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Woord vooraf
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Deze schoolgids is een aanvulling op onze Informatiekatern. We informeren u met dit document over allerlei
schoolse zaken die minder of niet aan bod zijn gekomen in de informatiekatern. Het gaat daarbij niet alleen om
hoe we zaken praktisch organiseren maar ook over de manier waarop wij ons onderwijs vorm geven en waar we
voor staan.
Namens het team,
Marion Slijpen
Directeur Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers
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Inleiding
De Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers valt onder bestuur van de Stichting Katholieke Onderwijs Centrale
(Stichting KOC) Groningen. Dit bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor zowel onze school als voor de St.
Michaëlschool, met de Sint Franciscus als dependance.
De scholen hebben een medezeggenschapsraad (MR) waarin naast teamleden ook ouders zitting hebben. De
MR van de St. Michaëlschool (deelraden van de St. Michaël school en de St. Franciscus) en de MR van de
Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers vormen samen de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad van de
SKOC. Via de GMR kunnen ouders en teamleden invloed uitoefenen op het beleid van het bestuur. Het bestuur
raadpleegt meestal de GMR voordat zij een besluit neemt.
We hebben een actieve en betrokken ouderraad (OR) die activiteiten zoals bijvoorbeeld de kerstviering en het
Sterrenpleinfeest organiseert.
De Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers is een basisschool voor alle kinderen uit de wijk en daarbuiten. De
school werd in 1966 opgericht en kreeg de naam Bisschop Bekkers. Deze bisschop ging uit van openheid en
eigen verantwoordelijkheid. Opvoeden met liefde en geduld was zijn ideaal. Dit is ook ons uitgangspunt.

Bisschop Bekkers

Wilt u meer over onze uitgangspunten lezen? Dan verwijzen we u naar onze brontekst en onze site www.bbekkers.nl
De school heeft ongeveer 210 kinderen verdeeld over 8 groepen. Er werken, inclusief ondersteunend personeel,
25 mensen.
De school geeft onderwijs aan kinderen met 37 verschillende culturele achtergronden. Daarvan heeft 48% van de
kinderen een Nederlandse culturele achtergrond en 52% van de kinderen een andere culturele achtergrond.
44% van de kinderen spreken thuis een andere taal dan Nederlands.
We zitten in een gebouw dat meer dan 50 jaar oud is en niet meer voldoet aan de eisen van het hedendaagse
onderwijs. De school staat sinds 2020 op de lijst van het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Groningen
voor nieuwbouw. Er worden op dit moment plannen gemaakt in overleg met team, kinderopvang en wijk over een
ver-, nieuwbouwontwerp. We hopen dat de werkelijke ver-, nieuwbouw eind 2022, begin 2023 gaat beginnen.
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Daltonschool
Wij zijn op 23 juni 2021 opnieuw gevisiteerd door de Nederlandse Daltonvereniging. Iedere vijf jaren vindt een
visitatie plaats. De Daltonvereniging vindt het belangrijk dat de kwaliteit van het Daltononderwijs regelmatig wordt
bekeken. Twee visiteurs kijken tijdens zo’n visitatie in de klassen en de
school hoe we onderwijs geven, welk klimaat er heerst en spreken met de
directeur, de daltonspecialist, het team, kinderen en ouders. De
visitatiecommissie was enthousiast over ons Daltononderwijs en onze
licentie is verlengd met vijf jaren. Daar zijn we trots op!
In de afgelopen jaren hebben we binnen onze school een doorgaande lijn ontwikkeld waar Dalton leidend is:




We werken met dag- en weektaken van groep 2 t/m 8
Alle kinderen hebben regelmatig keuzewerk
Samenwerken en samenwerkend leren is een belangrijk onderdeel in iedere klas geworden

We zetten de leerkrachten en de onderwijsassistenten zoveel mogelijk in op hun kwaliteiten en competenties, dat
levert kwaliteitsverbetering van het onderwijs op.
We hanteren de volgende organisatievormen:





Basisgroep: de groep waar je samenkomt en een eigen leerkracht hebt;
Cluster: organisatie-eenheid (cluster 1= groep 1 en 2, cluster 2 = groep 3 en 4, cluster 3 = groep 5 en 6 en
cluster 4 = groep 7 en 8)
o Cluster 0, de peuterspeelzaal of de groep 2-4 jarigen, zal er in de toekomst bijkomen en hoort dan bij
de onderbouw.
Unit: twee clusters bij elkaar. Onderbouw is cluster 1 en 2, bovenbouw is cluster 3 en 4.

We spreken op school over “onze kinderen” i.p.v. “mijn kinderen”. We zijn samen verantwoordelijk.
Wilt u meer lezen over onze visie op Dalton, onze afspraken daarover en de speerpunten voor de komende
jaren? Dan verwijzen we u naar het Daltonboek op onze website en naar de Informatiegids.
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Vreedzame School
We zijn een Vreedzame School. Ieder schooljaar worden kinderen uit groep 6
geschoold om mediator zijn. Ze leren op de Vreedzame School manier hoe ze
kinderen kunnen meehelpen conflicten op te lossen. Deze mediatoren blijven ook
mediator in groep 7 en 8. Ons team is geschoold in het begeleiden van de
mediators en kunnen deze kinderen dus goed begeleiden.
De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve
leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als
oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de
klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich
verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
De kern van een democratie is de erkenning van verschillen en het proberen deze
verschillen te overbruggen. We leggen de ander onze mening niet op maar staan open
voor de mening van de ander. In onze visie is het van belang om kinderen al op jonge
leeftijd te leren hoe je om kunt gaan met verschillen. Kinderen hebben, om op een goede
manier op te groeien, perspectief en hoop nodig. Ze hebben het idee nodig dat ze iets
kunnen bereiken in deze samenleving. In de Vreedzame School mobiliseren we de eigen
kracht van de kinderen. Kinderen krijgen een stem, en leren die op een verantwoordelijke
manier gebruiken. Kinderen voelen zich gehoord en gezien, en ze ervaren dat het
uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.
De Vreedzame School is niet zomaar een lesmethode maar werkt aan een ‘vreedzame’ cultuur in klas en school.
Dat vraagt een doorlopende pedagogische lijn in de school. Om die reden is invoering van De Vreedzame School
altijd een combinatie van een lesprogramma en scholing door middel van teamtrainingen. Wij willen als team zelf
ook “Vreedzaam” zijn.
Dit alles past heel duidelijk in onze Daltonvisie en bij onze identiteit. Ouderbetrokkenheid is in dit proces natuurlijk
essentieel!
“It takes a village to raise a child”. “Dit dorp, deze buurt” bestaat niet meer in een tijd waarin allerlei sociale
verbanden zijn vervaagd en waarin kinderen opgroeien in een meer individuele samenleving waar mensen steeds
minder afhankelijk zijn van hun religieuze of culturele achtergrond. Traditionele steunstructuren of
gemeenschappen als kerk, nabuurschap en verenigingsleven waar mensen elkaar ontmoeten en steunen, zijn
tegenwoordig grotendeels verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn formele instituties gekomen als kinderopvang,
onderwijs, sport en spelvoorzieningen. Kinderen worden nu opgevoed door de ouders in samenwerking met de
school, de kinderopvang, de sportclub etc. Burgerschap komt aan bod in de lessen op school en dat dit dient te
gebeuren staat ook in onze wet. Wij leren kinderen wat het inhoud om een goede burger van ons gezamenlijke
land te zijn. Samenwerking en regelmatig overleg tussen de ouders en de andere opvoeders -zoals de schoolzijn cruciaal. Wanneer we een eenduidige boodschap hebben naar de kinderen, komen onze lessen beter over.
Civil society
De opvoedkundige kwaliteit van de leefomgeving is van belang voor burgerschapsvorming en kan bijdragen aan
preventie van problemen als kindermishandeling, jeugdcriminaliteit, jongerenoverlast etc. De context van de
leefomgeving (de straat, de buurt, sociale netwerken, ofwel: de civil society) speelt bovendien een belangrijke rol
bij het ontstaan en voortduren van pedagogische problemen. Vanuit dat perspectief ligt het voor de hand om te
zoeken naar mogelijkheden om de sociaalpedagogische kwaliteit van de civil society te versterken en te zoeken
naar mogelijkheden om de onderlinge sociale steun voor gezinnen te vergroten.
De Vreedzame School - en in het verlengde daarvan De Vreedzame Wijk - probeert het pedagogische dorp
(“village”) weer te creëren, door met name volwassenen (leerkrachten, professionals in welzijn, kinderopvang,
maar ook ouders, vrijwilligers, winkeliers, in het algemeen burgers) toe te rusten om hun
opvoedingsverantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren op zich te nemen. Hiermee kan niet alleen de
balans tussen steun en toezicht worden hersteld, die zo belangrijk is voor een goede opvoeding van onze jeugd,
maar wordt ook gewerkt aan het bevorderen van sociale cohesie.
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Ouderbetrokkenheid Vreedzame School  Wijk
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Verkeersveilige school
Onze kinderen nemen dagelijks deel aan het verkeer om naar school te gaan. Zij moeten leren zich veilig te
gedragen en zich veilig voelen in het verkeer. De school helpt daaraan mee.
Veiligheid van de kinderen is een zaak van ouders, school, gemeente, politie, Veilig Verkeer Nederland en
verkeersdeelnemers. De verkeerswerkgroep, waar ook ouders zitting in hebben, organiseert ieder jaar activiteiten
rondom verkeer. Hierbij moet gedacht worden aan de verkeersactiviteiten, het schriftelijk en praktisch
verkeersexamen in groep 7, het regelmatig te voet of op de fiets van en naar activiteiten van de school gaan
zoals bijvoorbeeld gymnastiek.
Komt u met de auto:
In de Capellastraat is een parkeer- en stopverbod aan de linkerkant. Wilt u stoppen en uitstappen dan kunt u
gebruik maken van de parkeerplaatsen aan de rechterkant van de Capellastraat en in de andere straten in de
buurt van de school.
In de Siriusstraat is een Kiss & Ride zone. Hier kunt u uw kind afzetten. Kinderen mogen ook aan de voorkant de
school binnen komen om 8.20 uur.
Op de stoep voor de school is het vaak heel druk. Zeker bij het uitgaan van de school om 14.00 uur. Daar
parkeren sommige ouders ook hun auto. Afgezien dat dat verboden is, belemmert dit het overzicht voor de
kinderen. Sommige kinderen moeten over de straat lopen om bij de school weg te komen, dit is onveilig. We
willen u vragen om daar rekening mee te houden.
Samengevat willen we u voor nu het volgende vragen:
1. Wilt u uw auto op een goede parkeerplaats parkeren en niet midden op de Capellestraat stoppen om kinderen
in of uit de auto te zetten. Op de stoep parkeren mag niet!
2. Wilt u de in- en uitgangen van het plein vrij houden, dus niet voor of vlak bij de doorgangen in het hek gaan
staan. U mag ook op het plein komen als u op uw kind moet wachten.
3. Zorg ervoor dat de stoep toegankelijk blijft.
Komt u op de fiets:
De kinderen van de groepen 5 en 8 stallen hun fiets aan de kant van de Siriusstraat, De kinderen van de overige
groepen stallen hun fiets in de fietsenstalling van de Capellastraat. Let op: op het plein tegen de kamer van de
directeur en de receptie van de school is er ook veel ruimte voor fietsen.
U kunt uw fiets zolang op de pleinen neerzetten. Liever niet op de stoep in verband met de toegankelijkheid van
de stoepen voor de kinderen.
Graag de fietsen op slot zetten. Wij zijn niet voor schade of diefstal aansprakelijk te stellen.
Tot slot: Geef zelf het goede voorbeeld!
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Onderwijsaanbod
Om goed te kunnen leren is een stimulerende leeromgeving van groot belang. In alle klassen is een Vreedzame
Schoolhoek met de klassenafspraken, zijn manieren van samenwerken zichtbaar, hangt werk van de kinderen.
Tevens is het de kinderen duidelijk waar alles ligt en mogen ze vaak zelf hun benodigdheden pakken en
opruimen.
Groep 1/2
Wij geloven dat kinderen in de groepen 1 en 2 vooral leren door veel te spelen. Wij
bieden een rijke leeromgeving waarin spel en fantasie worden
geprikkeld en gaan zo in gesprek met de kleuters. Kinderen
ontwikkelen zich en leren in het spel dat we samen spelen.
Taal kan niet zonder denken en het denken ontwikkelt zich
door ervaringen en spel.
Wij werken met eigen ontwikkelde thema’s.
Met de Melkweg (SKSG) wisselen we informatie uit over de
uitvoering van de projecten.
Dikkie Dik, de Melkweg en de school doen ieder jaar vijf projecten gezamenlijk. Dat zijn
herfst, feesten, Kerst, voorjaar en zomer. Zo is een doorgaande lijn van kinderen van 0 tot
zes jaar gewaarborgd.
De leerkracht begeleidt de kinderen en stimuleert hun ontwikkeling. Samen met de kinderen worden thema’s en
onderwerpen uitgewerkt en nieuwe woorden en begrippen aangeleerd. De kinderen krijgen volop de gelegenheid
het geleerde te verwerken door in de hoeken te spelen of te spelen met ontwikkelingsmateriaal. Alle belangrijke
ontwikkelingsgebieden krijgen op onze school expliciet aandacht:







persoonlijkheidsontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, morele ontwikkeling en speelwerkgedrag
motorische ontwikkeling (bewegingsonderwijs en schrijfvoorwaarden)
kunstzinnige ontwikkeling (beeldende ontwikkeling, muzikale ontwikkeling, spel en dans)
ontwikkeling van waarnemen, denken en rekenen
taalontwikkeling (mondelinge communicatie, geheugen en beginnende geletterdheid)
oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning

De lokalen zijn zo ingericht, dat alle ontwikkelingsgebieden terug te vinden zijn in de verschillende hoeken. Een
aantal voorbeelden van deze hoeken zijn: ontdekhoek, taalhoek, huishoek, bouwhoek, knutselhoek, wisselhoek.
Deze hoeken worden zoveel mogelijk aangepast aan het nieuwe thema.
Kiesbord
Op dit bord kunnen de kinderen een keuze maken uit verschillende activiteiten die
gedaan mogen worden. Met het gebruik van het planbord, leren de kinderen vanzelf
zelfstandiger te worden. Het bord laat duidelijk zien uit welke activiteiten gekozen kan
worden en hoeveel kinderen mogen deelnemen aan die (spel)activiteit. Zo kan een kind
in één oogopslag zien of er nog plaats is. De verplichte activiteiten die de kinderen
moeten doen staan niet op het kiesbord.

Lezen en taal
Naast het methodegebonden leesonderwijs zoals Veilig Leren Lezen, hanteert de school haar eigen methoden
om ‘leeskilometers’ te maken: Success for All.
In groep 3 leren onze leerlingen lezen met de methode Veilig Leren Lezen.
Hier wordt de basis van het technisch en begrijpend lezen gelegd.

Vanaf groep 4 werken we met Success for All. Dat is een taalprogramma
waarin samenwerkend leren heel belangrijk is. Kinderen vinden het fijn om te mogen praten met hun
medeleerlingen over de leerstof en doordat ze er veel over praten verwerken ze de stof actief en dus leren ze
meer. Bovendien leren ze samen te werken wat een belangrijke vaardigheid is voor de toekomst.
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De kinderen werken veel in teams en proberen goede resultaten te behalen met hun team. Goede samenwerking
wordt beloond en successen worden gevierd.
Success for All wordt aangeboden in twee niveaugroepen in de klas. Dit betekent dat de kinderen worden
ingedeeld op basis van hun leesniveau en leesbegrip. Gedurende het schooljaar wordt de taal-/leesontwikkeling
van kinderen nauwlettend gevolgd met behulp van observaties en toetsen. Kinderen, die achterblijven, krijgen
met behulp van tutoring extra tijd en aandacht om ervoor te zorgen dat ze met de groep mee kunnen blijven
doen. Naast de taal-leesontwikkeling profiteert ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van Success
for All. Belangrijke vaardigheden zoals elkaar helpen, naar elkaar luisteren en samen aan een opdracht werken
worden op jonge leeftijd aangeleerd.
In de hogere groepen wordt steeds meer de nadruk gelegd op het begrijpend- en studerend lezen.
In groep 8 wordt veel gewerkt aan studievaardigheden. Het betreft actuele teksten die motiverend op de kinderen
werken. Er wordt gewerkt met strategieën en een stappenplan.

Spelling en grammatica
In groep 8 wordt gewerkt met de methode Staal.
Deze methode heeft een eigen spellingslijn. Door veel voor te doen en alles dagelijks te herhalen wordt uitval
zoveel mogelijk voorkomen. Spelling is gekoppeld aan het aanbieden van grammatica. Alle kinderen van groep 4
t/m 8 werken met deze spellingslijn. Het spellingsniveau ligt op onze school boven het landelijk gemiddelde.

De woorden worden in categorieën ingedeeld.

Rekenen en wiskunde
We werken met Wereld in Getallen. In de rekenlessen leren we de kinderen praktische problemen uit het
dagelijkse leven op te lossen.
In de groepen 4 t/m 8 wordt regelmatig gewerkt met Dagelijks Rekenen. De kinderen werken in groepjes
coöperatief een aantal opgaven uit, waarover daarna klassikaal wordt teruggekoppeld. De kinderen krijgen een
inlogcode waarmee ze thuis op de website van Dagelijks Rekenen kunnen oefenen. Zo kunnen ouders zien waar
de kinderen op dat moment mee bezig zijn.
Schrijven
In de kleuterperiode gebruiken we lesmateriaal dat spelenderwijs voorbereidt op het leren schrijven. De methode
Pennenstreken wordt van groep 3 t/m 7 gebruikt. Deze methode draagt er toe bij, dat de kinderen een duidelijk
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leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen. Met deze methode leren kinderen het gebonden schrift. Daardoor
zien ze woorden minder als een verzameling van losse letters en herkennen ze het hele woord sneller en het is
beter voor hun fijne motoriek.
Engels
In de groepen 1 t/m 8 wordt Engels gegeven met de methode Groove me, een moderne digitale methode waar
vooral muziek (Engelse liedjes) centraal staat. Daar wordt vooral in de bovenbouw mee gewerkt. Engels staat
iedere week op het rooster, in de onder- en middenbouw één keer per maand.
Wereldoriëntatie
Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het
heden en verleden van onze aarde. Dit gebeurt tijdens aparte vakken met behulp van methoden, maar ook door
klassengesprekken, kringgesprekken, spreekbeurten, werkstukken, internet, schooltelevisie, gezamenlijke
opdrachten en projecten.
We gebruiken projectmatig de volgende methoden:




Speurtocht (geschiedenis)
De blauwe planeet (aardrijkskunde)
Leefwereld ( techniek / biologie / natuurkunde / bevorderen gezond gedrag)

Met de wereldoriëntatielessen wordt ook het begrijpend lezen geoefend.


Vreedzame School (Sociale en emotionele vorming, burgerschap en sociale integratie).

Culturele en kunstzinnige vorming
Op onze school is er veel aandacht voor CKV. Vanaf groep 1 wordt met de kinderen
gewerkt met de methode Moet je doen Dat is een volledige methode voor de
basisschool, die voor de volgende gebieden van kunstzinnige vorming een leerlijn
bevat:





tekenen
drama en dans
muziek
handvaardigheid

Digitaal in school
Alle groepen zijn uitgerust met digitale schoolborden. Ze zijn een goede aanvulling voor de methodes en de
manier van lesgeven.
Daarnaast beschikken alle groepen over computers, laptops en/of tablets. In groep 5 t/m 8 heeft ieder kind een
laptop. Daarop werken de groepen in Teams waarin naast de taak ook Basispoort staat. In Basispoort staan alle
digitale programma’s van de methodes.
Er wordt actief gebruik gemaakt van het internet, Word, PowerPoint, Publisher en educatieve apps. Kinderen
surfen ‘veilig’ via een firewall die geweld, onzedelijke sites en ongewenste contacten (via Facebook bijvoorbeeld)
tegenhoudt. Ook leren de kinderen het Internet gebruiken als informatie- en kennisbron. Daarnaast maken de
kinderen gebruik van (methode gebonden) educatieve software.
Vanaf groep 5 wordt de sociale zelfredzaamheid op het ICT-gebied vergroot, leren ze stelopdrachten met een
tekstverwerker te maken, zijn ze in staat informatie op Internet te vinden en te gebruiken voor onder andere
werkstukken, leren ze mailen, PowerPoint, Prezi en filmpjes te maken en om te gaan met beeldapparaten zoals
het smartboard, scanner en digitale (film)camera.
Leesgroepje groep 2
In groep 2 komen wij tegemoet aan kinderen die zich al op leesgebied ontwikkeld hebben. Er worden
leesvoorwaarden afgenomen en als een leerling hierop voldoende scoort en geïnteresseerd is in het leren lezen
en de goede werkhouding heeft (“er aan toe is”) start de leerkracht van groep 3 één keer in de week met het
leesgroepje Veilig leren lezen. Dit gebeurt meestal vanaf de meivakantie.
Schoolbibliotheek
We hebben een goede schoolbibliotheek. Deze draagt bij tot meer lezen en meer leesplezier. De bibliotheek
draait dankzij een aantal kinderen die onder toezicht van onze administratief medewerkster (oud-bibliothecaris)
de bibliotheek in orde en actueel houden.
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Sparklab: het kunst- & filosofielab
Sparklab is onze kunst- en filosofieklas. Filosoferen en nadenken over wat mooi is en waarom je dat vindt
bijvoorbeeld; vragen stellen die je laten nadenken over zaken die we soms als gewoon aannemen; samenwerken
aan prikkelende opdrachten; veel buiten zijn… dat zijn kenmerken van Sparklab.
Onze school doet als onderzoekspartner mee aan een promotieonderzoek van de RUG waar de vraag centraal
staat wat de invloed is van kunst en filosofie op kinderen. Sparklab wordt bij ons op school langzamerhand steeds
meer structureel en voor alle groepen ingevoerd.
Levensbeschouwing
Wij geven de kinderen een verkenning van de wereld vanuit onze katholieke identiteit mee. Rondom iedere
viering horen de kinderen de bijbehorende verhalen en gaan daarover met elkaar in gesprek.
Wij hebben criteria opgesteld waaraan ons levensbeschouwelijke vorming zou moeten voldoen. We vinden dat er
aandacht moet worden besteed aan het christelijke geloof, de Islam, Hindoeïsme en andere godsdiensten en
levensbeschouwingen. En natuurlijk willen we veel aandacht hebben voor de katholieke vieringen, vooral voor
Allerzielen, Kerst en Pasen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor morele vorming: waarden en normen.
Met deze criteria zijn we bezig projecten rondom onze katholieke vieringen te maken. Filosoferen met kinderen
ligt bij levensbeschouwelijk onderwijs voor de hand.
Afgelopen schooljaar hebben we aandacht besteed middels thematafel aan het Suikerfeest. In de komende jaren
breiden we dat uit met informatie/thematafels over het Offerfeest en Divali.
Natuur en Duurzaamheid Educatie
Naast de methode Leefwereld kunnen we leskisten, ontdekdozen en speciale
les-sets lenen. Ieder schooljaar tuiniert groep 7 aan het begin van het schooljaar.
De kinderen oogsten dan wat ze in groep 6 hebben gepoot of gezaaid. Vanaf april
zal groep 6 weer naar de schoolwerktuinen gaan.
Zoals ook de voorgaande jaren gaat groep 8 dit jaar weer meedoen aan Energy
Challenges. Onze groepen 8 hebben al meerdere keren prijzen gewonnen!
Groep 8 maakt regelmatig filmpjes zoals bijvoorbeeld het Provincie Jeugdjournaal. Dat hebben ze al vaker mogen
presenteren in het Provinciehuis.
Duurzaamheid is iets waar regelmatig over wordt nagedacht en naar wordt gehandeld. Zo
hebben we meegedaan aan de actie: “Minder afval dankzij mij”. U kunt “onze” vuilniswagen
zien rijden.
We stimuleren de ouders en de kinderen een broodtrommel en een drinkbeker te
gebruiken. Zo werken we als school mee aan bewustwording en afvalvermindering.
Daarnaast zamelen we onze batterijen in en vragen u die bij ons in te leveren. Hetzelfde
doen we met mobieltjes en cartridges. Wij krijgen voor dit inzamelen punten waar we
buitenspeelgoed voor kunnen kopen.
Burgerschap en sociaal emotionele ontwikkeling
Zie hiervoor bladzijde 5.
Bewegingsonderwijs
Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en is gezond. Kinderen komen op de gymnastieklessen
in aanraking met vele manieren van bewegen, worden gewezen op sportief gedrag, veiligheid en hygiëne.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voldoende sporten en bewegen zich gezonder voelen. Bovendien heeft sport
en beweging niet alleen een gunstige invloed op de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen,
maar ook op hun leerprestaties.
We zitten standaard in het programma van de gemeente “Bewegen voor kinderen: slim, fit en gezond”.
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De gemeente subsidieert voor een klein deel de loonkosten. De groepen 3 t/m 8 krijgen iedere week twee lesuren
bewegingsonderwijs. Vanuit dit programma is inmiddels het volgende tot stand gekomen:















Dat de vakleerkrachten bewegingsonderwijs een programma voor het bewegingsonderwijs hebben
ontwikkeld met een doorgaande lijn van groep 3 t/m 8
De school maakt creatief gebruik van sport- en beweegvoorzieningen, zo ook bijvoorbeeld het zwembad.
Wij zwemmen met de groepen 6 t/m 8 op de sportacademie met een prachtig/uniek zwemprogramma en
heel veel begeleiding
De scholen in de wijk werken actief samen op het gebied van bewegingsonderwijs en naschoolse
activiteiten
De school werkt samen met sportaanbieders in de wijk onder en/of na schooltijd
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 worden gevolgd voor wat betreft hun zwemvaardigheden. (zwemdiploma)
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 wordt gevraagd op en op welke sportverenigingen zij zitten. Daar
waar kinderen graag willen deelnemen aan een sport wordt gezocht naar mogelijkheden om dat te laten
lukken
Alle kinderen kunnen veelal gratis buitenschoolse sportactiviteiten volgen, georganiseerd door Bslim.
Gratis bewegen, gewoon doen wordt aangeboden door de gemeente Groningen
We doen mee aan veel sportgezondheidsonderzoeken van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit
Groningen
We hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan MRT (motorische remedial teaching) voor kinderen
van groep 5, die extra gym nodig hebben
We hebben een Schoolplein 14
Binnen- en buitenschools kan er prima met goede spelregels gesport worden op het schoolplein. De
spelregels zijn dan bekend en staan op een 14 regelbord. Iedereen is belangrijk en iedereen mag en kan
meedoen
Voor de groepen 3 en 4 worden er pleinspelen verzorgd. Deze kinderen krijgen les in het leren van het
zelfstandig spelen met elkaar
Gezond bewegen en gezond zijn is een thema dat we veel aandacht geven
Door het behalen van het Themacertificaat bewegen en sport in 2018 mag de Bisschop Bekkersschool
zich gedurende 3 jaar een ”Gezonde School” noemen!

Onze vakleerkracht Bart Kranenborg geeft alle lessen bewegingsonderwijs en begeleidt de studenten van de
ALO bewegingsonderwijs. Ook zijn er veel Bslim sportactiviteiten. Dit zijn activiteiten die naschools worden
aangeboden. Informatie over deze activiteiten kunt u via facebookpagina van Bslim en via posters en flyers
volgen. Voorbeelden van activiteiten van Bslim zijn: de grote sportinstuif, dans, badminton, tafeltennis, unihockey,
kaboutervoetbal, voetbal enz.
We willen u erop attent maken dat het dragen van sportkleding en sportschoenen verplicht is bij de lessen
bewegingsonderwijs. Het dragen van sportschoenen verkleint namelijk de kans op het krijgen van blessures en
voetwratten. De kinderen moeten geschikte kleding aan als ze gymmen. Ze dragen een korte broek of legging
met een T-shirt met korte mouwen of een turn- of balletpakje. Als kinderen hun sportkleding vergeten, kunnen ze
sportkleding en/of gymschoenen lenen van school.
Het dragen van sieraden tijdens de gymles is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. Mobiele telefoons zijn
niet toegestaan bij gymnastiek. Op sieraden of mobiele telefoons kan niet worden gelet tijdens de lessen: niet
meenemen is dus handig en veilig.
Hygiëne is belangrijk! Alle kinderen van groep 5 t/m 8 douchen zich na afloop van de gymles. Als de kinderen het
laatste uur gymmen gaan we ervan uit dat ze zich thuis douchen.
De kleuters gymmen in hun onderbroekje met een hemd of T-shirt.
Het gymnastiekrooster staat in de Informatiegids.
Projecten en gastlessen
Naast het gebruikelijke lesprogramma hebben we ieder jaar het project
“Lentekriebels”. Schoolbreed hebben we het over relaties en seksualiteit. Ook
ouders worden die week in de gelegenheid gesteld met elkaar onder begeleiding
van onder andere de brugfunctionaris te praten over relaties en seksualiteit. Meer
informatie is te vinden op: http://www.weekvandelentekriebels.nl/start/.
In groep 8 zijn er regelmatig lessen over het gebruik van vuurwerk en alcohol en drugs. Deze lessen worden
verzorgd door HALT.
In het kader van het Tweede Wereldoorlog project hebben we vaak een “ooggetuige” op bezoek.
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Ook komen er mensen vertellen over vogels, gaan groepen bijv. op bezoek naar de schooltuinen, naar een
boerderij, naar de Martinitoren, de synagoge, een moskee.
We hebben schoolbreed de Nationale Sportweek, de week van een kinderboekenschrijver, de
Kinderboekenweek, de Verkeersactiviteiten, Week van de Lentekriebels, projecten rondom de vieringen als
Allerzielen, Kerst, Pasen en het Sterrenpleinfeest.
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De methodes en materialen op een rijtje
Om ervoor te zorgen, dat er eenheid is in wat kinderen kennen en kunnen als ze de basisschool verlaten, heeft
de overheid kerndoelen geformuleerd. Kerndoelen/referentieniveaus geven aan wat de school de kinderen aan
leerinhouden moet aanbieden. Onze methodes voldoen daaraan.
Bijzonderheden

Groep

Staal

Het spellingsgedeelte in groep 4 t/m 8

8

Success for All

Project van de RUG uit Amerika

3 t/m 7

Veilig Leren Lezen Kimversie

nieuw

3

Dagelijkse woordenschat

digitaal

4 t/m 8

Nederlandse taal/lezen

Eigen ontwikkelde projecten

1/2 en
schakelgroepkinderen

Als naslagwerk: Piramide
Pennenstreken

nieuwste versie schrijven

Themakisten van de bibliotheek

3 t/m 7
1 t/m 8

Engelse taal
Engelse liedjes/versjes/prentenboeken

Prentenboeken

1 t/m 8

GrooveMe

Digitaal programma

1 t/m 8 (vooral 7 en 8)

Rekenen / wiskunde
Wereld in Getallen

1 t/m 8

Met Sprongen Vooruit

materialen/concreet

1 t/m 8

Dagelijks rekenen

digitaal

3 t/m 8

Ideeënboek Wereld in Getallen

zorgverbreding

1 en 2

Maatwerk

zorgverbreding

3 t/m 8

De blauwe planeet

aardrijkskunde

3 t/m 8

Speurtocht

geschiedenis, staatsrecht

3 t/m 8

Leefwereld

natuuronderwijs

3 t/m 8

Projecten rondom onze vieringen

levensbeschouwelijke vorming

1 t/m 8

Oriëntatie op mens en wereld

Constructiematerialen

1 t/m 8

Projecten op het kiesbord/keuzemiddag

1 t/m 8

Leskisten NDE

Natuur en techniek

1 t/m 8

handvaardigheid

1 t/m 8

Cultureel onderwijs
Moet je doen
Sociaal emotioneel en Burgerschap
Vreedzame School

1 t/m 8

De school heeft bij de Bibliotheek een schoolabonnement. Bibliotheekbezoek is een vast onderdeel in het
jaarrooster. Naast het lenen van boeken kunnen met het schoolabonnement ook themakisten en projectcollecties
geleend worden. Op groep 6 en 8 na gaan alle groepen ieder jaar een keer naar de bibliotheek.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen lid zijn van de bibliotheek. De kinderen van groep 1/2 brengen ieder jaar
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zoveel mogelijk samen met hun ouders een bezoek aan de bibliotheek. De ouders krijgen van een
bibliotheekmedewerker een korte uitleg over op welke manier de bibliotheek werkt en kunnen een (gratis)
bibliotheekpasje laten maken voor hun kind(eren).
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Lerend team
We willen een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we steeds onderzoeken wat we nog nodig hebben om
als school nog beter te kunnen worden.












Identiteit en cultuur - Ieder schooljaar hebben wij twee studiedagen Identiteit en Cultuur. We hebben het
over wat wij belangrijk vinden als Katholieke school en hoe we dat kunnen laten zien. Mirjam
Pepplinkhuizen is onze Cultuur- en identiteitsspecialist.
Rekenen/wiskunde - In het komende jaar gaan de leerkrachten die dat nog niet gedaan hebben de
cursus Met Sprongen Vooruit volgen om kinderen nog beter te kunnen begeleiden bij het leren rekenen.
Rekenspecialist: Rico Sloover, leerkracht groep 8
Taalspecialist: Lobke Jansen, leerkracht groep 4
Success for All coördinator: Lobke Jansen, leerkracht groep 4
Daltoncertificaat voor leerkrachten: De nieuwe leerkrachten worden altijd geschoold op het gebied van
Dalton.
Daltonspecialist: Miriam van Doorn. Haar scholing is gecertificeerd door de Nederlandse Dalton
Vereniging.
Combinatiefunctionaris: Bart Kranenborg. Hij is bij ons de bewegingsspecialist en heeft in de wijk SPT
B-Slimtaken.
Vreedzame School: Ieder jaar doen de weer nieuwe teamleden mee met de scholing Vreedzame School
die we wijkbreed organiseren.
Coördinator Hoogbegaafdheid/meerpresteerders: Medine Ozyilmaz, leerkracht groep 5
De directeur en de intern begeleiders zijn naast de specialisten verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
onderwijs en de zorg.
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Toetsen
Eindtoets 2021
Wij hebben ervoor gekozen de reguliere (papieren) eindtoets af te nemen. De afname van deze toets vindt altijd
plaats in april, dit jaar op 20,21 en 22 april 2022.
Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt dus voor de afname van de eindtoets gegeven door de
leerkracht(en) van groep 8. Dit advies is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem; dat wil zeggen op alle CITO
toetsten die uw kind gemaakt heeft vanaf groep 3. De gegevens worden via het programma “Plaatsingswijzer”
opgeslagen. Daarnaast kijkt de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers ook naar de werkhouding, de
concentratie en taakgerichtheid, het sociale welbevinden en de omgeving van het kind. Al deze dingen bij elkaar
vormen de basis voor een goed advies richting voortgezet onderwijs. Dit advies ontvangt u als ‘voorlopig advies’
eind groep 7 en definitief in groep 8 (de maand oktober). Naar aanleiding van het gekregen advies kan u samen
met uw kind in januari middelbare scholen bezoeken tijdens de open dagen om zo een beeld te krijgen van de
school waar uw kind op zijn/haar plek is/graag naar toe wil gaan.
De centrale eindtoets vult het schooladvies van de basisschool aan en draagt bij aan een goede doorlopende
leerlijn tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Aan de hand van het schooladvies en de
resultaten van de centrale eindtoets kan er gekozen worden voor een school in het voortgezet onderwijs die
aansluit bij de talenten en het kennisniveau van uw kind
In de meeste gevallen zal de eindtoets het advies voor het voortgezet onderwijs bevestigen, maar het kan ook
zijn dat het resultaat op de eindtoets hoger of lager is dan het eerdere schooladvies. Als het resultaat hoger is,
dan kan de school in overleg met de ouders het advies bij te stellen. Als het resultaat lager is, dan blijft het advies
van de school staan.
Eindtoets 2015-2020
Het schoolgemiddelde (het gemiddelde van alle scores bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal kinderen is
één van de dingen waar de inspectie naar kijkt. Als school moet je gemiddelde score binnen een bepaalde
schoolgroep liggen. Dan voldoe je aan de opbrengsten die de inspectie wil zien.
In de onderstaande tabel vindt u de scores van de Eindtoets van de afgelopen jaren.
In 2020 is de Eindtoets niet afgenomen in verband met de Coronacrisis. Onze prognose liet een gemiddelde
score zien horende bij onze schoolgroep.

Jaar

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Landelijk gemiddelde

534,8

534,9

535,1

534,9

536,1

-

534,5

Aantal kinderen

23/23

25/25

16/16

19/22

31/31

-

19/21

Schoolgroep Schoolgewicht (Sg)

28

17

17

20

18

-

-

Ondergrens Sg

530,9

532,6

532,6

532,1

532,4

-

Gemiddelde Sg

532,9

534,6

534,6

534,1

534,4

-

Bovengrens Sg

534,9

536,6

536,6

536,1

536,4

-

Score

534,5

531,3

539,8

537,2

532,9

-

531,3
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Tegenwoordig worden de domeinen Lezen, Taalbeschouwing en Rekenen
beoordeelt in een schoolrapport. In het schoolrapport worden de verschillende
onderdelen van de domeinen vergeleken met scholen met eenzelfde
schoolbevolking.
Zoals u ziet moeten we meer aandacht besteden aan spelling werkwoorden,
grammatica bij taalbeschouwing en aan verbanden bij rekenen. Daarentegen heeft
deze groep 8 betere resultaten op spelling niet-werkwoorden (zelfs twee bolletjes)
en interpunctie, verhoudingen en meten en meetkunde. De andere onderdelen zoals
van ons mag worden verwacht.

Citotoetsen uit het leerlingvolgsysteem
Naast de centrale eindtoets worden vanaf groep 3 twee keer per jaar in januari en juni de CITO toetsen van het
leerlingvolgsysteem afgenomen. De kinderen worden getoetst op technisch en begrijpend lezen, rekenen/
wiskunde, spelling en woordenschat. In groep 1 en 2 toetsen we de kinderen niet. We gebruiken daar Pravoo,
een observatiesysteem.
De toetsen van CITO zijn methode onafhankelijke toetsen en toetsen alle vaardigheden die de kinderen tijdens
hun schoolcarrière leren over een langere periode. Dit in tegenstelling tot methodegebonden toetsen die na een
aantal weken toetsen of de kinderen een bepaald onderwerp of een bepaalde vaardigheid beheersen. Tijdens het
rapportgesprek krijgt u als ouder inzage in de gemaakte Citotoets-resultaten van uw kind. De leerkracht zal u via
een uitdraai uit het CITO-leerlingvolgsysteem een en ander laten zien.
Naast het volgen van de kinderen zijn de CITO toetsen uit het leerlingvolgsysteem belangrijk voor het volgen van
kwaliteit van het onderwijs. De school maakt 2x per jaar een analyse op grond van al haar toetsresultaten. Dit
geeft inzicht in mogelijke signalen.
We analyseren de resultaten ook per groep en per kind. De directeur en de intern begeleider kijken samen met
de leerkracht naar de resultaten om te kijken hoe de kinderen zich ontwikkelen, wat daar voor nodig is. Hoge
verwachtingen zijn daarbij uitgangspunt.
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Verslaglegging van de gegevens
Alles wordt bijgehouden in het centrale leerlingendossier en daarnaast worden gegevens die direct of
voortdurend nodig bewaard in de klassenmap van de groepsleerkracht. Ook vertrouwelijke informatie, zoals
uitslagen van psychodiagnostische onderzoeken en vertrouwelijke oudergesprekken worden hierin bewaard.
Genoemde dossiers zijn alleen toegankelijk voor de groepsleerkracht, de intern begeleider, de directeur en indien
daarvoor toestemming is verleend voor externe partners zoals de orthopedagoog. Ook u als ouders wordt
geïnformeerd over dat wat in het dossier komt. U mag het dossier van uw kind altijd inzien. De
leerlingenadministratie en een groot deel van het centrale dossier, is gedigitaliseerd in het programma Esis.
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Verlengen / doubleren
We hanteren de volgende afspraken.
Als tijdens de kleuterperiode door de school besloten wordt om uw kind een extra kleuterjaar te geven spreken
we over verlenging. Kinderen die vanaf oktober instormen kunnen voor een verlenging in aanmerking komen.
Wettelijk is geregeld dat alle kinderen die na januari instromen in groep 1 blijven. In oudergesprekken door het
schooljaar heen wordt een mogelijke verlenging op tijd ter sprake gebracht. Na de meivakantie valt het
daadwerkelijke besluit. Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijkt de school naar:













kalenderleeftijd
zelfstandigheid
concentratie
taakgerichtheid
motivatie voor leer- en ontwikkelingsmateriaal
betrokkenheid bij het onderwijs
eigen initiatief
weerbaarheid
de manier waarop het kind opdrachten uitvoert en het tempo
taalvaardigheid
sociaal, emotioneel welbevinden
cognitieve vaardigheden en toets scores

Verlenging kan zowel in groep 1 als in groep 2 plaatsvinden. Als een mogelijke verlenging ter sprake komt, kijkt
naast de eigen leerkracht, de eventueel betrokken schakelklasleerkracht naar het kind mee en doet de intern
begeleider een extra observatie. Betreft het een kind uit groep 2, dan kijkt ook de leerkracht van groep 3 mee. De
intern begeleider neemt in overleg met de leerkracht en eventueel de directeur de uiteindelijke beslissing.
De school kiest alleen voor verlengen of zitten blijven (doubleren) als het mogelijkheden tot leren ziet in uw kind,
die op een of andere manier (nog) niet tot uiting komen. Dit laatste kan allerlei oorzaken hebben. Bij kleuters vaak
omdat ze zich nog onvoldoende ontwikkeld hebben, bij oudere kinderen omdat ze bijvoorbeeld veel onderwijs
gemist hebben, of het onderwijs moeilijk kunnen volgen door bijvoorbeeld:




ziekte of ziekenhuisopname
dyslexie of een andere belemmering en extra oefening uw kind op een hoger niveau kan brengen
een emotionele gebeurtenis thuis zoals een scheiding

Als er sprake is van doubleren in groep 3 t/m 7 wordt dit in oudergesprekken door het jaar heen met u besproken.
Net als bij de kleuters valt na de meivakantie, in samenspraak tussen leerkracht en intern begeleider, de
beslissing. De leerkracht informeert u daarover.
In een heel enkel geval wordt gekozen voor zitten blijven in groep 8.
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Zorg op de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers
Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:





Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan kinderen samenwerken;
Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een
passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind);
Scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening samenwerken aan de integrale ondersteuning aan kinderen
vanuit onderwijs en zorg;
Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio geregeld kan worden.

Samenwerkingsverband en subregio
Alle schoolbesturen van de provincie Groningen plus gemeente Noorderveld zijn verenigd in het
Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in vier subregio’s. De Katholieke
Daltonschool Bisschop Bekkers valt onder de subregio Groningen stad en Haren. De besturen in iedere subregio
werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te
kunnen bieden en expertise met elkaar te delen.
Onderwijs, passend bij iedere leerling
Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle
locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke
extra ondersteuning zij kunnen bieden aan kinderen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben
scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het Ondersteuningsprofiel Katholieke
Daltonschool Bisschop Bekkers 2019-2023 staat op de website. Als de school handelingsverlegen is, de school
niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind, wordt er allereerst binnen het bestuur of in de
subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor
ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen
tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor
de leerling op school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te
zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis)onderwijs zijn.
Speciaal (basis)onderwijs
Voor een plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs moet de school, samen met u als ouders/verzorgers, een
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Dit kan vaak vanuit de speciaal (basis) onderwijsschool. Meer informatie
over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of
via de school.
Meer informatie voor ouders
Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en
extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen
van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.
Het samenwerkingsverband 20.01 heeft een eigen website: http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWVPO20-01/
Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het ondersteuningsplan
en de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen.
Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl kunnen
ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs.
Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. Hier kunnen
ouders/verzorgers terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt
Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€
0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl
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Passend Onderwijs in de praktijk
Basisondersteuning
Wij onderschrijven als school het uitgangspunt van passend onderwijs. We willen in de school een klimaat
scheppen waarin elk kind zich optimaal naar eigen kunnen kan ontplooien. Dit doen we door de kinderen vanaf
binnenkomst te volgen in hun ontwikkeling. Daarvoor moeten we objectief kijken (observeren) en toetsen. Door
goed te observeren en gebruik te maken van de toetsgegevens uit de methodegebonden toetsen en de Citotoetsen kunnen we voor ieder individueel kind vaststellen wat hij of zij nodig heeft aan basis
onderwijsondersteuning ten aanzien van de ontwikkeling. Dit vertalen we in de onderwijsbehoeften van het kind.
Deze onderwijsbehoeften worden weggezet in een groepsplan. Dit is een instrument dat de leerkracht gebruikt,
met betrekking tot een bepaald vakgebied, om het onderwijs binnen de groep te organiseren. Dit houdt concreet
in dat uw kind instructie krijgt in een groepje of groep kinderen met gelijke onderwijsbehoeften op een bepaald
gebied. Een passende onderwijsplek wordt hiermee gerealiseerd.
Toetsen is objectief meten. Binnen onze school worden de kinderen getoetst met methodegebonden toetsen en
twee keer per jaar getoetst door middel van methode onafhankelijke toetsen (Cito-toetsen). Voor kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben, de zogenaamde zorgleerlingen, gebruiken we daarnaast diagnostische
toetsen. De gegevens vanuit de Cito-toetsen vormen samen het leerling-onderwijs-volgsysteem (LOVS). De
kinderen worden binnen dit systeem op het moment van toetsen vergeleken met leeftijdsgenootjes in het hele
land. Meer hierover leest u in het hoofdstuk Toetsen op pagina 15.
Aan de hand van de toetsuitslagen, de observaties en het LOVS houden leerkrachten bij of uw kind voldoende
voortgang en ontwikkeling in het onderwijsleerproces laat zien. Te allen tijde wordt u als ouder geïnformeerd over
en betrokken bij het onderwijsleerproces van uw kind. Daarnaast worden de onderwijsbehoeften van alle
kinderen besproken tijdens de groeps- en leerlingbespreking tussen leerkracht (en) en intern begeleider. Deze
groeps- en leerlingbesprekingen vinden vier keer per schooljaar plaats. De intern begeleider heeft de taak de
ondersteuning voor kinderen te coördineren en is verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek.
In het ondersteuningsprofiel van de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkersschool staat hoe de organisatie
van de basisondersteuning eruit ziet. Ook staat in dit document omschreven welk aanbod van onderwijs en extra
ondersteuning aan alle kinderen op de school geboden kan worden. Zowel aan kinderen die zich langzamer
ontwikkelen als kinderen die zich sneller ontwikkelen. U kunt dit document vinden op de site www.b-bekkers.nl.
Extra ondersteuning
Als blijkt dat uw kind bepaalde lesstof en of vaardigheden niet beheerst of op sociaal-emotioneel gebied bepaalde
onderwijsbehoeften heeft, wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Aan de hand van dit plan krijgt uw
kind een vastgestelde periode extra ondersteuning op een bepaald onderdeel. Na deze periode vindt evaluatie
plaats van het handelingsplan, er wordt gekeken of de gestelde doelen gehaald zijn. Zo nodig wordt een vervolg
gegeven aan het handelingsplan. U wordt hiervan op de hoogte gesteld door de leerkracht en gevraagd het
handelingsplan te ondertekenen. Soms wordt gevraagd thuis met uw kind te oefenen.
In een enkel geval als bepaalde lesstof en of vaardigheden ook na herhaalde oefening op grond van de
individuele handelingsplannen onvoldoende beheerst blijkt, wordt overgegaan op een eigen leerlijn voor het kind.
Dit houdt in dat het kind op grond van de eigen mogelijkheden de leerstof doorloopt aan de hand van de voor het
onderwijs vastgestelde leerlijnen. Vooraf aan het overstappen op een eigen leerlijn vindt altijd een
psychodiagnostisch onderzoek plaats door de orthopedagoog van KCOO (Kenniscentrum Openbaar onderwijs
Groningen).
Voorafgaand aan dit onderzoek wordt u geïnformeerd over en betrokken bij het ondersteuningstraject door de
leerkracht en de intern begeleider. Ook wordt u om schriftelijke toestemming gevraagd en moet de school een
onderwijskundig rapport aanleveren dat u als ouder ter inzage krijgt.
De orthopedagoog die het onderzoek uitvoert, heeft zowel vóór als na het onderzoek een gesprek met u. Als
ouders/verzorgers krijgt u als eerste het verslag van het onderzoek en na goedkeuring krijgt de school daarvan
een kopie. Dergelijke verslagen worden nooit zonder toestemming van u aan derden gegeven. Alle
dossiergegevens van de kinderen worden strikt vertrouwelijk behandeld, zoveel mogelijk digitaal opgeslagen of in
de afgesloten dossierkast bewaard.
Een enkele keer komt het voor dat een kind op grond van de onderwijsbehoeften verwezen moet worden naar
een gespecialiseerde voorziening zoals die in het SWV in de regio aanwezig zijn, te weten het speciaal
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basisonderwijs en het speciaal onderwijs. In een dergelijk geval biedt de gespecialiseerde voorziening het meest
passend onderwijs voor het betreffende kind. De Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers draagt na plaatsing
de verantwoordelijkheid voor het kind over aan deze voorziening. Welke grens er is aan de extra ondersteuning
wanneer een verwijzing overwogen wordt en hoe dit proces verloopt, staat beschreven in hoofdstuk 3 van het
ondersteuningsprofiel.
Schakelgroepen
Vanaf 2008 hebben we binnen onze school schakelgroepen. Deze groepen zijn bedoeld voor kinderen die goed
leerbaar zijn maar een achterstand hebben in de Nederlandse taal. De schakelklas wordt onder andere door de
gemeente gesubsidieerd in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Ons bestuur financiert dit
mede. Onze school heeft er voor gekozen om vooral kinderen uit groep 2 naar de schakelgroepen te laten gaan,
zodat zij straks gesterkt naar groep 3 kunnen gaan. Het komt echter ook voor dat we juist kinderen uit groep 1
toelaten om hun wat langer de kans te geven hun taal beter te ontwikkelen. De kinderen die in de schakelklas
zitten krijgen gedurende drie dagen drie-en-een-half uur per dag extra taalactiviteiten in een uitdagende
taalomgeving. De andere kinderen van de schakelgroepen krijgen in de eigen klas extra
begeleiding/ondersteuning van de leerkracht. Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van een
onderwijsassistent. Op grond van toetsgegevens en observaties wordt in overleg met de intern begeleider door
de leerkrachten bekeken voor welke begeleiding de kinderen in aanmerking komen. Als uw kind in aanmerking
komt voor plaatsing wordt er contact opgenomen met u. U moet toestemming geven. Ook ondertekent u een
overeenkomst waarin staat dat u bereid bent een aantal ouderbijeenkomsten (VVE Thuis) bij te wonen en om ook
thuis met uw kind extra taalactiviteiten te doen. Deze taalactiviteiten c.q. woordenschat zijn gerelateerd aan de
reeds ontwikkelde thema’s uit de methode Piramide en de nieuw ontwikkelde thema’s. Activiteiten die van u
verwacht worden zijn bijvoorbeeld het voorlezen van het themaboek, knutselen met betrekking tot het thema e.d..
Kindercoach
Sandra Buitenwerf is kindertherapeut. Zij helpt kinderen hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken en
te gebruiken in situaties die voor het kind moeilijk zijn. Het coachen van kinderen heeft bij ons op school een
vaste plaats binnen het zorgsysteem. Dit wil zeggen dat het is opgenomen in het groepsplan in de vorm van een
individueel handelingsplan voor het kind op sociaal-emotioneel gebied. De kindercoach werkt volgens een
stappenplan waarin zij regelmatig overleg heeft met de intern begeleider en leerkracht. Er vindt altijd een
intakegesprek met u en uw kind plaats waarbij u als ouders/verzorgers om schriftelijke toestemming wordt
gevraagd voor het coachingstraject. Ook vindt er een tussentijdse en eindevaluatie plaats met u en uw kind. Een
traject duurt gemiddeld 10 weken. Soms zijn het kortere interventies.
Externe zorg
We kunnen gebruik maken van het Wij-team Selwerd als ook van de jeugdverpleegkundige van de GGD, Anita
Jorritsma. Zij is iedere maandag op school tussen 8.30 en 10.00 uur. U kunt bij haar terecht voor allerlei vragen
op gezondheids- en opvoedingsgebied. Ziet u haar niet, dan kunt u via Sandra Buitenwerf, de brugfunctionaris,
contact met haar krijgen.
Wanneer uw kind naar een andere school gaat, zal er altijd een onderwijskundig rapport meegaan. Als ouders
hun kind aanmelden bij een andere basisschool in de gemeente Groningen, is het gebruikelijk dat deze school
eerst contact opneemt met de school van herkomst. Zo informeren wij ook bij andere basisscholen als een
leerling bij ons wordt aangemeld.
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Ouderbetrokkenheid
School richting ouders
Informatieavond
Op de informatieavond krijgen ouders informatie over de groep. Wat zijn de regels, wanneer is er gymnastiek,
welke methodes worden er gebruikt, huiswerk, wat leren de kinderen en dergelijke.
De algemene ouderavond vindt meestal één keer per twee jaar plaats. Deze wordt georganiseerd door de
Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). U wordt via een aantal workshops door de school geleid.
Informatie (bijvoorbeeld begroting en verantwoording) van de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad zijn op
de site te lezen.
Ook dit jaar zijn er kijkmiddagen/avonden. Op de kijkmiddag vertelt uw kind u van alles over wat er zoal gedaan
wordt op school. Tevens komt u zo in contact met andere ouders. U ziet veel over wat er in de klas gedaan wordt
(dagritmekaarten, computergebruik, methodes en dergelijke). Maar ook waar uw kind/de groep de laatste weken
aan gewerkt heeft. Uw kind vindt het fijn als u komt en wij vinden het belangrijk dat u interesse toont voor uw kind.
De eerste kijkavond, altijd rondom de Kinderboekenweek, leiden de kleuters u rond in de klas om u te laten zien
hoe zij werken rondom de Kinderboekenweek. De andere groepen laten zien waaraan ze gewerkt hebben in de
schrijversweken/boekenweek.
Op een andere kijkmiddag wordt u uitgenodigd de eindresultaten van het Tweede Wereldoorlog project van groep
5 t/m 8 te komen bekijken. Ook hier zijn het weer de kinderen die u van alles laten zien en daarover wat vertellen.
De website
Het adres van onze website is www.b-bekkers.nl
Gesprekken met ouders
De omgekeerde 10-minutengesprekken vinden plaats vanaf de tweede schoolweek. Dit is een
kennismakingsgesprek. Ouders vertellen dan over hun kind en de leerkracht(en) luisteren en stellen eventueel
vragen. Het doel is de afstand tussen ouder en een nieuwe leerkracht te verkleinen en dat er meteen een goed
contact is met de ouders. Dit komt de ouderbetrokkenheid ten goede. Dit gesprek vindt plaats zonder kind. U
krijgt een formulier ter voorbereiding op het gesprek.
U kunt in november en april uitgenodigd worden voor een voortgangsgesprek. De kinderen voeren het gesprek
met hun ouders aan de hand van het reflectiewiel. Informatie hierover krijgt u in het begin van het schooljaar.
In februari en juni/juli wordt u uitgenodigd op verzoek van de leerkracht voor een voortgangsgesprek. Als u niet
wordt uitgenodigd, kunt u natuurlijk wel vragen om een afspraak.
Van de kinderen van groep 3 t/m 8 wordt verwacht dat ze bij voortgangsgesprekken aanwezig zijn. Het is
belangrijk dat de kinderen erbij zijn, het gaat tenslotte over hen.
Daarnaast vinden er op initiatief van ouders, leerkrachten, intern begeleider en extern betrokkenen zoals de
sociaal verpleegkundige, brugfunctionaris of orthopedagoog op afspraak oudergesprekken plaats met betrekking
tot de zorg voor en om een kind.
Huisbezoek
De leerkracht van groep 1 komt bij u op bezoek. De leerkrachten komen tevens op huisbezoek bij een nieuwe
leerling, die na groep 1 instroomt.
Leerlingenrapportage
De groepen van 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. Het eerste rapport na de kerstvakantie en het
tweede rapport voor de zomervakantie. Groep 2 krijgt alleen een rapport aan het eind van het schooljaar. Naar
aanleiding van dit rapport kunt u een uitnodiging krijgen voor een gesprek met de leerkracht.
Wilt u tussendoor een gesprek, dan kunt u altijd een afspraak met de leerkracht van uw kind maken en/of met de
intern begeleider.
We gebruiken een rapport dat goed aansluit op onze Daltonpijlers. Er zit tevens een portfolio bij. We zijn
voortdurend bezig met het verfijnen van beide.
Uw kind aanmelden
De ouders van de vierjarige kinderen worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek door de brugfunctionaris.
Ouders van oudere kinderen hebben een oriënterend gesprek met de intern begeleider. We nemen in het geval
24
Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers
Schoolgids 2021-2022

van een aanmelding van een ouder kind altijd contact op met de vorige school. De ouders krijgen tevens een
rondleiding. Als blijkt dat we de (eventuele) zorg kunnen bieden die nodig is, gaan we over tot inschrijving.
Ouders richting school
Oudertevredenheid
Eén keer in de twee jaar krijgt u een vragenlijst waarin u kunt aangeven wat u vindt van onze school. Dit zijn de
Vragenlijst Sociale Veiligheid en de vragenlijst Tevredenheid ouders. Ze worden om en om afgenomen.
Bereikbaarheid
Het is belangrijk dat wij u altijd kunnen bereiken. Bij ziekte of ongeval moeten wij u op de hoogte kunnen stellen.
Daarom is het van het grootste belang, dat u wijzigingen van telefoonnummers of adressen aan ons doorgeeft.
We vragen u dat via de leerkracht of via MijnSchoolinfo te doen.
Afspraken onder schooltijd
Wij vragen u afspraken zoals bijvoorbeeld met een dokter zoveel mogelijk na schooltijd te plannen. Als het echt
niet anders kan dan graag aan het begin of het einde van de dag.
Ziekte en verzuim
Ieder kind is vanaf de eerste dag van de maand na z’n vijfde verjaardag leerplichtig. Gelukkig komen de meeste
kinderen bij ons op school als ze vier zijn geworden. Ook voor vierjarigen gelden de regels die de school voert
over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs.
Als uw kind niet op school kan komen, bent u verplicht dit voor aanvang van de lessen te melden. Dat kan
telefonisch of d.m.v. een briefje. We willen ook graag schriftelijk of telefonisch bericht van een ouder als een kind
een bepaalde les (bv. gymnastiek of zwemmen) niet kan volgen.
Het is natuurlijk de bedoeling dat uw kind op tijd op school is.
Ziekte en te laat komen worden door ons bijgehouden. Er is een wettelijk verzuimregelement waar wij ons aan
moeten houden.
Bij te veel verzuim schakelen we de schoolarts of de leerplichtambtenaar in. U wordt daarvan op de hoogte
gesteld.
Allergieën/medicatie
Het is belangrijk dat wij weten of uw kind ergens allergisch voor is of medicijnen gebruikt. Ook dit kunt u via de
leerkracht of MijnSchoolInfo doen.
Luizen
Alle kinderen worden regelmatig en in ieder geval na iedere vakantie gecontroleerd op luizen. Dit wordt gedaan
door het Luizen Opsporingsteam (LOT), dat bestaat uit (klassen)ouders. Als uw kind luizen heeft, geeft de
leerkracht dat aan u door. U moet uw kind dan ophalen en tegen luizen behandelen. Het kind is volgende dag
weer welkom op school. We willen graag dat u uw kind daarna nog twee weken iedere dag met een speciale
luizenkam kamt om zo ook de neten uit het haar te krijgen.

Neten klemmen zich vast aan het haar. Deze kunnen alleen verdwijnen door na een behandeling twee weken lang met
een luizenkam te kammen.

Educatief partnerschap
Ouders hebben de eindverantwoordelijkheid over de opvoeding en de begeleiding van hun kind en voeren
daarover de regie. Die begint al met de keuze voor een school. De school is eindverantwoordelijk voor de
kwaliteit van het onderwijs en de opvoeding en begeleiding van de kinderen op school. Dat gezamenlijke belang
vraagt om wederzijdse betrokkenheid. Betrokkenheid van de ouders bij hun kind op school en bij de school als
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geheel én betrokkenheid van de school bij de thuissituatie van hun kinderen en dus ook bij hun ouders. In die
relatie zijn drie lijnen te onderscheiden:
1. De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling en het leren van hun kind op school
2. De betrokkenheid van ouders bij de groep van hun kind en de school als geheel
3. De betrokkenheid van de school bij de thuissituatie van haar kinderen en hun ouders.
Een van de speerpunten van onze ontwikkeling is dat we ernaar streven om op de eerste lijn honderd procent
van de ouders te betrekken. We verwachten bijvoorbeeld 100% opkomst op de voortgangsgesprekken (lijn 1), dat
u interesse toont en op de hoogte wilt zijn door bijvoorbeeld te komen op onze algemene ouderavond, de
kijkmiddag enzovoort (lijn 2). U wordt erop aangesproken als u niet komt. We maken dan bijvoorbeeld een
nieuwe afspraak voor een tienminutengesprek.
Dat betekent dat we de dialoog aan willen gaan, nog beter willen worden om zo open mogelijk met elkaar te
communiceren en transparant zijn over waar de school voor staat en gaat. Maar ook aangeven wat dat voor
kinderen en ouders betekent en met ouders bespreken hoe zij hun kind eventueel kunnen ondersteunen.
We vragen van u ons optimaal te informeren over zaken in of rond de thuissituatie die voor een goede
begeleiding van hun kind op school van belang zijn (lijn 3).
We hopen dat de drempel om in gesprek te gaan, dingen te vragen, verdwijnt of op z’n minst lager wordt door
bijvoorbeeld de inzet van de brugfunctionaris.
Een inspiratie voor ons is het filmpje “Ouders en school: hoe werk je samen? http://ouders-school.nl/?p=213
Visie op de rol van ouders
Als ouders betrokken zijn, kunnen hun kinderen op school beter presteren. Kinderen leren dan bijvoorbeeld beter
lezen en de juiste keuzes maken. Dat hebben vele onderzoeken bewezen. Kinderen leren thuis én op school.
Daarom is er geen scherp onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheid van ouders en school.
Leerkrachten hebben ook een opvoedende taak en ouders ook een onderwijsondersteunende. Ouders en
leerkrachten moeten dus een goed contact hebben. Dan kunnen ze heldere afspraken maken over wie wat doet
en wie waarvoor verantwoordelijk is. Om onze taken goed te kunnen uitvoeren hebben wij een goed partnerschap
met de ouders nodig. Dat partnerschap moet gelijkwaardig zijn.
Gelijkwaardig partnerschap is gericht op drie doelen:


Pedagogisch doel

Dit doel omvat het scheppen van zo gunstig mogelijke voorwaarden voor de ontwikkeling en het leren van
kinderen, thuis en op school. Het focust vooral op pedagogische afstemming en de directe interactie tussen
volwassenen en kinderen. Hieronder valt bijvoorbeeld: zorgen dat je weet wat er speelt en daarvoor
belangstelling tonen, afspraken maken om thuis en/of op school zaken anders aan te pakken (en die nakomen),
zorgen voor een veilige, ondersteunende en uitdagende omgeving, enzovoort.
Aan dit doel wordt vooral gewerkt in het kader van de zorgstructuur (handelingsplannen en
ontwikkelperspectieven) en het bespreken van vorderingen van kinderen (voortgangsgesprekken).


Organisatorisch doel

Hierbij gaat het om een actieve betrokkenheid van ouders bij schoolactiviteiten, vooral in de sfeer van meehelpen
en meedenken. Dit kan verder gaan dan alleen de uitvoering van allerlei hand- en spandiensten. Ouders kunnen
ook coördinerende taken hebben onder eindverantwoordelijkheid van de school of zelf de
eindverantwoordelijkheid nemen voor een activiteit.
Op dit vlak denken we aan de rol van de ouderraad en het participeren van ouders in de organisatie van vieringen
en allerlei activiteiten voor de kinderen. Ouders organiseren veel activiteiten bij ons op school.
Ook kunnen ouders de school helpen door mee te lopen naar bijvoorbeeld de sporthal, naar de schooltuin,
keuze-uur, klassenouder.


Democratisch doel

Deze doelstelling richt zich op de informele èn formele zeggenschap van ouders. Ze staat ook in verband met de
verantwoording die de school over haar werk aflegt, onder meer aan de ouders. Het gaat om de actieve
participatie van zoveel mogelijk ouders in allerlei zaken die onderwijs en school betreffen, vooral in de vorm van
meedenken en meebeslissen. Een belangrijk orgaan is hier de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad
(met wettelijk geregelde advies- en instemmingsrechten voor ouders), soms de ouderraad, het bestuur.
Het democratisch doel doet een beroep op het informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders
met de school. We staan open voor adviezen, opmerkingen, observaties van ouders.
26
Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers
Schoolgids 2021-2022

De medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is de belangenbehartiger van de ouders en het team. De MR is bevoegd tot
bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen maar beperkt zich zoveel mogelijk tot
beleidszaken.
De directie heeft in sommige zaken de instemming van de MR nodig. Soms van de hele MR, soms van de
personeels-, dan wel van de oudergeleding. De MR heeft altijd het recht advies uit te brengen, gevraagd en
ongevraagd. De MR is tevens bevoegd op eigen initiatief voorstellen te doen.
Het bestuur heeft instemming of advies nodig bij het nemen van beslissingen betreffende bijvoorbeeld
veranderingen van de grondslag van de school, fusie met andere scholen, deelname aan onderwijskundige
projecten, aanstelling en taakverdeling van het personeel.
Drie ouders (Grietko Huizinga, Pamela ten Brinke en Alma Suljic) en drie leerkrachten (Rico Sloover, Lars Liebe
en Britt van Assendelft) hebben zitting in de medezeggenschapsraad. De directie heeft geen zitting in de MR
maar geeft informatie over verandering in beleid en wordt om advies gevraagd wanneer zich zaken voordoen die
daarom vragen.
De vergaderingen zijn zes tot acht keer per jaar en zijn openbaar. Het jaarverslag van de MR wordt op de website
gepubliceerd.
De MR van de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers en de MR van de Michaëlschool vormen samen de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting KOC Groningen. Deze gezamenlijke MR
overlegt drie tot vier keer per jaar met het bestuur.
De ouderraad
De ouderraad (OR) organiseert voor de kinderen allerlei activiteiten. Daarnaast kan de OR meedenken over
allerlei zaken die van belang zijn voor een goed klimaat op school. Tevens wil de OR de betrokkenheid van de
ouders bij school vergroten. De vergaderingen van de OR zijn openbaar en belangstellende ouders zijn van harte
welkom. De leden van de OR worden voor een periode van drie jaar tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond
gekozen. U kunt als ouder aandachtspunten inbrengen voor de vergaderingen en u kunt bij de leden van de OR
algemene informatie vragen over de raad of de school.
Namens het team zit Mirjam Pepplinkhuizen in de OR, en namens de ouders Laura Kreulen, Solita Cliteur,
Marjon Hofman en Natascha Roberts.
De OR doet een beroep op de hulp van ouders bij het organiseren van de vele activiteiten, zoals het kerstfeest,
sinterklaasfeest, het schoolfeest en diverse sport- en spel activiteiten.
De klassenouder
Aan het begin van ieder schooljaar worden twee ouders gevraagd de leerkracht bij bepaalde groepsactiviteiten
(museumbezoek, excursie, musical e.d.) te helpen of andere ouders van de groep te vragen om mee te helpen.
Tevens worden ze gevraagd mee te werken aan het Luizenopsporingsteam. Omdat ouders die deel uitmaken van
de OR al belast zijn met de organisatie, kunnen zij niet ook als klassenouder tijdens activiteiten in de klassen
helpen. De hulp van de klassenouders wordt gevraagd voor bijvoorbeeld het versieren van de school voor
carnaval, meehelpen tafeldekken voor het kerstdiner en dergelijke.
De OR belegt aan het begin van het jaar een informatiebijeenkomst voor de klassenouders waarin de taken van
de klassenouder worden besproken.
Wat we van u verwachten
Koffieochtend/middag/avond
Ook dit jaar organiseren we een aantal koffiemomenten voor ouders, waar onderwerpen over opvoeden, hulp en
schoolse onderwerpen aan de orde kunnen komen. Bijvoorbeeld over zorg op school, de Vreedzame School,
pesten, gezonde voeding, gezond gedrag, zakgeld, budgettering, VVE Thuis en vieringen. Tijdens deze
bijeenkomsten wordt uitgelegd hoe u uw kind thuis nog beter kunt helpen door bijvoorbeeld voor te lezen en mee
te knutselen. U wordt via MijnSchoolInfo daarover geïnformeerd.
Recycling
Wij vragen u om lege batterijen, cartridges en oude mobieltjes in de verzameldozen in de grote hal te deponeren.
Wij kunnen daar als school geld voor krijgen en u geeft een goed voorbeeld aan de kinderen wat betreft recyclen.
Tevens verzamelen we als school ons oud papier om dat te laten recyclen.
Fietsen
We vinden het belangrijk dat de kinderen zo vroeg mogelijk leren fietsen en zich in het verkeer leren te bewegen.
Vanaf groep 5 wordt regelmatig gefietst naar bijvoorbeeld het zwembad, gymnastiek, op uitjes, op kamp. In groep
7 leggen ze een praktisch en theoretisch verkeersexamen af.
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De school is niet verantwoordelijk voor schade en/of vermissing van fietsen en andere zaken.
Het is verboden op het schoolplein te fietsen. Geeft u als ouder het goede voorbeeld?
Meedoen aan schoolactiviteiten
Bij de inschrijving op onze school hebt u toestemming gegeven voor het meedoen van uw kind aan alle vieringen
bij ons op school, aan het meegaan op kamp en andere schoolse activiteiten. Zoals Allerzielen, Sint-Maarten,
Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, het Sterrenpleinfeest, sportactiviteiten als zwemmen, survival en in groep 8
de eindmusical. Deelname aan deze vieringen zijn verplicht. Het is schooltijd.
Alle kinderen in groep 7 en 8 gaan met het kamp mee.
Kostbaarheden en kleding
Wij raden het af kinderen kostbaarheden (sieraden, mobiele telefoons, spelcomputers maar ook bijvoorbeeld
voetballen) te laten dragen of te laten meenemen. Wij zijn voor het zoekraken of kapotgaan niet aansprakelijk te
stellen! De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de ouders. Wij zijn als school ook niet aansprakelijk te stellen
voor zoekgeraakte of kapotte en of vies geworden kleding.
Leerplicht
In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs. Daarom moet uw kind iedere dag naar school. Dat staat in de
leerplichtwet. De leerplicht begint als uw kind 5 jaar oud is en duurt tot en met het jaar waarin uw kind 16 jaar
wordt. Daarna komt de kwalificatieplicht. Die geldt tot uw kind 18 wordt. Als ouder of verzorger bent u
verantwoordelijk voor het schoolbezoek.
Voor vierjarige kinderen geldt dus volgens de wet geen leerplicht. Echter op het moment dat een vierjarige wordt
ingeschreven, gaat u een overeenkomst aan met de school en wordt het kind dus in dezelfde positie gesteld als
een vijfjarige. Ook voor een vierjarige kleuter dient dus, volgens de regeling vermeld in de schoolgids, verlof te
worden aangevraagd.
Verlof
Uw kind kan vrij krijgen voor een belangrijke gebeurtenis, zoals een bruiloft of begrafenis. Hiervoor vraagt u de
directeur van de school schriftelijk om toestemming. De kinderen krijgen ook verlof als het gaat om speciale
dagen die met hun geloof te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het Suikerfeest, Offerfeest en Divali.
Als de directeur geen toestemming geeft en uw kind blijft toch weg, dan meldt de school dit aan de
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal dan proces-verbaal tegen u opmaken.
Er wordt geen verlof gegeven voor extra vakanties. Ook niet als u dan goedkoper naar uw vakantieland kunt
reizen!
Hebt u werk waardoor u beslist niet weg kunt tijdens een schoolvakantie? Dan kan uw kind één keer per
schooljaar maximaal 10 dagen vrij krijgen buiten de vastgestelde vakanties om. U moet dit tijdig schriftelijk
aanvragen bij de directeur. Uit een werkgeversverklaring moet blijken dat u niet tijdens de schoolvakantie op
vakantie kunt. De vakantie mag nooit plaatsvinden in de eerste 2 schoolweken van het schooljaar.
Als voor een leerling het aantal verlofdagen in een jaar méér wordt dan tien, dan beslist de leerplichtambtenaar.
Voordat de leerplichtambtenaar de beslissing neemt, hoort hij of zij de directie. De directie die verlof verleent voor
meer dan tien dagen per jaar, is strafrechtelijk aansprakelijk.
De directie beslist over de aanvragen voor vrijstelling vaak in overleg met de leerplichtambtenaar.
Schorsen/verwijderen
Soms is het noodzakelijk een leerling te schorsen en/of te verwijderen van school, bijvoorbeeld bij ernstig
wangedrag van de leerling of als er sprake is van een (onherstelbaar) verstoorde relatie tussen school en leerling
of ouders. Schorsing is altijd voor een bepaalde tijd. Ouders moeten dan op de hoogte gebracht worden van de
reden, de aanvang en de tijdsduur van de schorsing. Van een besluit tot verwijdering wordt melding gemaakt bij
de leerplichtambtenaar. In principe kan een leerling pas definitief worden verwijderd als een andere school bereid
is gevonden hem of haar toe te laten. Het bestuur maakt de maatregel schriftelijk bekend.
Dat geldt ook voor ouders. Ook zij kunnen bij grensoverschrijdend gedrag worden geschorst en/of verwijderd. We
hebben hiervoor een protocol. Deze kunt u inzien bij de intern begeleider of de directeur.
Bezwaar en beroep in het kader van de Leerplichtwet
Tegen besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht zijn bezwaar en beroep mogelijk. Ouders moeten
een bezwaarschrift binnen zes weken indienen bij het bestuursorgaan (leerplichtambtenaar of directeur) dat het
besluit heeft genomen. Zie voor meer informatie: http://www.leerplicht.net/vrij-van-school/bezwaar-enberoep.html
Pesten, pestprotocol, Vreedzame School
Hebt u het idee dat uw kind gepest wordt op school of het schoolplein? Bespreek dit met de groepsleerkracht. Als
u vindt dat er niet genoeg of adequaat actie is ondernomen kunt u dit bespreken met de directie.
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Pesten kan zich voordoen in verschillende vormen. De bekendste zijn bedreigen, uitlachen, chanteren,
eigendommen wegnemen, beschadigen of verstoppen, maar ook buitensluiten (overslaan, niet uitnodigen op
feestjes, niet mee mogen spelen of alleen mee mogen doen onder bepaalde voorwaarden) komt veel voor.
Pesten is vaak structureel van karakter en meestal gericht op één kind of een kleine groep kinderen. Langdurig
pesten kan van grote invloed zijn op het gedrag van de slachtoffers, zowel binnen als buiten de school. De school
let daar goed op, we willen dat kinderen weten dat we pesten niet tolereren. Jammer genoeg merken wij niet altijd
dat er gepest wordt. Als u het merkt kom dit dan altijd melden aan de leerkracht. Pesten is iets anders dan
plagen. Je plaagt ook weleens voor de lol. Helaas ontaardt plagen weleens in pesten.
Er zijn vaak drie partijen direct betrokken bij het pesten, de gepeste, de pester en de zwijgende omstanders. Als
omstanders niets zeggen of het aan de leerkracht vertellen zijn ze medeplichtig. Wie zwijgt stemt toe!
Het beste is pesten te voorkomen. Dat is o.a. de reden waarom wij een Vreedzame School zijn (zie voor meer
informatie over de Vreedzame School bladzijde 5)
Als er gepest wordt werkt het team volgens een duidelijk protocol. Het protocol ligt ter inzage op school.
We leren kinderen ook rekening te houden met anderen met onder andere onze schoolregels (regel van de
maand) die aansluiten bij onze identiteit (zie hiervoor onze Brontekst op de site).
Privacy en ouderhulp
Ouders die meehelpen op school krijgen soms te maken met privacygevoelige zaken rond kinderen of
leerkrachten. Wij vinden dat met vertrouwelijke gegevens van kinderen, ouders en personeel op de juiste manier
moet worden omgegaan.
Aandachtspunten:








aanwijzingen van de leerkrachten dienen zo goed mogelijk te worden opgevolgd
alle kinderen in de groep waarmee gewerkt wordt, zijn gelijk; familiebanden of andere relaties
mogen geen reden zijn om anders te reageren
de bescherming van de privacy van onze kinderen (en hun ouders) dient in acht worden genomen. Zie
daarvoor de documenten op de site.
spreek alstublieft de leerkracht aan als u iets te vragen of te melden heeft
MijnSchoolInfo, ons ouderportaal, wordt gebruikt om informatie uit te wisselen tussen ouders en school.
(Nieuws)berichten, agenda-items, intekenlijsten voor oudergesprekken en activiteiten, hulpaanvragen
voor ouders, foto’s, huiswerk, documenten, filmpjes en dergelijke. Het portaal is niet onbevoegd van
buitenaf benaderbaar. Elke ouder, waarvan de leerling naar school gaat, logt met een persoonlijke
gebruikersnaam in. De inlogcode ontvangt u op uw e-mailadres wat bij ons op het inschrijfformulier staat
vermeld. Indien u geen digitale uitnodiging heeft ontvangen voor het ouderportaal van de school kunt u
dit kenbaar maken door een mail te sturen naar r.sloover@b-bekkers.nl. Ouders bepalen zelf welke
persoonlijke informatie van hen en hun kinderen zichtbaar is.
Privacy: Wij vinden het belangrijk de privacy van u en uw kind(eren) te waarborgen. We zullen nooit uw
gegevens aan derden of externe partijen verstrekken. Het (wettelijk verplichte) inschrijfformulier wordt na
invoering in ons leerling administratiesysteem achter slot en grendel bewaard. Ons leerling
administratiesysteem is niet toegankelijk voor derden.

Wat te doen als u klachten heeft?
Onderwijs is mensenwerk en soms gaat iets niet zoals we het bedoelen. Als er wat is dan willen we graag
luisteren en met een eventuele klacht kunt u altijd bij ons terecht. Om de klacht goed te kunnen behandelen is het
van belang dat deze op de juiste plek binnenkomt.
Heeft u een klacht op het niveau van de groep, dan is de procedure als volgt:
 U meldt uw klacht bij de betrokken groepsleerkracht. U kunt dit mondeling of schriftelijk doen. De
leerkracht nodigt u op korte termijn uit om uw klacht te bespreken en zo mogelijk op te lossen.
 Indien voor beide partijen geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, kunt u contact opnemen
met de intern begeleider of de directeur. Zij proberen in onderling overleg met betrokkenen alsnog tot een
oplossing te komen.
 Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de directeur u doorverwijzen naar een KOC-vertrouwenspersoon. Deze
KOC-vertrouwenspersoon kent de school goed maar is er niet aan verbonden. De KOCvertrouwenspersoon gaat na of via bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De KOCvertrouwenspersoon is bereikbaar via vertrouwenspersonen@kocgroningen.nl.
 Indien ook dit niet mogelijk blijkt, dan kunt u uw klacht indienen bij het KOC-bestuur of bij de
Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, 070-3925508.
Klachten dienen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend.
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Voor meer informatie zie de “Klachtenregeling Katholieke Onderwijs Centrale”. Deze klachtenregeling en
de toelichting daarop kunt u inzien via de link hieronder.

Heeft u een klacht op het niveau van de school, dan kunt u de eerste stap overslaan. U meldt uw klacht in dit
geval meteen bij de directeur. De klachtenregeling is beschreven in de Klachtenregeling KOC. (zie link)
https://b-bekkers.nl/school/klachtenregeling.html
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Andere mensen in de school
Vervangers
Door ziekte of afwezigheid (voor scholing of compensatieverlof bijvoorbeeld) van de leerkracht kan uw kind te
maken krijgen met een vervangende leerkracht.
We streven ernaar de voortgang van het onderwijs en de rust in de groep zoveel mogelijk te waarborgen.
In eerste instantie doen we een beroep op onze parttimers/duopartners. Lukt dat niet, dan wordt er iemand van
onze vervangingspool gevraagd.
Soms is het niet mogelijk een vervanger te krijgen. Dan kijken we of de groep over de andere groepen van de
school verdeeld kan worden. Bij grote groepen doen we dat niet. We zullen, als het echt niet anders kan, de
kinderen van de betreffende groep naar huis sturen. U wordt daar natuurlijk van op de hoogte gesteld.
Mocht u geen opvang voor uw kind hebben, dan kan het op school komen en zorgen wij voor opvang.
Studenten
Elk jaar komen stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs) bij ons op school om zich te
bekwamen in het lesgeven. Tevens komen stagiaires van de SAW (Sociaal Agogisch Werk) die de opleiding
Klassenassistent/onderwijsassistent volgen en van PW (Pedagogisch Werk) die de opleiding Helpende Zorg en
Welzijn volgen.
Als gymnastiekstagiaires ontwikkelen studenten van de ALO zich verder. Dat zijn studenten van de HIS die de
richting "onderwijs" hebben gekozen.
Advies
De school maakt gebruik van de diensten van KCOO (Kennis Centrum Openbaar Onderwijs) voor de
schoolbegeleiding. Het betreft advies en onderzoek van een orthopedagoog, psycholoog en/of logopedist.
Daarnaast hebben we regelmatig overleg met de ambulant begeleider van het speciaal onderwijs.
Logopediste
De Praatmaat groep heeft op onze school een logopediste gedetacheerd. Ze is iedere week op maandag,
woensdag en vrijdag uur op school.
Sociaal verpleegkundige
Anita Jorritsma is regelmatig bij ons op school.
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Kinderopvang
Buitenschoolse opvang
De Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers werkt samen met de BSO van SKSG Melkweg (Poolsterlaan 2).
Na schooltijd wordt uw kind door de pedagogisch medewerkers op het schoolplein opgewacht en naar de BSO
gebracht. De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op de schooltijden, margedagen en schoolvakanties.
We werken samen met de kinderopvang van de SKSG Melkweg voor een doorgaande lijn op pedagogisch
gebied (Vreedzaam en Dalton). We gebruiken dezelfde speelplekken. We hebben deze samen ontwikkeld.
Welkom bij de BSO van SKSG! (bijdrage Melkweg)
Bij onze BSO is de sfeer ontspannen en vertrouwd, waardoor de kinderen zichzelf
kunnen zijn en zich thuis voelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen
grenzen en mogelijkheden leren kennen in een uitdagende speelomgeving. Wij
hechten veel waarde aan grote uitdagende buitenspeelruimten, waarbij onze
speerpunten: sport, bewegen en natuur een belangrijke plaats innemen. Op onze
website www.sksg.nl kunt u meer lezen over de diverse BSO-locaties. U kunt ook
klikken op de Melkweg op de site van de school www.b-bekkers.nl
Meervoudige Intelligentie en TOP-Programma
Aan de hand van Meervoudige Intelligentie en het T-programma (Tijd voor Ontspanning en Plezier) bieden we de
kinderen een rijke leeromgeving, met activiteiten die passen bij hun interesses en mogelijkheden. Zo worden
kinderen gestimuleerd te werken aan hun talenten en kwaliteiten. In het TOP-programma kunnen 8+ kinderen
onder deskundige begeleiding zichzelf en de wereld ontdekken. Gaandeweg betekent dit meer vrijheid en
zelfstandigheid.
SKSG: Uw kind in vertrouwde handen
SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en/of bij gastouders verspreid over
de stad Groningen en de regio. SKSG streeft geen winst na. Onze doelstelling is het bieden van betaalbare en
kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Dat doen wij door veilige, verantwoorde en veelvormige opvang te
bieden, met deskundige en gemotiveerde medewerkers.
Contact
Wilt u meer weten over één van onze BSO-locaties? Neem gerust contact op met de locatiemanager of met één
van de pedagogisch medewerkers van SKSG Melkweg. Het algemeen telefoonnummer van SKSG Melkweg is
050-5718617.
Voor inschrijven en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van SKSG op
telefoonnummer 050-3171390, of kijk voor meer informatie op www.sksg.nl .
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De school en Jeugdgezondheidszorg
Geschoolde Zorg
De sociaal verpleegkundige kan helpen en adviseren bij bijvoorbeeld kinderen waar zorg over is, in
opvoedingszaken als niet willen eten, niet willen slapen e.d. Tevens kan de sociaal verpleegkundige school
specifieke wensen tegemoet komen zoals koffieochtenden, groepsgerichte themabijeenkomsten en dergelijke.
Het tijdstip van het inloopspreekuur wordt aangekondigd via posters op school of kunt u vragen aan de
brugfunctionaris.
De Jeugdgezondheidszorg op de basisschool (bijdrage GGD)
In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar uitgevoerd door GGD
Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het consultatiebureau. Vanaf
het vierde jaar komt u de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool.
Het team van de jeugdgezondheidszorg op basisschool Bisschop Bekkers bestaat uit:





Ans Edinger (doktersassistent)
Anita Jorritsma (jeugdverpleegkundige)
Irina Goldinova (jeugdarts)
Karen Bult (logopediste)

In dit artikel leest u wat de Jeugdgezondheidszorg doet tijdens de basisschoolperiode.
Vragen, twijfels
De meeste ouders hebben wel eens vragen of twijfels over de groei en ontwikkeling van hun kind. Bijvoorbeeld:





Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes. Is dat normaal?
Ik vind het lastig om grenzen te stellen aan mijn kind. Hoe kan ik dat verbeteren?
Hoe kan ik omgaan met boos/opstandig gedrag van mijn kind.
Mijn kind heeft slaapproblemen/eet slecht.

Met al deze vragen kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. Het maakt daarbij niet uit in
welke groep uw kind zit. U kunt bellen naar de Telefonische Advisering van de GGD, telefoon: 050 367 4991 (op
werkdagen van 8.00 - 20.00 uur). Soms kan uw vraag gelijk beantwoord worden. Het kan ook zijn dat uw vraag
wordt doorgespeeld naar de jeugdverpleegkundige. De jeugdverpleegkundige kan dan contact met u opnemen
om over uw vragen te praten. Dit kan telefonisch maar zij kan ook bij u thuis langskomen.
Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht
In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een gezondheidsonderzoek van het gehoor- en
gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Uw kind hoeft daarbij alleen de schoenen
uit te doen. Als uit de lengte- en gewichtsmeting blijkt dat er sprake is van overgewicht, dan wordt (volgens de
landelijke richtlijn) ook de bloeddruk gemeten.
De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Alleen de schoenen gaan uit. Als er sprake is van
overgewicht, wordt, net als in groep 2, de bloeddruk gemeten. In groep 7 houdt de doktersassistent een
voorlichting over voeding en beweging.
De onderzoeken vinden alleen plaats als u daar geen bezwaar tegen heeft.
Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen met u
wordt overlegd wat er moet gebeuren.
Digitale vragenlijsten
Als voorbereiding op het gezondheidsonderzoek in groep 2 en 7 nodigt de GGD u 2 weken van tevoren per brief
uit om een (digitale) vragenlijst in te vullen over de gezondheid en het welzijn van uw kind. De vragenlijst die u
heeft ingevuld wordt opgenomen in het digitale dossier van uw kind. Alle gegevens die u invult worden
vertrouwelijk behandeld.
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Op de vragenlijst kunt u ook aangeven of u een gesprek wilt met een jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de
GGD. Het kan ook zijn dat de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopediste contact met u op neemt n.a.v. de
door u ingevulde vragenlijst.
Signaleringslijst
De leerkrachten van groep 2 en 7 krijgen voorafgaand aan het gezondheidsonderzoek een signaleringslijst. Op
deze lijst kunnen ze bijzonderheden over kinderen in hun groep aangeven. Mochten er bijzonderheden zijn dan
kunnen deze, na toestemming van de ouders, besproken worden met de jeugdverpleegkundige. Samen met u
kan bekeken worden welke aanpak nodig is.
Vaccinaties
Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR.
Alle 12-jarige meisjes ontvangen ook nog 2 keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie is
bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker.
Aandacht voor gezondheid op school
De GGD adviseert scholen bij het vormgeven van gezondheidsonderwerpen op school. Bijvoorbeeld rond
voeding en bewegen, pesten of relaties en seksualiteit. Er is daarbij aandacht voor het onderwerp in de groep,
maar ook voor het maken van regels en afspraken, het betrekken van ouders en het signaleren van problemen.
Informatie over gezondheid en opvoeding
Ook op de website van GGD Groningen vindt u veel informatie over gezondheid en opvoeding. Bijvoorbeeld over
zindelijkheid, de seksuele ontwikkeling, pesten of ruzies tussen kinderen. Kijk hiervoor op
www.ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding.
Wij-team Selwerd
De jeugdgezondheidszorg maakt deel uit van het Wij-team Selwerd. Voor informatie kunt u een kijkje nemen op
de website: www.wij.groningen.nl waarna u kunt doorklikken naar Wij-Selwerd.
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Samenwerking Kinderopvang, peuteropvang, BSO en de wijk
De Vensterschool is veranderd!
De Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers is nu de Vensterschool Bisschop Bekkers samen met Dikkie Dik
Kids First-COPgroep, de SKSG Melkweg en de Wij. We horen niet bij de Vensterschool aan de Eikenlaan. Wij
functioneren zelfstandig. Wel werken we samen met een aantal instanties die in de Vensterschool aan de
Eikenlaan zijn gevestigd.
We werken in de wijk SPT (Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk) samen met de Vensterscholen OBS De Pendinghe,
CBS De Wegwijzer en de Bekenkampschool, Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG), Kids First-COP
groep, de Bibliotheek Het Groninger Forum, B-Slim sportteam, diverse Sportverenigingen en allerlei andere
instanties in de wijk Selwerd Paddepoel Tuinwijk (SPT) zoals het Wijteam Selwerd en het Wijkteam. We hebben
met alle organisaties die in de wijk te maken hebben met kinderen een Wijkplan opgesteld: het Wijkplan Positief
Opgroeien Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk. De directeur van de school heeft zitting in de stuurgroep en is de
Vertegenwoordiger ervan in de wijk en richting gemeente. Ze houdt toezicht op de uitvoering van de afgesproken
activiteiten in de wijk.
Wij vinden het belangrijk onze kinderen meer te bieden dan enkel schoolse leerstof. We willen ze onder schooltijd
ook een breed spectrum aan culturele, creatieve, muzikale en sportieve activiteiten aanbieden. Na schooltijd
zullen er ook regelmatig activiteiten zijn die we samen met de BSO en de wijk organiseren. Zodra hier meer over
te melden is, hoort u hierover via de mail. Wanneer u het leuk vindt om zelf mee te doen aan de organisatie van
naschoolse activiteiten, als u een workshop wilt geven, of mee wilt helpen bij het organiseren horen we ook graag
van u.
We denken aan activiteiten als:







Sport in velerlei vormen (w.o. dammen en schaken)
Dans
Muziek op verschillende manieren
Kunst en cultuur zoals bijv. een museumproject, cursus fotografie en natuurproject, voorstelling
Kinderboekenweek
Kookcafé voor kinderen
Timmercursus.

De samenwerking binnen de verschillende Vensterscholen en de betrokken instanties vergroot de
ontwikkelkansen en het schoolsucces van uw kind. Dit zorgt voor een doorgaande lijn in het onderwijs, opvoeding
en zorg.
Vreedzame Wijk
In de wijk SPT werken de drie scholen met hun partners veel samen zoals u al hebt kunnen lezen. Zo hebben de
organisaties in de wijk zich uitgesproken vóór het worden van een Vreedzame Wijk. De Vreedzame School - en in
het verlengde daarvan De Vreedzame Wijk - probeert de pedagogische “village” weer te creëren, door met name
volwassenen (leerkrachten, professionals in welzijn, kinderopvang, maar ook ouders, vrijwilligers, winkeliers, in
het algemeen burgers) toe te rusten om hun opvoedingsverantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren weer
op zich te nemen. Hiermee wordt niet alleen de balans tussen steun en toezicht weer hersteld, die zo belangrijk is
voor een goede opvoeding van onze jeugd, maar wordt ook gewerkt aan het bevorderen van sociale cohesie.
Samenwerking met de peuterschool Dikkie Dik en SKSG Melkweg in het kader van VVE
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. We werken sinds 2010 steeds meer samen met Dikkie Dik en
de Melkweg. Zo kunnen we heel gericht werken aan een doorgaande lijn op
educatief en pedagogisch gebied.
De drie- en vierjarigen spelen één keer
per week samen buiten. Dan spelen
peuters van de Melkweg en Dikkie Dik en
jongste kleuters samen.
Daarnaast zijn er gezamenlijke
activiteiten zoals bijv. samen zingen op 11 november en het waterfestijn.
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In het afgelopen jaar hebben we gezamenlijk een belevingstuin ontwikkeld voor aan het Venuspad. Dit plan kan
nog niet uitgevoerd worden gezien de aanstaande renovatie/nieuwbouw van onze school.
Meer informatie hierover kunt u vinden in de Samenwerkingsovereenkomst Sterrenplein en het schoolplan 20192023
We bieden kinderen die dat nodig hebben extra zorg. Dat doen we natuurlijk in samenwerking met u als ouder.
De extra zorg die door de school en samenwerkende instellingen geboden kan worden:






geschoolde zorg (sociaal verpleegkundige Anita Jorritsma)
brugfunctionaris (Sandra Buitenwerf)
het wij-team biedt ondersteuning aan ouders over de opvoeding van de kinderen.
kinderen die wat extra zorg kunnen gebruiken kunnen met een gericht opdracht gebruik maken van het
naschoolse aanbod.
onderlinge afstemming met kinderopvang, NSA en school over de kinderen.

We zorgen ervoor dat er korte lijnen zijn tussen iedereen die betrokken is bij de begeleiding van een kind door de
zorg voor de kinderen in zogenaamde kindteams te organiseren. In die kindteams zijn alle betrokken
zorgverleners en de school vertegenwoordigd. Door regelmatig bijeen te komen zorgen we ervoor dat we elkaar
goed informeren en ook snel kunnen ingrijpen als er iets niet goed gaat. Uiteraard betrekken we de ouders van
kinderen waar extra zorg aan geboden wordt, vanaf de beginfase bij alle te maken keuzes.
Stichting Kinderopvang Stad Groningen
We hebben samen met de SKSG en met inspraak van ouders, kinderen en buurtbewoners ons schoolplein
ontworpen. Er is bewust rekening gehouden met het element “natuurlijk spelen”. Dat houdt in dat het plein van de
school en het plein van de SKSG één geheel is. Daarnaast zullen we gebruik maken van elkaars faciliteiten zoals
de zandbak van de school, de keuken van de SKSG, een gemeenschappelijke schuur e.d..

Tevens organiseren we Allerzielen en het Sterrenpleinfeest gezamenlijk.
Peuteropvang “Dikkie Dik”
Kinderen tussen 2 en 4 jaar kunnen met elkaar spelen, bewegen en
knutselen, er worden liedjes gezongen en spelen buiten.
Dikkie Dik is iedere ochtend open van 8.30 – 11.15 uur en van
11.30 – 14.30 uur. Dikkie Dik is gehuisvest in de school.
Er is een doorgaande lijn voor de kinderen qua thema’s en
pedagogische en didactische uitgangspunten. We werken met een
aantal dezelfde thema’s als de peuterschool. Dikkie Dik is een
Daltonpeuteropvang.
Zie verder https://www.kidsfirst.nl/
Als u belangstelling heeft kunt u altijd bij de leidsters terecht. U kunt ons bellen op 050-5494714. Zie tevens de
website www.b-bekkers.nl .
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Belangrijke telefoonnummers en adressen
Stichting KOC Groningen

Postbus 1462, 9701 BL
secretariaat@kocgroningen.nl
www.kocgroningen.nl

Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers

050-5779506
directie@b-bekkers.nl

SKSG Melkweg
Klantenservice SKSG

050-5718617
050-3171390
https://sksg.nl/

Peuteropvang Dikkie Dik
Klantenservice Kids First COP Groep

050-5494714
088 0350400
https://www.kidsfirst.nl/
vertrouwenspersonen@kocgroningen.nl

Vertrouwenspersoon van de KOC
Leerplichtambtenaar Sharida Tetehuka

050-367611
Sharida.Tetehuka@groningen.nl

Voor ouders over onderwijs

0800-5010

Inspectie onderwijs

0800-8051
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Bibliotheek Selwerd

050-5710528

Zwembad de Parrel

050-5711400

Landelijke klachtencommissie voor het katholiek
onderwijs

070-3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur)

Landelijke klachtencommissie onderwijs:
Onderwijsgeschillen

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
030 - 280 95 90
Bezoekadres: Gebouw “Woudstede”
Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl
https://onderwijsgeschillen.nl/

Meldpunt vertrouwensinspecteur basisonderwijs

0900-1113111

GGD Groningen

Hanzeplein 120, Groningen
050-3674177
www.ggdgroningen.nl
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