk. De 
denkbeelden over ‘goed onderwijs’ op onze school zijn tot stand gekomen door intensief overleg in 
het team, onderzoek naar resultaten en overleg met de ouders van de medezeggenschapsraad. 
Daarnaast is onder invloed van het bezoek van de onderwijsinspectie een sterke focus op de 
resultaatgerichtheid ontstaan.  
Onze kernwaarden: 

 sportief & gezond; 

 sterk pedagogisch klimaat & ouderbetrokkenheid. 

 maximale leerresultaten & talentontwikkeling; 
 
1.3 Welke zekerheden bieden we kinderen en hun ouders? 

Zekerheid 1: Leerlingen krijgen goed onderwijs afgestemd op hun onderwijsbehoeften. Het 
onderwijs is betekenisvol en de leerling weet waarom hij leert. Er is een goede balans 
tussen enerzijds creativiteit en sportiviteit en anderzijds de leervakken. Hiermee 
worden de talenten van ieder kind optimaal ontwikkeld. 

Zekerheid 2: We betrekken u erbij! We zien ouders als didactisch en pedagogisch partner.   
Zekerheid 3: Er is aandacht en respect voor elkaar. Je hoort erbij op Caleidoscoop! 
Zekerheid 4: Caleidoscoop beweegt uw kind! Elk kind krijgt meer en afwisselender sport 

aangeboden dan op andere scholen, zonder dat dit ten koste gaat van de andere 
lessen. Ook in de reguliere lessen is aandacht voor beweging. 

Zekerheid 5: Kinderen kunnen terecht bij naschoolse activiteiten. 
 
 
1.4 Brede school 
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Caleidoscoop is als brede basisschool onderdeel van de Campus Caleidoscoop. Dat houdt in dat wij 
samenwerken met verschillende partners om voor de ontwikkeling en het leren van een kind een 
optimale omgeving te creëren. We gaan ervan uit dat de ontwikkeling en het leren van een kind 
centraal staan. Zowel het kind zelf als alle partners om het kind heen (ouders, leerkrachten, 
professionals, vrijwilligers) moeten zich inzetten voor die ontwikkeling.    
De Campus Caleidoscoop draagt een eigen logo. Bij Caleidoscoop, Smallsteps en de Schoor wordt dit 
logo gebruikt om de activiteiten die we gezamenlijk organiseren als herkenbare ‘Campus 
Caleidoscoop’ activiteiten neer te zetten.     

 
Een brede school is nooit ‘klaar’. Er zijn ontelbaar veel activiteiten te bedenken in en rond de school. 
Om die reden hebben we in eerste instantie een specifieke focus gekozen: sport, maar zijn de 
activiteiten ondertussen veel breder geworden. Elke activiteit moet inspirerend zijn voor zowel de 
kinderen als de begeleider en de ouders. Kinderen moeten hun talenten kunnen ontplooien bij de 
activiteiten en ouders worden daarbij zoveel mogelijk betrokken.   
Hoewel we streven naar een breed aanbod voor een brede doelgroep, is kwaliteit van groter belang 
dan kwantiteit. 
De activiteiten worden samengesteld door de sportleider (Frits Visser) en activiteitencoördinator 
(Tanja de Jonge) in samenspraak met de regisseur (Janneke Dronkers). Voor elke vakantie komt er 
een activiteitenladder uit met het activiteitenprogramma voor de volgende periode. 
 

2 ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van de 
kinderen. We gebruiken daarvoor methoden die afgestemd zijn op de kerndoelen. 
Om het onderwijsaanbod af te stemmen op de behoeften van de kinderen is de centrale vraag:  
Wat vraagt het kind aan ons? Welke benadering, aanpak, ondersteuning en instructie heeft het 
nodig? 
Kindkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften. Daarbij richten we ons op de zaken die 
het kind nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. 
We verdiepen ons vroegtijdig in de kindkenmerken, de kenmerken van de onderwijsleer‐ en de 
opvoedingssituatie. Hierop stemmen we af.  
We kijken en oordelen niet alleen zelf, maar gaan ook met ouders in gesprek om meer over de 
kinderen te weten te komen en daardoor nog beter af te kunnen stemmen op de behoefte van het 
kind. De school bepaalt het onderwijs dus aan de hand van meer factoren dan alleen het 
vastgestelde curriculum.  
 
De lessen worden grotendeels via het directe instructiemodel gegeven. Dit houdt in dat een 
leerkracht start met een korte instructie (van 5 tot 10 minuten) waarna de eerste kinderen aan het 
werk kunnen. Daarna gaat de leerkracht door met extra uitleg en uitleg op een andere manier aan de 
rest van de groep. Het grootste deel van deze kinderen kan, na enige tijd, ook zelfstandig aan het 
werk. Er blijft in elke klas altijd een aantal kinderen dat nog wat extra en andersoortige uitleg nodig 
heeft. Met hen gaat de leerkracht aan een aparte tafel door, zodat ook zij de les kunnen maken.     
Door middel van het directe instructiemodel zorgen leerkrachten voor een organisatie in de groep 
waarbij zij ruimte hebben om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van een 
kind. In sommige gevallen is het voor leerlingen nodig dat ze buiten de groep extra begeleiding 
krijgen.  
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Om leerkrachten te faciliteren in hun taak worden zij versterkt door leerkrachten met speciale taken, 
bestaande uit de intern begeleider, coördinatoren en professionals (in overleg met ouders kan 
bijvoorbeeld logopedie worden ingeschakeld).  
Een kind leert op school, naschools en thuis. Dit leren wordt door alle partijen gestimuleerd met 
daarbij ieder een eigen verantwoordelijkheid. De leerkracht verzorgt de didactisch organisatorische 
leiding van het leren op school en stimuleert actief de andere partijen (ouders, opvang, sport) om 
onderwijsondersteunend gedrag te vertonen zodat kinderen ook buiten de klas ondersteunende 
leerprikkels, afgestemd op hun onderwijsbehoeften, krijgen.  
 
2.1 Taal, spelling en lezen 

 
De taalvaardigheid van een kind is een heel belangrijk ontwikkelingsgebied. Je hebt taal immers bij 
alles in je leven nodig. Kinderen zijn eigenlijk de hele dag bezig met het ontwikkelen van hun taal.  
 
In de kleuterbouw zijn de kringactiviteiten, zoals prentenboeken voorlezen, versjes leren en 
dergelijke belangrijk voor de taalontwikkeling. We stimuleren kinderen te denken en te praten. We 
werken daarbij volgens de lijn van ‘Onderbouwd’, een programma voor  kleuters, waarbij veel 
aandacht wordt geschonken aan de taalontwikkeling. Het programma is onderdeel van VVE, oftewel 
Voor- en Vroegschoolse Educatie. In het kader van VVE  werken we nauw samen met de 
peuterspeelzaal  van Campus Caleidoscoop. De peuterspeelzaal werkt met het programma 
‘Piramide’. Het aanbod van de thema’s en de doelen wordt op elkaar afgestemd. 
 
In groep 1 en 2 bereiden wij de kinderen voor op het ‘leren lezen’. In de taal-letterhoek van de 
kleuterklas en bij veel andere activiteiten wordt gewerkt aan de ‘leesvoorwaarden’.  
Het aanvankelijk leesproces begint in groep 3. We gebruiken hiervoor de methode ‘Veilig Leren 
Lezen’. Voor de kinderen die op dat moment al op het niveau ‘AVI start’ kunnen lezen en goed 
zelfstandig kunnen werken, bestaat de mogelijkheid om een programma op een hoger niveau te 
volgen.  
 
Na groep 3 blijft het leesonderwijs een heel belangrijk deel van het lesprogramma. We volgen 
hiervoor de methode ‘Estafette’ in alle groepen. Het  lezen wordt op allerlei manieren getraind; zo 
zijn er klassikale momenten, is er ‘maatjeslezen’ en wordt er individueel gelezen. De nadruk gaat – 
naarmate de techniek van het lezen beter wordt – steeds meer liggen op het begrijpend lezen.  
 
Vanaf groep 3 gebruiken we een speciale taalmethode om heel gestructureerd de kinderen allerlei 
facetten van taal bij te brengen. Deze methode heet ‘Staal’. ‘Staal’ is in het schooljaar 2016-2017 
ingevoerd. Naast de taalmethode gebruiken we ook de spellingmethode en de woordenschatlijn van 
‘Staal’.  
 
In de groepen 4 t/m 8 werken we met de begrijpend leesmethode ‘Nieuwsbegrip XL’.  
De wekelijkse, actuele teksten van ‘Nieuwsbegrip’ zorgen er voor dat kinderen enthousiast worden 
om deze te lezen. Naast de goede resultaten die deze werkwijze oplevert met betrekking tot 
begrijpend lezen, krijgen de kinderen meer interesse in het nieuws en de wereld om hen heen. Het 
vergroot dus ook hun woordenschat en hun kennis van de wereld: twee belangrijke voorwaarden 
voor begrijpend lezen. 
Alle kinderen op school krijgen een bibliotheekpas. Daarnaast hebben we in samenwerking met de 
Nieuwe Bibliotheek Almere een bibliotheek in school met een uitleensysteem.  Lezen is belangrijk 
voor de ontwikkeling van kinderen en op deze manier willen we het leesplezier bij kinderen 
bevorderen. 
 
2.2 Rekenen / wiskunde 
In de kleuterbouw zijn de kinderen op een speelse manier bezig met rekenactiviteiten. Het logisch 
denken, ordenen, het leren van begrippen, tellen en puzzelen wordt vaak in de kring aangeboden. De 
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verwerking hiervan vindt plaats tijdens het werkuur. In de activiteiten zit een opbouw ter 
voorbereiding op het rekenen. We maken ook hier gebruik van de methode ‘Onderbouwd’. 
  
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen rekenonderwijs vanuit de methode ‘Reken zeker’.   
‘Reken zeker’ is een methode, waarin de meest recente inzichten op het gebied van rekenonderwijs 
zijn verwerkt. De methode gaat uit van instructie en automatiseren, stapsgewijs oefenen en herhalen 
en enkelvoudige strategieën. 
 
2.3 Kunstzinnige oriëntatie 

 
De kunstzinnige oriëntatie is bij ons vooral gericht op het vergroten van vaardigheden van kinderen 
om hun ideeën, ervaringen en belevenissen uit te drukken met middelen als stem, taal, muziek, 
beelden, houding, mimiek en spel. 
Daarnaast leren de kinderen ook begrip en waardering ontwikkelen voor kunstuitingen van anderen. 
Bij kunstzinnige oriëntatie gaat het bij ons dus niet alleen om het zelf doen, maar ook om de 
kennismaking met cultureel erfgoed, zoals schilderijen, beelden, architectuur, foto’s, muziek, dans en 
toneel. Ter ondersteuning van de kunstzinnige oriëntatie volgen we de leerlijn kunst en cultuur door 
middel van KIDD (Kunst Is Dichterbij dan je Denkt). Daarnaast gebruiken we de methode ‘Moet je 
doen’ als bronnenboek en maken we gebruik van het aanbod van Collage Almere.  
 
2.4 Schrijven 
 
Op onze school hanteren we voor het schrijfonderwijs de methode ‘Schrift’ in groep 5 t/m 8 en vanaf 
dit schooljaar hebben we de methode ‘Klinkers’ in groep 2 t/m 4. 
Beide methodes besteden aandacht aan een goede lettervormgeving. Een aantal aandachtsgebieden 
loopt als rode draad door de methode: kijken naar de vorm, leesbaarheid, pengreep, pendruk en 
schrijfhouding. Door meer kennis van de vorm van letters worden leerlingen zich bewust van hun 
handschrift en kunnen ze het verbeteren. 
De kwaliteit van het handschrift loopt vaak terug vanaf groep 5. Daarom besteedt ‘Schrift’ extra 
aandacht aan het schrijfonderwijs in de bovenbouw. De methode doet dat niet alleen door 
naschrijfoefeningen, maar door begeleiding bij het ontwikkelen van een leesbaar en bruikbaar 
handschrift.  
 
2.5 Wereldoriënterende vakken 
 
In de groepen 1 t/m 4 worden vakken zoals aardrijkskunde, natuur- en milieueducatie, geschiedenis 
en maatschappelijke vorming zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden. We werken vanuit thema’s, 
waarbij we zorgen dat we aan de voorgeschreven kerndoelen voldoen.  
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen echt de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en 
techniek. Hiervoor hebben we de methoden ‘Naut’ (natuur en techniek), ‘Meander’ (aardrijkskunde) 
en ‘Brandaan’ (geschiedenis). 
Deze methoden leggen een relatie met ons dagelijks leven en maken de samenhang tussen de 
vakgebieden duidelijk. De methoden maken door middel van begrijpelijke teksten en beeldmateriaal 
de kinderen nieuwsgierig en enthousiast over de wereld om hen heen. 
 
2.6 Engels 
 
In de groepen 5 tot en met 8 gebruiken we de methode ‘The Team’ voor Engels. We richten ons op 
de spreekvaardigheid en het leren schrijven van eenvoudige woorden en zinnen. Ook in het 
naschools activiteiten-aanbod hebben wij Engelse les opgenomen. 
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2.7 Omgaan met elkaar 
 
Ook omgaan met elkaar moeten kinderen leren. In een school met 220 leerlingen en in een groep 
met ongeveer 26 kinderen moeten afspraken zijn over hoe je je gedraagt en hoe je met elkaar 
omgaat. Wij gebruiken daar de ‘Kanjertraining’ voor. De ‘Kanjertraining’ heeft vijf basisafspraken: 

 We vertrouwen elkaar 

 We helpen elkaar 

 Niemand speelt de baas 

 Niemand lacht uit 

 Niemand doet zielig 
De Kanjerlessen krijgen op verschillende manieren inhoud: door spel, door 
samenwerkingsopdrachten, door concentratieoefeningen, door gesprekken, door lessen uit een 
boek. ‘Kanjertraining’ moet niet gezien worden als een middel tegen pesten. In de ‘Kanjertraining’ 
leren kinderen wel hoe ze met pesten moeten omgaan en het kunnen aanpakken. 

 

3 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 

 
Op Caleidoscoop dragen we zorg voor ieder kind. Het aannamebeleid van de school is erop gericht 
dat we samen met de ouders bekijken of we als school aan de onderwijsbehoeften van de leerling 
kunnen voldoen.   
We willen zorgen voor ieder kind en daarbij hebben we soms zorgen over een kind.  
Op school is een kind geen ‘zorgleerling’ maar spreken we in termen van ‘leerling met specifieke 
onderwijsbehoeften’. Hiermee wordt benadrukt dat de leerling niet de ‘oorzaak’ is met een 
‘probleem’, maar wordt de leerkracht centraal gesteld: wat kan ik doen  om het onderwijs zo te 
arrangeren dat dit past bij de onderwijsbehoefte van deze leerling? Wat heeft deze leerling nodig? 
De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en het signaleren van stagnatie. 
Om leerkrachten te faciliteren in hun taak worden zij versterkt door leerkrachten met speciale taken, 
bestaande uit de intern begeleider, onderwijsassistent en coordinatoren.  
 
3.1 Toetsen 

 
Toetsen worden ingezet om mee te helpen met het bepalen welke benadering, aanpak, 
ondersteuning, instructie etc. een kind nodig heeft. De centrale vraag ‘Wat vraagt het kind aan ons?’ 
wordt beantwoord door enerzijds toetsen af te nemen waarin kinderen kunnen laten zien hoe zij het 
geleerde kunnen toepassen en anderzijds door onze observaties, gesprekken met ouders en 
inschatting van de belemmerende en stimulerende factoren rondom het kind.  De methode-
onafhankelijke toetsen worden naast dit bovenstaande doel ook ingezet om ons onderwijs te kunnen 
vergelijken met andere scholen, leerrendement te kunnen bepalen, trendanalyses te kunnen maken 
en verantwoording af te leggen.  
 
3.2 Wat gebeurt er als het onderwijs niet passend is voor uw kind? 
 
We zullen er alles aan doen om het onderwijs af te stemmen op de behoeften van ieder kind. Soms 
twijfel je als leerkracht of als ouder of het onderwijs goed is afgestemd. In dat geval is het belangrijk 
om in gesprek te gaan met elkaar.  
De leerkracht zal dan proberen om het onderwijsaanbod op een andere manier vorm te geven. Als 
dat werkt, is het probleem uit de wereld, maar als dit ‘proberen’ langer dan een paar weken duurt en 
geen resultaat laat zien, is de leerkracht verplicht om de intern begeleider te betrekken. U wordt 
daarin als ouder ook betrokken. 
De intern begeleider zal deze meedenken over mogelijke oplossingen. Meestal worden er in goed 
overleg passende maatregelen getroffen, maar ook met de hulp van de intern begeleider kan het 
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probleem blijven bestaan. Dan hebben we afgesproken dat er na een aantal weken ‘proberen’ 
externe hulp gezocht gaat worden. 
We spreken op Caleidoscoop over ‘zorgniveau’. Dit zorgniveau geeft de mate aan waarin wij ons 
zorgen maken over een kind. Deze zorgniveaus zijn als volgt ingedeeld:  
 

zorgniveau 0: Er is (weer) een passend aanbod voor het kind. Het kind kan, al dan niet met 
een aangepast programma, (weer) optimaal functioneren in de klas. 

zorgniveau 1: De leerkracht is zelf (eventueel met collega’s) op zoek naar een passend 
aanbod. De leerkracht kan dit bereiken door  middel van het inzetten van ander 
lesmateriaal, aanpassing van het lesmateriaal, andere groepsindeling, het 
aanbieden van meer oefentijd of instructie, het hanteren van een andere 
pedagogische aanpak of door middel van hulp van de ouder(s).  
Als de aanpak slaagt, gaat het zorgniveau weer naar nul.  
We hebben afgesproken dat we maximaal 3 schoolweken ‘op zoek’  kunnen zijn. 
Als we er na drie weken nog niet uit zijn, gaan we door naar zorgniveau 2.    

zorgniveau 2:   De intern begeleider wordt betrokken om mee te denken over een passend 
onderwijsaanbod voor het kind. Leerkrachten zullen altijd eerst met de ouders 
alle kansen en belemmeringen voor een kind in kaart proberen te brengen 
voordat zij bij de intern begeleider aankloppen.  
Ook hierbij hebben we afgesproken dat de intern begeleider met de leerkracht 
een beperkte tijd ‘op zoek’ kan zijn naar een passende oplossing.  
Als we er niet uitkomen, gaan we door naar zorgniveau 3. 

zorgniveau 3: De school zal een extern onderzoek inzetten om te zoeken naar een passend 
aanbod als er twijfel blijft bestaan over de manier van aanpak van een kind.  
Dit externe onderzoek kan bestaan uit het inschakelen van een externe 
deskundige om te overleggen over een bepaalde aanpak. Het kan ook zijn dat er 
een specifiek onderzoek wordt gevraagd voor het kind. De school is hier echter 
wel beperkt in het budget: onderzoeken zijn duur. 
De school maakt in nauwe samenspraak met de ouders de aanvraag hiervoor in 
orde en de ouders ondertekenen de aanvraag.  
De externe deskundige zal u en ons adviseren over passende oplossingen voor 
het kind. In samenspraak tussen school, ouders en externe deskundige zal 
afgesproken worden hoe lang deze situatie mag duren.  
Als de nieuwe aanpak werkt, kan het zorgniveau weer terugzakken naar ‘niveau 
0’. We maken ons dan immers geen zorgen meer of het aanbod passend is.  
In een enkel geval kan het zijn dat we de juiste zorg niet kunnen bieden omdat 
we bijvoorbeeld niet de kennis en kunde op Caleidoscoop hebben voor zeer 
specialistisch onderwijs. In dat geval gaan we door naar zorgniveau 4.   

zorgniveau 4: We gaan in overleg met de ouders zoeken naar een passende andere 
onderwijsplek. Hoe dat gaat, leest u in gedeelte 3.4 over Passend Onderwijs. 
 

 
3.3  Intern begeleiders 
Op Caleidoscoop is Annet Zijlstra de intern begeleider werkzaam. Zij coördineert alles op het gebied 
van de zorg. Zij begeleidt leerkrachten bij hulpvragen en heeft contact met ouders van kinderen met 
extra zorg. Wij vinden het heel belangrijk dat u als ouder betrokken wordt wanneer er een zorgvraag 
is met betrekking tot uw kind. Wij werken daarom met behulp van het HGW, Handelings Gericht 
Werken. Belangrijk daarin is dat wij samen met u voor uw kind zorgen. 
 
3.4 Passend Onderwijs 
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. 
Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. 
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Het samenwerkingsverband in Almere heet ‘Passend Onderwijs Almere’ (POA), waarbij de scholen die bij 
elkaar in de buurt liggen in wijkteams samenwerken. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
www.passendonderwijs-almere.nl  
 
Zorgplicht 
Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school samen met de 
ouders onderzoekt of de basisschool aan een leerling de passende ondersteuning kan bieden. Als 
blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar een passende 
onderwijsplek te zoeken.  
In aansluiting op de aanmeldingsprocedure van de basisschool worden bij een leerling met een extra 
ondersteuningsbehoefte aanvullend de volgende stappen gevolgd: 

 Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school. Het is van belang dat ouders bij de 
aanmelding aangeven of hun zoon/dochter extra ondersteuning nodig heeft in het 
basisonderwijs. 

 De school krijgt de gelegenheid de extra ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling in 
kaart te brengen en beoordeelt in hoeverre de school die ondersteuning kan bieden.  

 6 tot 10 weken na de aanmelding horen ouders van de school of hun kind is toegelaten en kan 
worden ingeschreven.  

 Als de school de gewenste ondersteuning niet kan bieden, dan zal de school in overleg met 
ouders naar een andere geschikte onderwijsplek zoeken. 

 Leerlingen met extra ondersteuning worden in het regulier onderwijs besproken in het 
Ondersteuningsteam.  

 Leerlingen die aangemeld worden bij het speciaal (basis) onderwijs hebben een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Een TLV kan aangevraagd worden door de school bij 
Passend onderwijs Almere.  

 Bij tussentijdse instroom of verhuizing naar Almere gelden dezelfde stappen. 
 
Ondersteuningsprofiel  
Onze school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van kinderen. De 
school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel op school inzien. In dit profiel is te 
lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra 
ondersteuning onze school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school 
vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind 
extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar 
naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere 
deskundigen een belangrijk aandachtspunt.  
 
 
Ondersteuningsteam 
Heel vaak kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze 
school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de 
leerlingen. Als de leerkracht er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern 
begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern 
begeleider (zie paragraaf 3 over de zorgniveaus). 
Als de situatie rondom een leerling daar aanleiding toe geeft, zal de leerling in het Zorgoverleg team 
(ZOT, een overleg met andere deskundigen, bijvoorbeeld jeugdarts, schoolmaatschappelijk werker, 
orthopedagoog) besproken worden. In het ZOT wordt in samenspraak met de ouders bepaald welke 
ondersteuning een leerling nodig heeft en hoe en waar deze het beste plaats kan vinden.  
 
Toelaatbaarheidsverklaring 
Als het zorgteam tot de conclusie komt, dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is om naar 
een school met speciaal onderwijs te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders een 
toelaatbaarheidsoverleg (TLV) aan. Dit doet de school bij ‘Passend Onderwijs Almere’. Als de beschikking 

http://www.passendonderwijs-almere.nl/
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wordt toegekend, dan kan de leerling geplaatst worden in het speciaal (basis) onderwijs. Kijk voor meer 

informatie op: http://www.passendonderwijs-almere.nl/voor-scholen/primair-onderwijs/po-extra-
ondersteuning-arrangement-stedelijke-voorziening  
 
Bij ‘Passend Onderwijs Almere’ kunnen wij ook terecht voor: 

 Het aanvragen van ambulante begeleiding 

 het aanvragen van een extra ondersteuningsbudget voor kinderen die zeer moeilijk leren, een 
lichamelijk handicap hebben of langdurig ziek zijn. Het ondersteuningsteam van de school besluit 
samen met de ouders om zo’n ‘arrangement’ aan te vragen; 

 het inwinnen van advies, wanneer het zorgteam er zelf niet uitkomt; 

 het beantwoorden van advies- of informatievragen via het ondersteuningsteam door ouders.  
 
Op de site www.passendonderwijsalmere.nl vindt u heel veel extra informatie over passend onderwijs. 
 
Ouderbetrokkenheid 
Onze school vindt het belangrijk om goed samen te werken met de ouders van de leerlingen.  Daarom 
vinden we het van belang dat ouders direct betrokken worden bij gesprekken als hun kind individueel 
besproken wordt. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een 
goede ondersteuning te komen vinden we het belangrijk om met de ouders daarover in alle openheid en 
vertrouwelijkheid te spreken. We beseffen hoe moeilijk dit soms kan zijn, maar in het belang van uw 
kind is dit wel nodig.  
Wanneer u als ouders vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, of dat uw kind beter op zijn plaats is 
in een school voor speciaal (basis)onderwijs, dient u zich uiteraard eerst tot ons als school te wenden. 
School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om eensgezind het beste voor uw 
kind, onze leerling te zoeken 
 
3.5 Voortgezet onderwijs 

 
We vinden het uiterst belangrijk om zowel de leerlingen als de ouders goed voor te bereiden op de 
overgang naar het voortgezet onderwijs. Daarom hebben wij een meerjarige procedure opgesteld 
waarbij in goed overleg met de ouders een keuze voor passend vervolgonderwijs gemaakt wordt. De 
volgende stappen zijn hierin te onderscheiden: 
Vanaf de start van de basisschool spreken we met de ouders als partners over de behaalde 
toetsresultaten in combinatie met het gedrag dat een kind in de klas en thuis laat zien. Tevens 
worden de Cito-scores in ieder rapportgesprek vergeleken met de landelijke Cito-norm. Ouders 
worden zo meegenomen in de opbouw van de resultatengrafiek en krijgen een helder beeld van de 
resultaten van hun kind in vergelijking met andere kinderen.  
Aan het einde van groep 6 nodigt de leerkracht de ouders en kinderen uit voor een persoonlijk 
gesprek waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:  

 Welke verwachtingen hebben ouder en kind en de leerkracht (na overleg met intern begeleider) 
van het uitstroomniveau van het kind? 

 Welke groei kan een kind nog doormaken in de komende jaren? 

 Wat kan de leerling zelf doen en wat kunt u als ouder daarin betekenen? 
 
Aan het einde van groep 7, na de Citotoetsen van mei/juni , nodigt de leerkracht de ouders en 
kinderen uit voor een  gesprek waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: 

 Hoe moeten de resultaten geïnterpreteerd worden? 

 Welke verwachtingen hebben ouder en kind van het uitstroomniveau van het kind? 

 Welke verwachtingen heeft de leerkracht (na overleg met de intern begeleider) van het 
uitstroomniveau van het kind? Hierop volgt een eerste advies van de leerkracht voor  PRO, 
VMBO BBL,VMBO KBL, VMBO TL, HAVO of VWO. 

 Wat kunt u als ouder in dit proces betekenen? 
 

http://www.passendonderwijs-almere.nl/voor-scholen/primair-onderwijs/po-extra-ondersteuning-arrangement-stedelijke-voorziening
http://www.passendonderwijs-almere.nl/voor-scholen/primair-onderwijs/po-extra-ondersteuning-arrangement-stedelijke-voorziening
http://www.passendonderwijsalmere.nl/
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In juni wordt tijdens de rapportgesprekken dit advies door de leerkracht en de ouders  besproken. 
In groep 8 is het thema ‘voorgezet onderwijs’ een vast onderdeel van het jaarprogramma. 
Informatiebijeenkomsten worden bezocht, er wordt reclame gemaakt voor open dagen en de 
leerkrachten besteden veel aandacht aan zaken die de leerlingen bezighouden betreffende de 
overgang naar het VO. 
In januari is er een gesprek met de ouders over de keuze voor een voortgezet onderwijsschool en de 
procedures die gehanteerd worden. Het definitief advies wordt dan gegeven.  
Kinderen moeten vóór 1 maart ingeschreven zijn op de school voor voortgezet onderwijs. Dit is de 
verantwoordelijkheid van de ouder. De Cito-eindtoets is op dat moment nog niet gemaakt, dat 
gebeurt aan het eind van april. De uitslag van deze toets zal naderhand, als aanvullende en 
ondersteunende informatie worden toegevoegd.  
 
Onze tussenresultaten op de Citotoetsen voldoen aan de inspectienormen.  
Voor onszelf hebben we ambitieuze streefdoelen gesteld; na iedere toetsperiode bekijken we op 
school- en groepsniveau of we die doelen hebben gehaald.  
De toetscores van de eindtoets worden vergeleken met scores op vergelijkbare scholen. De inspectie 
hanteert daarbij een ondergrens en een bovengrens. 
 
De Centrale Eindtoets: 
 
Afgelopen schooljaar heeft groep 8 een voldoende behaald op de Centrale Eindtoets van Cito. 
 

 2018 

Score Caleidoscoop 532,96 

Ondergrens inspectie 532,4 

 

Uitstroomgegevens 
Schooljaar: 2017-2018 

VWO:  10 leerlingen 

HAVO: 5 leerlingen 

TL: 6 leerlingen 

KBL: 4 leerlingen 

BBL: 8 leerlingen 

Praktijkonderwijs: 0  leerling 

 

 
4. RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

Het onderwijs is door de inspectie als ruim voldoende beoordeeld.  
Het laatste inspectierapport  (23 maart 2017) is te lezen op de site 
https://www.onderwijsinspectie.nl/ en op onze eigen website www.caleidoscoop.asg-almere.nl  
 

 

 

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.caleidoscoop.asg-almere.nl/
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5. ABCALEIDOSCOOP 

 

Administratief medewerkster 
Iedere maandag en dinsdag is onze administratief medewerkster Francisca aanwezig. U kunt haar 
vinden op de eerste verdieping in het kantoor naast de teamkamer.  
 
Aansprakelijkheid en verzekeringen   
De  Almeerse  Scholen Groep, het bestuur van deze school, heeft voor de hele organisatie  een 
verzekeringspakket afgesloten bij verzekeringsmaatschappij AON. Onderdeel van dit pakket zijn een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 
Voor meer informatie: zie bijlage 1 
 
Absentie leerlingen  
Indien uw kind niet op school kan komen, vragen wij u dit voor 8.15 uur die dag aan ons door te 
geven. U kunt hiervoor een bericht inspreken op onze voicemail. Als wij geen bericht ontvangen 
hebben, nemen wij contact met u op. We willen immers zeker weten dat uw kind veilig is. Het 
telefoonnummer van de school is: 036-5353419. Voor inspreken van ziekmeldingen kiest u de ‘1’. 
 
Activiteitenladder 
Elke twee maanden ontvangt u via Digiduif een activiteitenladder met een overzicht van de 
naschoolse activiteiten en de wijze van aanmelden. De activiteitenladder hangt ook op meerdere 
plekken in de school. 
 
Algemene ledenvergadering  
De Oudervereniging verzorgt één maal per jaar een informatieavond waarin zij vertelt over de zaken 
waar zij zich mee bezig houdt. Dit noemen we de Algemene ledenvergadering. Er wordt dan 
verantwoording afgelegd over de financiën van het voorgaande jaar, en de begroting voor het 
nieuwe jaar wordt besproken. Nieuwe leden worden op deze avond voorgesteld en er wordt afscheid 
genomen van de aftredende leden. U wordt op deze avond in de gelegenheid gesteld om vragen te 
stellen aan de Oudervereniging.  
 

 

Bestuur   
De Almeerse Scholen Groep is een stichting die wordt bestuurd door het College van Bestuur. 
Voorzitter van het College van Bestuur is Herbert Griffioen. Het College van Bestuur bestaat uit 
Herbert Griffioen. De stichting kent een Raad van Toezicht, deze bestaat uit zes leden en heeft de 
taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en de gang van zaken binnen de 
stichting. De taken van het College van Bestuur zijn omschreven in de statuten. 
Raad van Toezicht: 
 Karina Schilte (voorzitter)  
 Edwin Schippers (vicevoorzitter) 
 Geiske Tol 
 Guillaume Jetten 
 José Roelofs 
 Douwe Lodewijk 
 Nathalie Lopes Cardozo 
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Het basisonderwijs bestaat uit 40 basisscholen die individueel worden aangestuurd door een 
directeur en beleidsmatig vanuit het bestuur door een clusterdirecteur. Er zijn drie 
clusterdirecteuren die ieder een aantal basisscholen aansturen, met als voornaamste taak het 
toezien op de voortgang zowel inhoudelijk als qua bedrijfsvoering en het coachen van de scholen 
waar nodig. De clusterdirecteur van Caleidoscoop is mevrouw Arnica Derkink. 
 
Almeerse Scholen Groep 
Randstad 20-31 
1314 BC  Almere 
 
Postbus 60276 
1320 AH  Almere 
Telefoon 036 540 63 63 
 
 

 
 
Continu-rooster 
Wij hebben een 5-gelijke-dagen rooster. Uw kind gaat iedere schooldag naar school van 8.30-14.00 
uur.  
 
Caleidoskopie  
Wekelijks wordt op maandagmiddag de nieuwsbrief verspreid via Digiduif onder de naam 
‘Caleidoskopie’. Alle belangrijke mededelingen vanuit onze school kunt u in de ‘Caleidoskopie’ lezen.  
 
Contactpersoon 
Elke school heeft een contactpersoon die u kunt aanspreken als u een klacht heeft over ongewenste 
intimiteiten en/of geweld. Als het nodig is, verwijst deze persoon u door naar een externe 
vertrouwenspersoon die u deskundig verder helpt. Ook met het indienen  van een schriftelijke klacht 
bij het College van Bestuur kan deze persoon u helpen.  Bij ons op school is Yvette Smit opgeleid tot 
contactpersoon. 
 
Cromebooks 
Wij hebben 30 chromebooks  waar leerlingen mee kunnen werken.  De chromebooks worden ingezet 
in groep 5 t/m 8 om het onderwijs te ondersteunen. Kinderen kunnen op deze manier in de groep 
werken aan bijvoorbeeld; prestentaties, verrijkingswerk, etc.  
 

 
 
Dieren in de school  
Omdat er kinderen met een allergie aanwezig zijn, is het verboden om met huisdieren in de school te 
komen. Wij verzoeken u om uw hond niet uit te laten op de velden rond de school. 
 
DigiDUIF (straks heet het Schoolwise 3.0)    
We gebruiken op Caleidoscoop het online communicatiemiddel DigiDUIF om de communicatie 
tussen de school en de ouders  te vergemakkelijken. De school stuurt wekelijks via digiduif de 
nieuwsbrief (Caleidoskopie) aan alle ouders. Daarnaast worden via DigiDUIF andere mededelingen 
verspreid. U kunt via DigiDUIF ook reageren op een bericht. U ontvangt bij inschrijving de 
aanmeldcodes voor DigiDUIF. 
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Directie en bestuur  
Caleidoscoop wordt bestuurd door de Almeerse Scholen Groep. Deze stichting bestuurt alle 
openbare basisscholen in Almere.  
Het onderwijskundige beleid is, binnen de grenzen van de wet, een aangelegenheid van het team en 
de ouders. De uitvoering ligt in handen van het schoolteam. De leiding van de school is in handen van 
de directie: Janneke Dronkers. Zij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 
Dyslexie 
Het IWAL en het RID gaan fuseren. Zij richten zich op het verlenen van zorg en het verzamelen van 
kennis op het gebied van leerproblemen. Zij richten zich primair op dyslexie en dyscalculie. Om voor 
vergoede behandeling bij het instituut in aanmerking te komen zijn er en aantal vooraarden. Deze 
kunt u nalezen op: http://www.iwal.nl/school/verwijzen-voor-dyslexiezorg/  
 
 

 
 
Excursies  
Ieder schooljaar worden er één of meer excursies georganiseerd door de ouderraad, Collage of 
school.  Een van de excursies is het  schoolreisje ter ontspanning. De andere excursie(s) zijn een 
onderdeel van het lesprogramma dichter bij school. Meestal is dit een bezoek aan het Eksternest, 
een museum of een bedrijf. Vanaf groep 5 proberen we de kinderen zoveel mogelijk met de fiets te 
laten gaan. Voor de lagere groepen zetten we meestal bussen in of maken we gebruik van het 
openbaar vervoer. 
 
Ergotherapie 
Iedere week is er een ergotherapeut op school van kinder-ergotherapie Almere: 
https://www.kinderergotherapiealmere.nl/.  
 
 

 
 
Facebook   
De school heeft twee facebookaccounts: Caleidoscoop sportief en Caleidoscoop Almere. 
Leerkrachten zullen zorgvuldig omgaan met het plaatsen van foto’s waarop kinderen herkenbaar in 
beeld zijn gebracht. Aan de ouders wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen van foto’s. 
 
Fietsen op school  
Het is verplicht om de fietsen in de fietsklemmen te plaatsen, omdat er anders gevaar ontstaat 
tijdens het buitenspelen in de pauzes. De fietsen moeten op slot gezet worden. De school is niet 
aansprakelijk bij diefstal of vernieling van de fiets. Het is verboden om op het schoolplein en de 
trottoirs te fietsen!  
 
Foto’s  
Er worden regelmatig foto’s gemaakt van kinderen en activiteiten op school. Die foto’s kunnen 
gebruikt worden in de nieuwsberichten van de klassen. Ouders geven bij de inschrijving op onze 
school aan of zij bezwaar hebben tegen het gebruik van fotomateriaal van hun kind. Indien dit het 
geval is houden wij daar rekening mee.  
 
 

http://www.iwal.nl/school/verwijzen-voor-dyslexiezorg/
https://www.kinderergotherapiealmere.nl/
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Fruit / tien-uurtje   
In de pauze om 10 uur is er gelegenheid om iets te eten en te drinken. Het is duidelijk als 
tussendoortje bedoeld, wat in vijf minuten opgegeten kan worden. De kinderen eten dan hun zelf 
meegebrachte fruit of groente. Eventueel kunnen ze een boterham meenemen. Andere 
tussendoortjes zijn niet toegestaan, omdat we een gezonde keuze belangrijk vinden. Dat geldt ook 
voor het meegebrachte drinken. Koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan. 
 

 
 
Gebouw  
Caleidoscoop is een overzichtelijk opgezette basisschool met 16 ruime lokalen en veel ruimte voor 
individuele verwerking. Ons gebouw beschikt over een grote inpandige gymzaal, twee speellokalen 
en een middenruimte. Dit schooljaar starten we met ongeveer 220 leerlingen verdeeld over 9 
groepen. 
 
Gescheiden ouders 
Niet elke scheiding verloopt soepel. Soms wordt de school betrokken in het conflict. Het is beter dit 
in het belang van de school en het kind te voorkomen. 

Hoe handelt de school als beide ouders na de scheiding het ouderlijk gezag hebben, en het kind bij 
één van de ouders woont? Uitgangspunt hierbij is dat beide ouders (met ouderlijk gezag) recht 
hebben op informatie over de vorderingen en ontwikkelingen van het kind. Om grenzen helder te 
hebben, hanteert de school de volgende regels en afspraken. Zo is voor iedereen duidelijk wat de 
afspraken zijn. 

 Beide ouders kunnen informatie opvragen over de vorderingen en ontwikkelingen van het kind. 
De school verstrekt deze informatie, tenzij de gevraagde informatie niet in het belang van de 
leerling is. 

 De school communiceert met de ouder bij wie het kind woont en met wie contact is over kleine 
alledaagse schoolzaken. 

 Het is de taak van de ouder bij wie het kind woont om de ex-partner te informeren en samen tot 
een besluit te komen. De school gaat er dan ook van uit dat hetgeen de ouder bij wie het kind 
woont doorgeeft, een gezamenlijk besluit is.   

 Soms is er echter sprake van belangrijke schoolzaken. Bijvoorbeeld de schoolkeuze voor het 
voortgezet onderwijs. Of de ouderlijke instemming voor een onderzoek naar leer- en/of 
gedragsproblemen van het kind. In dergelijke gevallen zal de school aan beide ouders 
toestemming vragen. Het is dan niet voldoende dat uitsluitend de ouder bij wie het kind woont 
toestemming geeft.   

 Als de informatiebehoefte van beide ouders blijft komen, maken wij dit bespreekbaar. Samen 
met u bedenken we een gestructureerde manier waarop we informatie verstrekken.  

Als u zich wendt tot de rechter en daar een kwestie voorlegt, volgen wij de uitspraak van de rechter. 

Gevonden voorwerpen  
In de school gevonden voorwerpen, zoals kleding, tassen, bekers en bakjes worden bij de ingang 
achter het raam gelegd. Ook bij de kleedkamers van de gymzaal is een verzamelplek voor gevonden 
voorwerpen. De kleinere gevonden voorwerpen zoals ringen en horloges worden elders bewaard. 
Hiervoor kunt u terecht bij de administratie. 
 
Gezonde school 
Wij zijn al enige jaren een gezonde school en hebben al een tijd twee certificaten, wij zijn bezig met 
een derde. De certificaten die wij hebben zijn: sport en bewegen en welbevinden. Het derde 
certificaat milieu en natuur is aangevraagd.  



18 
 

Groepsgrootte  
Voor de groepsgrootte zijn we deels afhankelijk van de regelgeving die wettelijk vastgelegd is door de 
regering. De gemiddelde groepsgrootte is dit schooljaar 26 kinderen per klas. 
 
Gymnastieklessen  
De leerlingen van de groepen 1 en 2  krijgen 1 x les in de grote gymzaal. Daarnaast gaan zij 
regelmatig naar het speellokaal. Zij gymmen in ondergoed en in principe op blote voeten. Gymmen 
op blote voeten is beter voor de motorische ontwikkeling van kinderen.   
De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week les in de gymzaal. De gymkleding kan bestaan uit een 
sportbroekje en shirt of een gympakje. Er wordt op gymschoenen of op blote voeten gelopen. Tijdens 
de les wordt er natuurlijk getranspireerd, dus is het prettig als kinderen zich na de les douchen.  Wat 
we zeker van alle kinderen verwachten is dat ze zich opfrissen (oksels, handen en voeten wassen). Er 
moet dus een handdoek worden meegenomen. Tijdens het gymmen moeten alle sieraden uit en af. 
Dit voor de veiligheid van het kind zelf, maar ook voor die van anderen.  
 

 
 
Halen van kinderen  
Wij willen u vragen uw kind niet te vroeg op te halen; de school gaat beslist niet eerder uit dan 14.00 
uur. Wij vragen u dringend buiten (achter het ‘podium’) te wachten totdat de kinderen uit de klassen 
komen. 
 
Hoofdluisscreening  
Regelmatig vindt de hoofdluisscreening op school plaats. Dit gezondheidsproject hebben wij samen 
met de GGD opgezet. Alle leerlingen worden door ‘pluisouders’ gecontroleerd. In geval van 
besmetting neemt de leerkracht contact met u op. Om besmetting zo veel mogelijk tegen te gaan 
krijgen nieuwe leerlingen die worden ingeschreven een zogenaamde ‘luizenzak’ waarin zij hun jas 
kunnen doen. Deze tas hangt aan de kapstok. 
 
Huiswerk   
School en ouders werken als partners aan de ontwikkeling van het kind. Met dat gegeven in ons 
achterhoofd geven we  ‘huiswerk’  mee. Dat huiswerk kan variëren van het oefenen van tafels en het 
maken van werkstukken tot het meegeven van een themabrief  in de kleutergroepen waarop de 
behandelde woorden staan van de betreffende periode.  
Huiswerk wordt gezien als één van de manieren om u thuis te laten ervaren hoe uw kind omgaat met 
de opdrachten die het op school aangeboden krijgt.  
 

 
 
Informatie over onze school en andere scholen 
Hoe groot is onze school eigenlijk? Waar staan we voor als school en wat kenmerkt ons? Wat vinden 
ouders en leerlingen van de school? Hoe scoort de school op de eindtoets? Wat zegt de inspectie 
over ons? Al deze informatie over onze school, en andere scholen, vindt u op 
www.scholenopdekaart.nl. Als basisscholen vinden we het belangrijk om een goed beeld te geven 
van het onderwijs; over hoe het praktisch en inhoudelijk is ingericht en wat de resultaten zijn. Op die 
manier bieden we openheid aan u als ouders en heeft u de mogelijkheid om hierover met ons in 
gesprek te gaan. 
  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Meerwaarde van de site is dat scholen veelzijdige informatie tonen en dit allemaal op dezelfde 
manier doen. Daardoor is het mogelijk om de informatie van bijvoorbeeld onze school te vergelijken 
met het gemiddelde van andere, vergelijkbare, scholen. Verder geven scholen, als dat nodig is, een 
toelichting bij de cijfers.  
  
De gegevens op de site komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie van het 
Onderwijs en van de scholen zelf. Initiatiefnemer van de site is de PO-Raad.   
 
Informatievoorziening  
Door middel van deze schoolgids, de jaarkalender met daarop alle belangrijke data, de website en de 
Caleidoskopie die elke maandag via DigiDUIF wordt verspreid, willen we u op de hoogte houden van 
alle zaken op school.  
Ook organiseren wij van tijd tot tijd informatiebijeenkomsten onder schooltijd: in de groep, of in een 
centrale ruimte. Deze bijeenkomsten staan in de jaarkalender vermeld. Tijdens de algemene 
ouderavond wordt u door de oudervereniging geïnformeerd over de gang van zaken. Verder kan het 
zijn dat wij over dringende zaken of calamiteiten een extra mededeling doen via DigiDUIF of een 
extra ouderavond organiseren. 
  
Inschrijven van leerlingen  
U kunt telefonisch een afspraak maken voor een oriëntatie-gesprek met de directeur om de school 
eens te komen bekijken, sfeer te proeven en vragen te stellen. Na een gesprek en een rondleiding 
kunt u direct besluiten uw kind in te schrijven, maar het kan ook zijn dat u zich op verschillende 
scholen aan het oriënteren bent. U kunt dan op een later tijdstip een inschrijfformulier invullen. 
 
Inspectie  
Informatie over de inspectie vindt u op de site: www.onderwijsinspectie.nl. U kunt daar o.a. het 
laatste inspectierapport over de school lezen. De inspectie was 23 maart 2017 bij ons op school en 
gaf onze school een ruim voldoende. 
 
Inspraak  
Voor de school en de kinderen is het van grote betekenis als ouders en verzorgers hun inbreng 
leveren in de ontwikkeling van de school. Ouders die in de Medezeggenschapsraad zitten, hebben 
direct inspraak in de schoolorganisatie. U kunt hen, alsmede de directie van de school, altijd 
benaderen als u bepaalde punten besproken wilt hebben.  
 
IMC 
Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen iedere week les van Bonny O’Brien, coordinator van IMC-basis. Zij 
regelt betekenisvolle lessen met gastdocenten uit het werkveld dat centraal staat. 
 
De weekendschool heeft als centrale doelstelling dat jongeren geïnformeerd en gemotiveerd in het 
leven staan. Concreet wordt in het programma gewerkt aan drie doelstellingen: 

 Toekomstperspectieven verbreden 
 Zelfvertrouwen vergroten 
 Versterken van verbondenheid met de Nederlandse samenleving 

Zo wakkeren we de motivatie van jongeren aan. Want als je weet wat er later allemaal mogelijk is, 
ben je als leerling meer gedreven. Sterker nog: wie het lef heeft om zijn interesses, talenten en 
toekomstdromen te volgen, haalt méér uit zijn leven. Die vindt sneller zijn draai en draagt met meer 
plezier bij aan de samenleving. 
Na de weekendschool willen we onze leerlingen blijven inspireren. Dit doen we met 
ons alumninetwerk, IMC Alumni. Dit netwerk biedt alumni aanvullende activiteiten om gemotiveerde 
keuzes te maken in school, stage en werk. Door middel van masterclasses en persoonlijke 
begeleiding wordt het intellectueel enthousiasme van alumni levend gehouden en verder gevoed. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Alumni komen samen om elkaar te inspireren, voor professionele uitwisseling en om de jongeren 
generaties te enthousiasmeren. 

Aanpak 
Elk jaar volgen zo’n 1.000 nieuwsgierige jongeren vrijwillig ons lesprogramma. Deze jongeren van 10 
tot 14 jaar maken kennis met uiteenlopende vakgebieden uit de wereld van cultuur, wetenschap en 
maatschappij. In drie jaar maken ze in zo’n tachtig zondagen kennis met tientallen bevlogen 
professionals. Daarbij stimuleren we onze leerlingen om met volle overtuiging hun interesses en 
talent te volgen en brengen we hen de vaardigheden bij die hen helpen hun doelen te bereiken. 
Elke les richten we zo in dat er prikkelende, magische momenten ontstaan. Momenten die bijblijven, 
die hun horizon vergroten en hen de drive geven om voor hun dromen te gaan. Zo bieden we onze 
leerlingen inspiratie voor het leven. 
Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.imcweekendschool.nl 
 
 

 
 
Jaarkalender  
Jaarlijks ontvangt u van ons digitaal een kalender met daarin de planning voor het gehele schooljaar. 
De kalender staat ook op de website. In principe gaan alle geplande activiteiten uit deze kalender 
altijd door. In het geval dat er iets gewijzigd wordt aan de kalender, vermelden we dit in de 
Caleidoskopie.  
 
Jeugdgezondheidszorg  
Elk jaar worden de kinderen uit de groepen 2 en 7 preventief op school onderzocht door de 
jeugdverpleegkundige van de GGD. Het doel van de onderzoeken is het beoordelen van de 
gezondheidstoestand, de groei en ontwikkeling (zowel lichamelijk als psychosociaal) van uw kind.   
De jeugdverpleegkundige kunt u bereiken via de GGD Flevoland op 088-0029920 (8:30 – 12:30 uur) 
Meer informatie is te vinden op:  www.ggdflevoland.nl   
 
Het bezoekadres is: 
GGD Flevoland, afdeling JGZ 
Boomgaardweg 4 
1326 AC  Almere 
 

 
 
Kapstokken  
De kapstokken zijn geplaatst bij de lokalen. Om de school netjes en overzichtelijk te houden, worden 
de jassen en tassen aan de haken opgehangen. Wanneer de kinderen (natte) laarzen of vuile 
schoenen hebben, worden deze bij binnenkomst uitgedaan en onder de kapstokken geplaatst. In dit 
geval nemen de kinderen gymschoenen of andere schoenen mee om binnen te dragen. 
 
Kiezen van een basisschool  
Het kiezen van een goede school voor uw kind is een hele opgave. De school om de hoek ligt vaak 
voor de hand uit praktische overwegingen. Toch is het aan te raden om van meer scholen informatie 
in te winnen. De gemeente Almere heeft een breed aanbod aan basisscholen; bijzondere en 
openbare scholen. U heeft de vrijheid te kiezen voor een school die bij uw manier van opvoeden 
past.  

https://www.imcweekendschool.nl/
http://www.ggdflevoland.nl/
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Klachtenprocedure  
Heeft u een klacht over de manier waarop onderwijs wordt gegeven of bent u niet tevreden over 
andere zaken? Dat kan gebeuren. Heel vervelend, maar vaak biedt een één-op-één-gesprek met de 
betrokken medewerker (meestal de leerkracht) uitkomst. Als dit niet zo is, adviseren wij u om met de 
directie van de school een afspraak te maken voor een gesprek. Meestal wordt de betrokken 
medewerker gevraagd aan dit overleg deel te nemen.  
Is het probleem niet verholpen na deze gesprekken? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij het 
College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep. In het protocol ‘Klachtenregeling’ staat exact 
omschreven wat de taken van het bestuur en de klachtencommissie zijn, wat de werkwijze is, hoe u 
de klacht kunt indienen en hoe de klacht afgehandeld wordt.  

 Indienen klacht 
U kunt uw klacht schriftelijk binnen een jaar na het incident indienen bij het College van Bestuur 
van de Almeerse Scholen Groep. Het bestuur doet dan onderzoek en luistert naar het verhaal van 
beide partijen.  Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan bepaalt u of de klacht moet 
worden doorgestuurd naar de klachtencommissie.  

 Taken klachtencommissie 
De commissie onderzoekt klachten en luistert naar de verhalen van de betrokken partijen. 
Vervolgens adviseert de commissie het College van Bestuur over het feit of de klacht terecht is 
en in aanmerking komt voor behandeling. En over welke maatregelen genomen kunnen worden. 

 Klachten over ongewenste intimiteiten en andere vormen van fysiek en/of psychisch geweld  
Elke school heeft een contactpersoon die u kunt aanspreken als u een klacht heeft over 
ongewenste intimiteiten en/of geweld. Bij ons is dat juf Esther. Als het nodig is, verwijst Esther u, 
in overleg met de directeur, door naar een externe vertrouwenspersoon (GGD) die u deskundig 
verder helpt. Ook met het indienen  van een schriftelijke klacht bij het College van Bestuur  kan 
deze persoon u helpen. 

 Afwikkeling klacht 
U hoort van het College van Bestuur of de klacht terecht is en wat het vervolg zal zijn.  

 
Kledingvoorschriften 

Dit kan een moeilijk onderwerp zijn omdat niet voor iedereen duidelijk is wat kan en wat niet 
kan op de basisschool. Om het een en ander iets duidelijker neer te zetten hebben wij de 
volgende afspraken met elkaar gemaakt. Wij zitten en lopen niet met ontbloot bovenlijf door de 
school en in de klas. Gebruik van petten en aanstootgevende kleding is niet toegestaan. Bij 
twijfel ligt de uiteindelijke beoordeling bij de directie van de school. 
 

 
 
Leerkrachten  
Aan onze school zijn veel mensen verbonden. Naast de tientallen hulpouders, werken er ruim 25 
professionele krachten in school. Hiervan zijn de meeste mensen onderwijsbevoegd en werkzaam als 
leerkracht, intern begeleider, remedial teacher of directie. Ook werken de logopediste, de jeugdarts, 
een ergotherapeut, de schoolbegeleiders en de collegiale consultant op gezette tijden bij ons op 
school. Ter ondersteuning van deze mensen is het onderwijsondersteunende personeel benoemd. Er 
is een onderwijsassistent, een administratrice en een huismeester. Ook werken er diverse stagiaires. 
 
Leerlingenraad  
Tijdens schooltijden komen afgevaardigde leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 ongeveer tien 
keer per jaar bij elkaar. Ze bespreken onder leiding van Tanja de Jonge (activiteitencoördinator) 
zaken die onder de leerlingen leven. 
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Leerplicht  
Als uw kind 5 jaar is, is het leerplichtig. Wilt u uw zoon of dochter buiten de schoolvakanties van 
school houden voor vakantie of om andere redenen, dan moet u hiervoor buitengewoon verlof 
aanvragen. Voor het aanvragen van buitengewoon verlof heeft de directie van de school een  
speciaal formulier.  
Dit moet u doen 

 Lever het ingediende formulier persoonlijk in bij de directie. 

 Doe dit minimaal 2 weken van tevoren. 
 

Verschillende soorten verlofaanvragen. Hoe werkt het? 
Er zijn twee soorten verlof: vakantieverlof en verlof voor gewichtige omstandigheden. Er gelden 
verschillende regels. 
 
Als u vakantieverlof aanvraagt, keuren wij dit alleen maar goed als u een beroep uitoefent waardoor 
u niet in de schoolvakantie weg kunt. U bent verplicht bij de aanvraag een werkgeversverklaring in te 
leveren.  

 Buitengewoon vakantieverlof wordt maximaal één keer per jaar verleend.  

 De vakantie mag maximaal tien schooldagen duren.  

 Het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.  
 
Het kan zijn dat u verlof moet aanvragen voor zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’. Denk 
hierbij aan een verhuizing, religieuze verplichtingen, het bijwonen van een huwelijk, een ambts- of 
huwelijksjubileum van u of uw ouders, een ernstige ziekte of het overlijden van een familielid.  

 Vakantieverlof is bij gewichtige omstandigheden niet toegestaan. 

 Wilt u uw kind langer dan 10 schooldagen thuishouden? Dien dan via de directie van de 
school een aanvraag in bij de leerplichtambtenaar.  
 

Controle naleven regels 
Deze regels rondom leerplicht en buitengewoon verlof zijn niet door de school of het schoolbestuur 
bedacht. Ze zijn in de wet vastgelegd. De leerplichtambtenaar (mevrouw G. Giffith) controleert of wij 
de regels naleven. Doen wij dit niet, dan kan het schoolbestuur een boete krijgen. Bij ongeoorloofde 
afwezigheid van uw kind moeten wij de leerplichtambtenaar informeren. Ook u kunt dan een boete 
krijgen via de officier van justitie. 

Meer informatie 
Wilt u meer lezen over buitengewoon verlof, leerplicht en ongeoorloofd schoolverzuim? Kijk op 
de website van de gemeente Almere: https://www.almere.nl/leren/leerplicht-en-rmc/ 

 
Kortdurend verlof 
Ook voor een korte onderbreking van de onderwijstijd moet u verlof aanvragen. School moet kunnen 
aantonen waar de leerlingen zijn en waarom ze onderwijstijd missen. U kunt het verlofformulier 
ophalen bij Francisca of Janneke.  
 
Leerlingvolgsysteem  
Bij ons op school wordt iedere leerling in zijn/haar schoolloopbaan systematisch gevolgd. Dit houdt in 
dat iedere leerling op vastgestelde momenten getoetst wordt met de bedoeling om vast te stellen of 
hij/zij zich op het te verwachten niveau ontwikkelt en of er eventueel verdere stappen moeten worden 
genomen. Dit gebeurt dan in overleg met de intern begeleiders. Wij gebruiken voornamelijk de Cito-
toetsen. Deze zijn landelijk genormeerd hetgeen een objectief oordeel garandeert. We toetsen o.a. 
woordenschat, rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. 
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen in het leerlingvolgsysteem, maken 
we gebruik van het volgsysteem  van de Kanjertraining: Kanvas. 
 
 

http://www.almere.nl/leren/leerplicht/uitzonderingen-en-vrijstellingen
https://www.almere.nl/leren/leerplicht-en-rmc/
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Logopedie  
Het doel van logopedie op scholen in Almere is het vroegtijdig signaleren en voorkomen van 
problemen in de mondelinge communicatie (spreken en verstaan). Dit gebeurt door middel van een 
logopedische screening. Caleidoscoop heeft een logopedist in school van de praktijk ‘In Almere 
logopedie’. Uw zoon of dochter kan hier terecht met een verwijzing van de huisarts. 
 
Luizenzak  
Bij inschrijving wordt een luizenzak verstrekt. Deze kan aan de kapstok gehangen worden zodat de 
jas van uw kind beschermd wordt tegen luizen. Bij verlies van de luizenzak kan een nieuwe worden 
aangeschaft voor € 5,- 
 

 
 
Medezeggenschapsraad  
Voor de school en de kinderen is het van grote betekenis dat ouders en verzorgers hun inbreng 
leveren in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een wettelijk orgaan en bestaat uit ouders en 
personeel. In de Wet op de medezeggenschap is een duidelijk kader aangegeven waarin de MR 
instemmings- of adviesrecht heeft. Zij is daarmee het hoogste formele adviesorgaan van de school. 
Alle zaken betreffende de school kunnen de MR passeren. Deze kunnen zowel door de ouders als het 
personeel worden ingebracht. Er hebben vier personeelsleden en vier ouders zitting in de MR. Als er 
leden aftreden, die zich niet herkiesbaar stellen, worden verkiezingen gehouden. De MR-
vergaderingen zijn openbaar en u kunt deze dus bijwonen.  
 
Medisch handelen 
We hebben een protocol voor het medisch handelen. Zie daarvoor bijlage 2. 
 
Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling 
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling. De stappen die genomen dienen te worden, zijn te vinden op de site  
www.rijksoverheid.nl/meldcode 
 
Milieu en natuur  
De Caleidoscoop grenst aan het Floriade terrein, dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Komend schooljaar besteden wij aandacht aan milieu en natuur. We staan bijvoorbeeld stil bij binnen 
en buitenklimaat, schooltuin en afval scheiden.  
Naast onze eigen activiteiten sluiten wij aan bij activiteiten die vanuit de Floriade georganiseerd 
worden.  
 
Mobieltjes  
Mobieltjes mogen tijdens schooltijd en de overblijf niet ingeschakeld staan. Indien een kind in een 
uitzonderlijk geval bereikbaar moet zijn, moet dit met de leerkracht besproken zijn. Alle schade of 
diefstal is in alle gevallen voor eigen risico.  
 

 
 
 
 
 

http://www.ggd-flevoland.nl/client/1/?websiteid=1&contentid=253&hoofdid=251
http://www.rijksoverheid.nl/meldcode
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Naschoolse activiteiten 
Op de activiteitenladder staan de naschoolse activiteiten vermeld van een bepaalde periode van de 
brede school Campus Caleidoscoop. Meester Frits organiseert als sportleider de naschoolse sport 
activiteiten. Juf Tanja organiseert als activiteitencoördinator de overige activiteiten. 
 
Voor- en naschoolse opvang  
Caleidoscoop heeft voor de voor- en naschoolse opvang een contract afgesloten met Smallsteps. 
Smallsteps  is een kinderopvangorganisatie met diverse vestigingen in Almere. Meer informatie kunt 
u vinden www.smallsteps.nl 
  

 
 
Opleidingsschool 
Caleidoscoop is een van de 11 opleidingsscholen van Hogeschool Windesheim. Bij ons krijgen 
Pabostudenten de kans om praktijkervaring op te doen. Tweede en derde-jaars studenten zijn een 
dag per week bij ons voor een periode van een halfjaar. Laatste jaars studenten, de zogenaamde 
leraar-in-opleiding (LIO), zijn een heel schooljaar, drie dagen per week bij ons. Zij mogen onder 
toezicht en begeleiding, zelfstandig voor een groep staan.  
 
Oké-punt  
Een zeer interessante website voor alles wat met opvoeding te maken heeft is www.okepunt.nl.  
  
Onderwijskundig rapport  
Over iedere leerling die de school verlaat, wordt er een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit 
rapport wordt naar de nieuwe school gestuurd. In het onderwijskundig rapport staat een 
samenvatting van het ontwikkelingsniveau van de leerling. U kunt om een afschrift vragen. 
 
Openbaar onderwijs  
Caleidoscoop is als openbare school toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid naar geslacht, 
land van herkomst, godsdienst, levensbeschouwing, maatschappelijke opvattingen, inkomen en 
fysieke mogelijkheden. Wij kunnen en willen een afspiegeling van de maatschappij zijn, een 
ontmoetingsplaats voor verschillende levensbeschouwingen en culturele achtergronden. Al met al: 
een veelkleurig, veelvormig en vrolijk geheel, net als een caleidoscoop. 
 
Ouderbetrokkenheid 
Alle ouders zijn betrokken bij hun kind. Betrokkenheid is niet af te meten aan het aantal keren dat u 
op school komt. Wij vinden het belangrijk ouders als partners te zien. Dat zien we breed, we 
onderscheiden vijf partnerschappen: 

 Pedagogisch partnerschap: 
Samen zoeken hoe we uw kind/onze leerling het beste kunnen benaderen. Wat werkt wel en wat 
werkt niet? 

 Didactisch partnerschap: 
Hoe kunnen we u betrekken bij het leren van uw kind. Voor u is het goed te weten wat we doen, 
voor ons is het waardevol te weten waar bijvoorbeeld interesses van uw kind liggen.  

 Formeel partnerschap: 
Betrokkenheid van ouders in de MR, die meepraten over het beleid. Van ouders die mee helpen 
organiseren van activiteiten. 

 Informeel partnerschap 
De korte gesprekjes even tussendoor, meehelpen bij activiteiten. 

 Maatschappelijk partnerschap 

http://www.smallsteps.nl/
http://www.okepunt.nl/
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Als brede school staan we midden in de maatschappij. We willen graag een rol vervullen in de 
wijk samen met u. 

 
Ouderbijdrage  
Vanaf dit schooljaar zijn de administratief medewerker en de directeur verantwoordelijk voor de 
financiën van de ouderbijdrage, kamp- en schoolreisgelden.  
De ouderbijdrage is vrijwillig. Zonder deze bijdrage wordt het moeilijk extra activiteiten te laten 
plaatsvinden zoals sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest, sport-/straatspeeldag, excursies, 
afscheidsfeest en dergelijke. Als uw kind na 1 januari op school komt betaalt u de ouderbijdrage 
slechts voor een half jaar. 
Mocht u de bijdrage niet kunnen of willen betalen, geef dit dan s.v.p. aan de directie of de 
administratief medewerker door. Betalen in termijnen is mogelijk.  
 
Ouder-werkgroepen  
Op Caleidoscoop zijn ouders actief met het mede organiseren van projecten, festiviteiten, 
ouderavonden, etc. Vanaf dit jaar is er geen oudervereniging meer, maar helpen en ondersteunen 
ouders school vanuit werkgroepen. Alle bijzondere activiteiten (bijvoorbeeld het sinterklaasfeest) 
hebben een werkgroep onder leiding van een coördinator (een leerkracht van de school). 
In de Caleidoskopie doet een coördinator een oproep om een werkgroep te komen versterken, of om 
te komen helpen bij bepaalde activiteiten en festiviteiten. Behalve dat deze activiteiten een 
meerwaarde hebben voor de school, zijn ze ook vaak heel gezellig! Ieder jaar verantwoorden we de 
besteding van de ouderbijdrage tijdens de algemene ledenvergadering. Een externe kascommissie 
controleert de financiën. 
 

 
 
Parkeren  
U dient uw auto, voor de veiligheid van de kinderen en uzelf, in een van de parkeervakken te zetten. 
Met de wijkagent is afgesproken dat er op parkeerovertredingen wordt gecontroleerd in de buurt 
van school. De veiligheid van de kinderen is hierbij het uitgangspunt. 
 
Passend Onderwijs 
Informatie over Passend Onderwijs vindt u op: http://www.passendonderwijs-almere.nl/  
 
Pauze  
Iedere dag hebben de kinderen 2 pauzes. De klassen gaan dan onder leiding van een teamlid van 
Caleidoscoop buiten spelen. Er is een rooster voor pleinwacht.  
 
Petten/hoofddeksels  
De kinderen dragen geen pet of hoofddeksel in de klas. In geval van een bepaalde geloofsovertuiging 
kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de directie. 
 
Peuterspeelzaal 
In school hebben we een peuterspeelzaal van Smallsteps. De pedagogisch medewerkers en de 
leerkrachten hebben regelmatig samen overleg, o.a. over het programma. Op www.smallsteps.info 
kunt u meer informatie vinden. 
 
Plein  
Van de kinderen wordt verwacht dat zij zich voor schooltijd en in de pauze op het schoolplein 
bevinden. In de pauze zijn er leerkrachten buiten om toezicht te houden. In verband met het grote 
aantal spelende kinderen, kunnen wij geen skeelers, skateboards, steps en soortgelijk speelgoed 

http://www.passendonderwijs-almere.nl/
http://www.smallsteps.info/
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toelaten. Dit om ongelukken te voorkomen! Soms komen kinderen op hun step, skateboard, skeelers 
naar school. We verwachten dat de ouders deze materialen weer meenemen naar huis, omdat we 
geen ruimte genoeg in school hebben om deze materialen te bewaren. Na schooltijd kan er op het 
schoolplein worden gespeeld. De school is dan echter niet meer verantwoordelijk. Het is natuurlijk 
belangrijk om het plein (en de muren van de school) netjes te houden.  
 

 
 
Rapporten  
Twee keer per jaar, eind januari en in juni, krijgen de kinderen een rapport mee. In het rapport staat 
informatie over de ontwikkeling van uw kind. Naar aanleiding van het rapport vindt er een 
tienminutengesprek plaats waarin de leerkracht het rapport toelicht en u vragen kunt stellen.  
 
Rookverbod  
In ons gehele gebouw en op het schoolplein mag niet gerookt worden.  
 

 
 
Scholing van leerkrachten  
Scholing van leerkrachten vindt op verschillende wijzen plaats. Ieder schooljaar zijn er studiedagen 
ingeroosterd. Het team bespreekt dan onderwijskundige zaken die tijdens de normale 
teamvergadering niet aan de orde kunnen komen. De kinderen zijn op de studiedagen vrij. In de 
jaarplanning is te zien op welke dagen de kinderen vrij zijn. Daarnaast volgen de leerkrachten 
regelmatig individuele cursussen/ opleidingen. Meestal vallen deze buiten schooltijd, maar een 
enkele keer is een leerkracht een dag afwezig omdat er een cursus/workshop gedurende een hele 
dag wordt gegeven.  
 
Schoolbenodigdheden  
De kinderen krijgen van school een potlood, een liniaal en een gum. In groep 3 krijgen de kinderen 
een, speciaal door de school uitgezochte, balpen. Gaan de kinderen onzorgvuldig met hun materialen 
om dan dienen zij deze zelf te vervangen. De kosten bedragen: schrijfpotlood en 
gum: 20 cent, liniaal: 1 euro, pen: 2 euro. 
 
Schoolfotograaf  
Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school. Er worden groepsfoto’s en foto’s van individuele 
kinderen gemaakt. Daarnaast is er een mogelijkheid om een foto te laten maken van broertjes en 
zusjes, mits zij allemaal op Caleidoscoop zitten. Via een inlogcode kunt u de foto’s online bestellen en 
betalen. 
 
Schooltijden  
Op alle dagen hebben alle groepen les van 8.30 uur tot 14.00 uur.  
De school gaat ’s morgens om 8.20 uur open. Graag zien wij u op tijd afscheid nemen van uw kind, 
zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Om 8.30 gaat de voordeur dicht en worden kinderen die te 
laat zijn door de directeur naar de klas gebracht. Vanaf 14.00 uur komen de kinderen naar buiten.  
 
Schorsing en verwijdering  
Als uw kind zich niet gedraagt volgens de geldende regels van onze school, kunnen we een aantal 
maatregelen treffen. Denk hierbij aan strafwerk, een time-out of nablijven. Ook kunnen we besluiten 
om uw kind voor een korte periode te schorsen. Helaas komt het weleens voor dat een leerling 
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dusdanig ontoelaatbaar gedrag vertoont dat schorsing of verwijdering noodzakelijk is. Het betreft 
gedrag waardoor de rust en veiligheid en/of het onderwijskundig proces in de school niet meer 
gegarandeerd kunnen worden.    In de Wet op het Primair Onderwijs zijn hierover regels opgenomen. 
Deze zetten wij - kort samengevat - op een rij.  
Waarom schorsen we? 
Op onze school hebben we regels waar iedereen zich aan moet houden. We vinden het belangrijk om 
uw kind en zijn of haar klasgenoten een veilige en gezellige leeromgeving te bieden. Als een leerling 
onze regels niet respecteert en naleeft, kunnen we het kind schorsen. Met een schorsing willen we 
een dringend signaal afgeven richting de leerling: dit gedrag is ontoelaatbaar!   
Zo werkt een schorsing 
Uw kind kan voor één dag tot maximaal één week geschorst worden. Als uw kind voor een halve dag 
naar huis wordt gestuurd, valt dit niet onder de noemer ‘schorsing’. Dit noemen we een ‘time-out’.  
Als dit uw kind betreft, krijgt u van ons een brief waarin de reden van schorsing staat.  
Als de schorsing langer dan één dag duurt, laten wij de Rijksoverheidsinspectie schriftelijk weten 
waarom wij uw kind geschorst hebben. 
Hoe kunt u bezwaar maken? 
Als u het met een schorsing niet eens bent, kunt u bij ons bestuur een bezwaarschrift indienen. In het 
bezwaarschrift vermeldt u de argumenten waarom u vindt dat de schorsing niet terecht is. Stuur dit 
naar: 
Almeerse Scholen Groep 
Randstad 20-31 
Postbus 60276 
1320 AH  Almere 
 

Zo werkt een verwijdering 
Als we besluiten dat uw kind van school moet, zijn wij verplicht om voor hem of haar een 
vervangende school te vinden.  
Als u het niet eens bent met ons besluit, kunt u hiervoor terecht bij de Geschillencommissie Passend 
Onderwijs. Dit is een onafhankelijke commissie waarbij iedere school is aangesloten. Op uw verzoek 
adviseert de commissie het schoolbestuur binnen 10 weken over de beslissing van verwijdering. Het 
bestuur hoeft het advies niet op te volgen.  
Als u bij het schoolbestuur bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit tot verwijdering dan moet zij het 
advies van de Geschillencommissie Passend Onderwijs afwachten.  
 Het bestuur laat u en de commissie weten wat wij met het advies doen en waarom. 
Meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan op:  https://onderwijsgeschillen.nl/  
De Geschillencommissie Passend Onderwijs valt onder de Stichting Onderwijsgeschillen.  
 
Speelgoed meenemen  
Op een aantal vrijdagmiddagen mogen de kinderen speelgoed mee naar school nemen. Kinderen 
mogen op (of na) hun verjaardag hun nieuw gekregen cadeaus op school laten zien.  
 
Studiedagen 
Studiedagen zijn dagen waarop de leerlingen vrij zijn. Om misverstanden te voorkomen: studiedagen 
kunnen worden gepland, omdat we jaarlijks meer lesuren draaien dan wettelijk verplicht is. Op die 
dagen houden de leerkrachten zich met organisatorische zaken en bijscholing bezig. Ook zijn enkele 
leerlingvrije-dagen ingebouwd waarop de leerkrachten administratieve taken kunnen regelen. 
 
 

 
 
Tien-minutengesprekken  

https://onderwijsgeschillen.nl/
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In september nodigen we u uit voor een ‘afstemmingsgesprek’ op school. U kunt dan aan de 
leerkracht vertellen hoe uw kind school beleeft en waar het kind thuis mee bezig is. 
In november, februari en juni nodigen wij u uit voor een tien-minuten gesprek op school. We spreken 
dan over de vorderingen van uw kind aan de hand van een rapport. We gaan ervan uit dat er van elk 
kind een ouder of verzorger aanwezig is op deze avond. Indien u verhinderd bent op deze avond, 
kunt u met de leerkracht een andere afspraak maken.  
 
Trakteren  
Op hun verjaardag mogen de kinderen trakteren in hun eigen groep. 
Voor de traktatie hebben we enkele aanbevelingen: 

 Het liefst een gezonde traktatie; 

 Matig de zoetigheid van de traktatie; 

 Matig de omvang/hoeveelheid van de traktatie; 

 Probeer rekening te houden met kinderen met een allergie door vroegtijdig te informeren bij de 
groepsleerkracht; 

 Voor ‘noodgevallen’ kunnen ouders van kinderen met een voedselallergie een trommeltje 
achterlaten bij de leerkracht met een verantwoorde traktatie. 

 
Tussendoortje   
Tijdens de schooluren mag er door de kinderen niet worden gesnoept. In de pauze is er voor de 
kinderen gelegenheid om even iets te drinken of te eten. Het is duidelijk als tussendoortje bedoeld.  
Kinderen die geen fruit lusten mogen een boterham meenemen. Op deze manier willen we een 
gezonde leefstijl uitdragen. 
 
Twitter 
De school heeft een eigen twitteraccount: @obscaleidoscoop. We vinden het leuk als u ons volgt. 
 

 
 
Vakleerkracht  
Wij hebben op school  vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs; meester Frits, meester Michael en 
juf Sietske. Zij verzorgen alle lessen gymnastiek in de gymzaal en het speellokaal. Zij houden zich ook 
bezig met de organisatie van sportactiviteiten die na schooltijd plaatsvinden. 
 
Vakantie en vrije dagen 
Vakanties en vrije dagen vindt u in onze jaarkalender die via Digiduif wordt verspreid. De 
jaarkalender staat ook op de website. www.caleidoscoop.asg-almere.nl  
 
Verjaardag vieren 
In de groepen 1 tot en met 3 zijn ouders welkom bij het vieren van de verjaardag van hun kind in de 
groep. Vanaf groep 4 vieren we de verjaardagen zonder ouders. 
 
Verlof vragen  
Zie leerplicht. 
 
Video-opnamen  
Er worden regelmatig video-opnamen gemaakt van kinderen en activiteiten op school. Deze 
opnamen worden meestal gemaakt als hulp bij de begeleiding van leerkrachten en studenten. Ook 
leggen we activiteiten vast als ‘leuke’ herinnering. Ouders geven bij de inschrijving op onze school 
aan of zij bezwaar hebben als hun kind op school gefilmd wordt. Indien dit het geval is houden wij 
daar rekening mee.  

http://www.caleidoscoop.asg-almere.nl/
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Website    
Onze school heeft een website met als adres: www.caleidoscoop.asg-almere.nl  
U vindt hier algemeen toegankelijke informatie over de school. Voor meer specifieke en actuele 
informatie, evenals archieven van de nieuwsbrieven en actueel fotomateriaal moet u op Digiduif zijn.  
 
Wisselen van school 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen midden in het schooljaar regelmatig wisselen van school. Helaas 
komt dit de leerprestaties niet ten goede. Daarom hebben alle schoolbesturen van Almere besloten 
tussentijds wisselen zo veel mogelijk te beperken. We zetten de regels graag voor u op een rij. 
Tussentijds wisselen van school gedurende het schooljaar is alleen mogelijk als: 

 U verhuist; 

 Uw kind speciaal onderwijs moet gaan volgen; 

 Er sprake is van een onoplosbaar conflict;  

 De school de zorg niet meer kan leveren.  
 
Naar een nieuwe school aan het einde van het jaar 
Heeft u een andere reden om van school te wisselen? Dat kan aan het einde van een schooljaar. 
Hoe? U vraagt een gesprek aan met de directie en u geeft aan dat u uw kind wilt uitschrijven. Uw 
kind maakt het schooljaar af en start het nieuwe schooljaar op zijn of haar nieuwe school.  
Om ervoor te zorgen dat de overgang voor uw kind soepel verloopt, hebben de schooldirecties 
overleg met elkaar over de ontwikkeling van uw kind en de gang van zaken rondom de 
schoolwisseling.  
 

 
 
Ziekmelden  
U wordt vriendelijk verzocht om in geval van ziekte van uw kind de school hiervan voor schooltijd in 
kennis te stellen. We hebben het liefst dat u dit doet voor 8.15 uur ‘s morgens door middel van het 
inspreken van een bericht. Indien het om een ziekte gaat met besmettingsgevaar willen we daar zo 
spoedig mogelijk van op de hoogte worden gebracht.  
 
Ziekte leerkracht  
Als een leerkracht ziek is, wordt binnen de school een oplossing gezocht om de groep op te vangen. 
Het kan voorkomen dat de groep wordt verdeeld over de andere groepen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caleidoscoop.asg-almere.nl/
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BIJLAGE 1 AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING 
 
 
VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID 
De  Almeerse  Scholen Groep, het bestuur van deze school, heeft voor de hele organisatie  een 
verzekeringspakket afgesloten bij verzekeringsmaatschappij AON. Onderdeel van dit pakket zijn een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 
 
 
Wie zijn er verzekerd? 
Iedereen die betrokken is bij schoolactiviteiten: leerlingen, personeel en vrijwilligers. 
 
 
Wat is er wel en niet verzekerd op basis van de ongevallenverzekering? 

 Betrokkene heeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit 
leidt. 

 Als de verzekering van de betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld door eigen risico, 
worden de geneeskundige en tandheelkundige kosten vergoed. 

 Materiële schade, bijvoorbeeld aan de bril, fiets en telefoon valt niet onder de dekking. 
 
 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Personeelsleden, vrijwilligers en bestuursleden, actief voor de school, zijn gedekt  tegen 
schadeclaims door onrechtmatig handelen. Maar let op!  
 

1. De school/het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.  
 

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een verwijtbare fout. 
Personeelsleden, vrijwilligers of bestuursleden moeten dus te kort zijn geschoten in wat er van hen 
verwacht wordt. Een mooi voorbeeld van een niet verwijtbare fout: tijdens de gymles wordt een bal 
geschopt. Deze komt op de bril van uw zoon of dochter terecht en de bril is kapot. In zo’n geval valt 
de schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. 
 

2. De school is niet aansprakelijk voor schade van onrechtmatig gedrag van leerlingen.  
 

Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun  
handelen. Als uw kind tijdens de schooluren of schoolactiviteiten door onrechtmatig handelen 
schade veroorzaakt, is hij of zij daar zelf verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk dat u zelf een 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Op vergelijking site  www.Independer.nl kunt u 
kijken welke aansprakelijkheidsverzekering het beste bij uw gezin past. 
 
 
Eigendommen van leerlingen verzekeren. Het kan! 
Wilt u er zeker van zijn dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan door schade aan de 
eigendommen van uw kind? Dan kunt u zich hiervoor verzekeren met een leerlingenverzekering. Op 
deze manier is schade die optreedt in de periode van huis naar school, onder schooltijd en van school 
naar huis verzekerd.  Meer informatie vindt u op: 

 www.leerlingenverzekeringen.nl  

 www.aononderwijs.nl/leerling  
 
 
 

http://www.leerlingenverzekeringen.nl/
http://www.aononderwijs.nl/leerling
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BIJLAGE 2 MEDISCH HANDELEN 
 
 

MEDISCH HANDELEN EN MEDICIJNGEBRUIK 

ZO REGELEN WE DAT OP ONZE SCHOLEN 

Wat nou als uw kind medicijnen gebruikt, een aandoening heeft of ziek wordt op school? Waar is de 

school dan verantwoordelijk voor en hoe moet het onderwijspersoneel handelen?  

 

Omdat we hier te maken hebben met de Wet BIG (Wet op de Beroepen Individuele 

Gezondheidszorg) én omdat het om de gezondheid van uw kind gaat, hebben wij een protocol 

opgesteld. In het protocol ‘Medisch handelen en medicijngebruik op school’ staat alles over de 

volgende drie situaties: 

 

1. Uw kind wordt ziek op school: hoe te handelen?  

 

Wij zijn voorzichtig met het geven van paracetamol. Als uw kind ziek wordt of pijn heeft, bellen we u 

voor overleg. Bent u niet bereikbaar? Dan bepalen wij zelf of pijnstilling gewenst is. Bij twijfel 

raadplegen wij een arts. Bij de inschrijving van uw kind heeft u een verklaring getekend, waarmee u  

ons toestemming geeft voor de manier waarop wij handelen. In de verklaring staan ook 

eventuele bijzonderheden over de gezondheid van uw kind.  

 

2. U vraagt de school voorgeschreven medicatie toe te dienen aan uw kind. 

 

Moet uw kind tijdens schooltijd medicijnen innemen? Dan kunt u een medewerker van de school 

vragen of hij/zij dat wil doen. Als de persoon in kwestie zich bekwaam genoeg voelt om deze 

verantwoordelijkheid te nemen, vult u ‘Verklaring 2 Medicatiegebruik’ in. Hierin staat exact 

beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe gehandeld wordt.  

 

3. U vraagt de school een medische handeling te verrichten.  

 

Bij hoge uitzondering voeren wij medische handelingen uit. Denk hierbij aan het toedienen van 

injecties of het geven van sondevoeding. Als de onderwijsmedewerker dit wil doen, moet hij/zij 

eerst bekwaam worden verklaard door een arts of deskundige.  Ook moeten de verklaring 

‘medisch handelen’ en de ‘bekwaamheidsverklaring’ worden ingevuld en getekend door de 

juiste partijen. 

 

Waar vind ik het protocol en de verklaringen?  

Bovenstaande informatie is een samenvatting van het protocol. Wilt u het protocol of de bijlagen in 

zijn geheel nog eens rustig doornemen? Dan kunt u deze opvragen bij de schoolleiding. 

 

 

 

 


