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”Waar je mag worden wie je bent”

2
Voorwoord Bestuur/algemeen directeur
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Het gras kan je niet zien groeien, maar onze leerlingen bij SOOLVA (de Stichting voor Openbaar
Onderwijs Land van Altena) beslist wel en met 100% groeigarantie.
Elke dag, elke maand , ongeacht welk jaargetijde, zien wij de leerlingen zich in de groep
ontplooien, overigens zonder al te veel water te hoeven geven.
Bij SOOLVA (www.soo-lva.nl) zijn 8 openbare basisscholen aangesloten. Wij willen onderwijs
bieden wat uitgaat van de talenten van kinderen. Het herkennen, erkennen en verkennen van de
talenten is onze missie. Onze visie op onderwijs is gericht om kinderen voor te bereiden op een
toekomst waarvan we niet weten hoe deze eruit gaat zien. Wat we wel weten is, dat we kinderen
willen leren om zich aan te passen, creatief willen laten zijn en laten denken, een
oplossingsgerichte levenshouding willen meegeven.
In deze schoolgids vindt u praktische en inhoudelijke informatie over OBS ‘t Ravelijn. ‘t Ravelijn
is een school waar kinderen veel plezier hebben in leren, genieten van de vrije speelmomenten en
waar kinderen zich veilig en gelukkig kunnen voelen.
Op ’t Ravelijn kan ieder kind het beste uit zichzelf naar boven halen. Dit doen ze samen met een
team van gemotiveerde leerkrachten en betrokken ouders. Wij willen een gezonde
voedingsbodem zijn waar onze leerlingen goed gedijen en tot ontwikkeling kunnen komen, en waar
ouders hun kinderen met een vertrouwd gevoel naar toe kunnen laten gaan.
Een plek waar kinderen gezien worden en waar hun talenten tot bloei komen.
t Ravelijn is de school waar je groeit.
Roel Hoogendoorn, bestuurder SOOLVA
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OVER DE SCHOOLGIDS
27 augustus 2018: De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 2018-2019.
Voor een groot aantal kinderen is dit weer een hele stap.
Een nieuwe klas, een nieuwe juf of meester en voor sommige kinderen ook een nieuwe school.
In deze schoolgids wordt aangegeven wat u kunt verwachten van de school en wat de school
voor uw kind betekent.
Als u vragen heeft, dan kunt u altijd bij de directie terecht.
Op de website www.obs-ravelijn.nl kunt u ook allerlei informatie over de school vinden. De
dagelijkse gang van zaken op school wordt met u gedeeld via ons ouderplatform social schools.
Iedere keer wanneer er ‘ouders’ staat in de schoolgids, dan bedoelen we ‘ouders en/of
verzorgers’.
Waarom een schoolgids?
Op alle scholen wordt onderwijs gegeven. Dit gebeurt aan de hand van kwaliteitseisen die
landelijk zijn vastgesteld. Elke school maakt hierbij eigen keuzes op welke wijze het onderwijs
wordt ingericht. In deze schoolgids kunt u lezen welke keuzes op ’t Ravelijn worden gemaakt en
wat onze school belangrijk vindt.
Het beleid van de school wordt beschreven in een vierjaarlijks schoolplan en de jaarlijkse
jaarplannen.
De schoolgids sluit aan bij het schoolplan.
Het schoolplan is een formeel document en wordt gedeeld met de onderwijsinspectie. U vindt
het op de website van onze school. De praktische uitwerking staat beschreven in de jaarplannen
en de bereikte resultaten in de schooljaarverslagen.
De kalender met de planning van alle activiteiten treft u eveneens aan op onze website. Verder
kunt u zich aanmelden via de website voor het ouderplatform “social schools”. Dit ouderplatform
is een beveiligd digitaal communicatieplatform voor de communicatie tussen ouders en school.
We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen.
Heeft u vragen of wensen naar aanleiding van deze schoolgids of suggesties voor verbetering,
dan horen we dat graag.
U kunt hiervoor contact opnemen met de directeur. Met ingang van 1 september 2018 is Marco
van Krugten directeur.
Met vriendelijke groet,
Namens Team ’t Ravelijn,
Stephan Nuij, directeur
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1.

EEN SCHETS VAN ONZE SCHOOL

1.1
Naam van de school
Basisschool ’t Ravelijn ligt in Woudrichem en Woudrichem is een vestingstad waar een ravelijn
zeker bij hoort. En de straat waar de school aan ligt heet ook Ravelijn.
De schoolnaam ‘t Ravelijn is symbolisch:
Enerzijds is een ravelijn een voorverdediging van een vesting: we willen de kinderen beschermd
en veilig tot ontwikkeling laten komen.
Anderzijds is een ravelijn het eerste deel van een vesting dat in contact komt met de
buitenwereld.
We willen de kinderen veilig in contact brengen met die buitenwereld om ze zo goed voor te
bereiden op hun toekomst in de samenleving.

1.2
Identiteit van de school
Onze school is een openbare basisschool waarop wij alle kinderen welkom heten ongeacht
levensovertuiging. Op ’t Ravelijn kan ieder kind het beste uit zichzelf naar boven halen. Dit
gebeurt samen met een team van gemotiveerde leerkrachten en betrokken ouders. Wij willen
een ruimte bieden waar leerlingen goed gedijen en tot ontwikkeling kunnen komen, en waar
ouders hun kinderen met een vertrouwd gevoel naar toe kunnen laten gaan. Een plek waar
kinderen gezien worden en waar hun talenten tot bloei komen.
Kortom: ‘t Ravelijn is een school waar je mag worden wie je bent.
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1.3
Bestuur van de school
Met ingang van 1 augustus 2009 maken de scholen deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs
Land van Altena.
Directeur-bestuurder van de Stichting is de heer Roel Hoogendoorn, bereikbaar via het
bestuurskantoor.
De Raad van Toezicht kent de volgende leden:
Mevr. Dianne van Gammeren (voorzitter)
Dhr. Charles van Wettum
Dhr. Niels Kamphuis
Mevr. Beitske Kralendonk
Dhr. Dharam Jethoe
Dhr. Ries van der Pijl

Het bestuurskantoor is gevestigd in Eethen, telefoon: 0416-707210.
email: info@soo-lva.nl
website: www.soo-lva.nl
1.4
Situering van de school/ hoofd- en nevenvestiging
De hoofdvestiging van het openbaar onderwijs in de gemeente Woudrichem is ’t Ravelijn.
Op ‘t Ravelijn zijn ongeveer 130 kinderen en 11 personeelsleden.
De nevenvestiging in Almkerk, De Almgaard, wordt bezocht door ca. 75 kinderen. Beide
vestigingen kennen een eigen schoolteam en directeur.
1.5

Directie en team

Ons team bestaat uit de volgende mensen:
Directeur

Stephan Nuij, m.i.v. 1 september
2018 Marco van Krugten
Marijke van der Maden
Mhairi Haverkamp
Anneke Priele
Cor Brandenberg

IB (Intern Begeleider)
Vakleerkracht Engelse taal
Ondersteunend Leerkracht
Conciërge (vrijwilliger)

Groep 1
Groep 2
Groep 3-5
Groep 4-5
Groep 6-7
Groep 7-8

2.

:
:
:
:
:
:

Marjon Viveen
Anita Labohm en Ilona Flikweert
Tim Dekker
Mirjam Pallandt en Manon Verschoor
Marco van Krugten en Chantal van Kleij
Sander van Dongen

WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT, ONZE VISIE/MISSIE

Op onze school leren wij met elkaar en van elkaar. Kinderen kunnen veel zelf en zijn tot veel in
staat. Wij zorgen ervoor om dit mogelijk te maken, de voorwaarden te scheppen en hen te
begeleiden, te stimuleren en verder te helpen. We streven ernaar dat de kinderen zich, op basis
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van positieve en hoge verwachtingen, zo goed mogelijk ontwikkelen, binnen de eigen
mogelijkheden. Wij bieden kleinschalig onderwijs en dat maakt een sterke binding met elkaar
mogelijk binnen de school.
Wij gaan in ons onderwijs uit van de volgende vier kernwaarden:

Verbinden
- Wij betrekken leerlingen en ouders bij het leerproces
- Wij zijn sterk met elkaar
- Wij zijn een school die midden in de samenleving staat
Een school is geen eiland in de samenleving. Kinderen maken kennis met de samenleving waarin wij
leven. Wij verbinden kinderen met ons (lokale) culturele erfgoed, met plaatsen waar mensen
wonen en werken en laten kinderen kennismaken met verschillende manieren van samenleven en
hiervoor open te staan.

Samenwerken
- Wij leren met elkaar en van elkaar, waarbij iedereen zijn eigen talent kan inzetten.
Leren doe je samen: Samen met andere kinderen, collega’s, en ook samen met ouders en partners
uit de omgeving.

Veiligheid
- Wij bieden kinderen een optimale leeromgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen.
Wij vinden het belangrijk dat op onze school een leer- en werkklimaat bestaat, dat wordt
gekenmerkt door rust en regelmaat. Wij gaan er daarbij van uit, dat duidelijke regels een
voorwaarde voor rust zijn en structuur een voorwaarde voor regelmaat is.
We vinden dat iedereen die met de dagelijkse gang van zaken op onze school te maken heeft,
kinderen, ouders en leerkrachten, een open houding moeten willen en kunnen laten zien, om op die
wijze te komen tot een gevoel van samen de school zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
Openheid eist een kwetsbare opstelling.
We willen ons openstellen naar een ander, maar stellen ons tegelijkertijd ook voor die ander
open.
We accepteren de ander en verwachten door de ander ook te worden geaccepteerd.
Dit vereist een basis van vertrouwen geven en krijgen.
We gaan er daarom vanuit dat:
a. we eerlijk zijn over de opbrengsten en resultaten van ons onderwijs
b. we van elkaar kunnen en willen leren
c. we plannen breed bespreken
d. we op een positieve manier kritiek kunnen geven en ontvangen
e. we nieuwe ideeën altijd op een positieve wijze benaderen
f. we ons open opstellen voor de ontwikkelingen en cultuuruitingen in de maatschappij
g. dat we grenzen stellen aan gedrag waar dit nodig is voor ieders veiligheid en welbevinden.
Eigenheid
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- Wij zorgen ervoor dat iedereen in onze school zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen en zo
het beste uit zichzelf haalt
Ieder kind heeft zijn eigen talenten mogelijkheden. Samen met kind en ouders werken wij aan
groei. Dit betekent dat we aansluiten bij de capaciteiten van het kind.
Hoewel wij werken wij met een jaarklassensysteem waarin kinderen zitten van ongeveer
dezelfde leeftijd en ontwikkelingsfase, bieden wij verschillende niveau’s aan binnen een groep en
stemmen wij af op de leerstijl en attitude van de kinderen.
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich binnen een bepaalde cultuur in ontmoeting ook met andere
culturen. Wij hechten aan cultuuronderwijs waarbinnen de leerling zijn of haar eigenheid verder
kan ontdekken.
In het schoolbrede Ravelijn-project besteden we bijzondere aandacht aan cultuuronderwijs, in
verbinding met techniek- en natuuronderwijs. Cultureel erfgoed is binnen cultuur een bijzonder
aandachtspunt op onze school. Als cultuurloperschool ontvangen een extra bijdrage voor
cultuuronderwijs.

3.

ONDERWIJS

3.1
Organisatie van de school
Het onderwijs op onze school wordt gegeven volgens het systeem van jaargroepen. Dit wil
zeggen dat de leerstof zo is ingedeeld dat de kinderen over een periode van acht jaar
aaneengesloten leerstofonderdelen krijgen aangeboden. Hierbij sluit de leerstof enerzijds aan
bij het ontwikkelingsniveau van het kind, anderzijds gaat het om leerstof waarbij de kinderen
uitgedaagd worden een hoger niveau te bereiken.
3.2 Groepering, groepsgrootte en lesorganisatie
Het beschikbare aantal leerkrachten en groepen voor een schooljaar wordt altijd vastgesteld
naar het aantal leerlingen op 1 oktober van het schooljaar daaraan voorafgaand.
Hierbij wordt ook in combinatiegroepen gewerkt. Combinatiegroepen worden samengesteld uit
twee jaargroepen. Jaargroepen kunnen ook gesplitst worden.
In combinatiegroepen kunnen kinderen van verschillende jaargroepen elkaar stimuleren en
ondersteunen. In de klas werken de kinderen vaak zelfstandig of in kleine groepjes.
Op die manier stimuleren we het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de samenwerking van de
kinderen. De materialen die we gebruiken worden flexibel ingezet, zodat recht gedaan wordt aan
de verschillen tussen kinderen. In een aantal gevallen wordt groepsdoorbrekend gewerkt, dat wil
zeggen dat kinderen dan samenwerken met kinderen uit andere (combinatie-)groepen.
Op ’t Ravelijn hebben we dit schooljaar 5 groepen bestaande uit leerlingen van twee
verschillende jaargroepen, namelijk groep 1 en 2, 3-5, 4-5, 6-7 en 7-8. De kleutergroep beschikt
over twee lokalen en is gesplitst over deze twee lokalen. Hierdoor kunnen de kleuters op school
starten in een relatief kleine groep.
Bij een aantal vakken of activiteiten zoals bijvoorbeeld gymnastiek, zwemmen, cultuureducatie
of een schoolkamp wordt groepsdoorbrekend of in andere groepssamenstellingen gewerkt.
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3.3
Lestijden
Groep 1 t/m 8

08.30-12.00u.
13.00-15.00u.
Woensdagmorgen en vrijdagmorgen heeft groep 1 t/m 8 les tot 12.30 uur en zijn de kinderen ‘s
middags vrij.
3.4
Stagiaires
In de groepen zullen regelmatig onderwijsassistenten-in-opleiding en leerkrachten in opleiding
aanwezig zijn, die we volop zullen betrekken bij de onderwijsactiviteiten.
3.5.
Onderwijsprogramma
De basisschool is een school voor kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar.
In de wet op het primair onderwijs staat aan welke eisen en kerndoelen de school moet voldoen.
De Inspectie voor het Basisonderwijs controleert deze.
De school brengt de kinderen niet alleen kennis bij. Ook vaardigheden, inzichten, het omgaan
met normen en waarden zijn belangrijk.
3.5.1 Groepen 1 en 2
Wanneer een kind vier jaar geworden is, gaat het naar de basisschool.
Het kind heeft dan al een hele ontwikkeling achter de rug.
Het is de taak van de school om bij deze ontwikkeling aan te sluiten.
Dat vraagt van ons dat wij kindgericht en ontwikkelingsgericht bezig zijn en dus zoveel mogelijk
aansluiten bij de belevingswereld van het kind.
Om het kind op de juiste momenten te kunnen stimuleren in zijn ontwikkeling, is het noodzakelijk
om goed te observeren.
In iedere kleutergroep is een aantal hoeken
gecreëerd die regelmatig veranderen van
karakter. De themahoek verandert
bijvoorbeeld in een ziekenhuis, een
restaurant, een winkel enz. Zo proberen we
bij de kinderen de betrokkenheid te
vergroten en hen nieuwsgierig te maken.
Met behulp van het planbord en de weektaak
leren de kinderen keuzes maken in hun werk
en ook hun werk te plannen. Zo zijn ze
gemotiveerd bezig, waardoor ze zich optimaal
kunnen ontwikkelen. De leerkrachten zorgen
door een constante verandering in aanbod
voor steeds nieuwe prikkels.
In de klas hangen zgn. dagritmekaarten. Dit
zijn kaarten waarop staat afgebeeld welke
activiteiten er gedaan worden. Door ze per
dagdeel in de goede volgorde te hangen,
weten de kinderen precies wat ze gaan doen
en hoe ver de dag gevorderd is.
De persoonlijke relatie van de leerkracht met ieder kind afzonderlijk is erg belangrijk.
Schoolgids 2018 - 2019
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Als het kind zich veilig voelt op school, zal het zich goed kunnen ontplooien.
Er wordt in groepjes of individueel gewerkt en gespeeld.
De kinderen leren in de klas zelf het materiaal te pakken en op te ruimen, hun jas aan te
trekken, zelfstandig naar het toilet te gaan enz.
Een kind dat in groep 2 zit, krijgt al wat meer gerichter taken.
U kunt dit zien als taakgericht werken, wat nodig is voor de verdere schoolloopbaan.
Kleuters leren zij al vroeg om te gaan met taakjes en verantwoordelijkheid. In groep 3 t/m 8
wordt dat verder uitgebreid.
Op school krijgt het kind ook de gelegenheid om zich buiten of in de speel-/gymzaal uit te leven
in spel en beweging.
Verder maken de kleuters al kennis met de Engelse taal en worden digitale middelen ingezet
zoals tablets.
3.5.2 Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) voor groepen 3 t/m 8
In groep 1 en 2 is spelenderwijs een begin gemaakt met taal en rekenen.
In de volgende groepen ontwikkelen de kinderen zich verder aan de hand van per vak gestelde
kerndoelen en met behulp van lesmethodes.
Hierbij worden kinderen in hun resultaten gevolgd en wordt het leren afgestemd op het eigen
niveau van ieder kind.
Ons taal- en rekenonderwijs is interactief en werkt vanuit doelen en aan de hand van een
schoolbrede bepaalde didactiek. Op deze wijze werken wij aan een goede doorgaande lijn door
alle groepen heen en kunnen wij kinderen ook goed overdragen naar een volgende groep.
Wij stellen hoge ambities voor reken- en taalonderwjs en beschrijven onze aanpak in
afzonderlijke reken- en taaldocumenten en ontwikkelen op deze manier steeds de kwaliteit van
onderwijs.
3.5.3 Methoden
Moderne methoden ondersteunen het onderwijs in de verschillende vakken.
Hieronder ziet u een overzicht van gehanteerde methodes op onze scholen:
Technisch Lezen
Veilig Leren Lezen (voor groep 3)
Leeslijn
Nieuwsbegrip
Begrijpend Lezen
Nieuwsbegrip
Studerend Lezen
Nieuwsbegrip
Spelling
Spelling in Beeld
Taal
Taal in Beeld
Schrijven
Novoskript
Rekenen
Wereld in Getallen en Rekenrijk
Natuurkennis
Natuniek
Geschiedenis
Speurtocht
Aardrijkskunde
Hier en Daar
Verkeer
Wijzer door het Verkeer
Engels
Playway to English / Our Discovery Island
Muziek
Moet je doen
Tekenen
Moet je doen
Handvaardigheid
Moet je doen
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Projectmatig wordt verder cultuur- en techniekonderwijs gegeven. Voor een deel maakt dit
onderdeel uit van andere vakken. Wij maken hierbij gebruik van het Kunst- en Cultuurprogramma
van AltenaPunt en ondersteuning als “cultuurloperschool”.
3.6
Onderwijstijd
De kinderen moeten in 8 jaar basisschool minimaal 7520 uren onderwijs krijgen.
Op onze school ziet dat er als volgt uit in dit schooljaar:
Groep 1 t/m 4: 970,5 uur/jaar
Groep 5 t/m 8: 970,5 uur/jaar
(totaal: 7764 uur)
De schoolweek kent op onze school 24.5 lesuren, en in een weekrooster wordt aangegeven
hoeveel uur per week welk vak aandacht krijgt.
3.7 ICT-onderwijs op onze school
Kinderen maken al vroeg kennis met de digitale wereld die overal om ons heen aanwezig is. Ook
op onze school. Vanaf groep 1 werken kinderen ook met laptops en tablets en ontwikkelen zij zich
in belangrijke digitale vaardigheden. Alle groepen zijn voorzien van internet en beschikken over
digiborden. De kwaliteit wordt ondersteund door de ICT-coördinator op school.
We werken met een eigen beveiligd schoolcomputernetwerk, specifiek ingericht voor het
basisonderwijs zodat kinderen veilig kunnen werken. Kinderen krijgen ook les in mediawijsheid
ten behoeve van het aanleren van vaardigheden om veilig en met respect digitaal te kunnen
werken en te communiceren.
Voor de communicatie met ouders werken wij met een digitaal ouderplatform, ondersteund door
“social schools”
3.8
Zelfstandig werken
Zelfstandig werken bevordert de zelfstandigheid van de kinderen en is bedoeld om ze steeds
een beetje meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap te geven voor hun eigen leren. Wij
vinden dit op school een belangrijke vaardigheid.
Zelfstandig werken gebeurt gedifferentiëerd. Tijdens het zelfstandig werken van bepaalde
leerlingen, ontvangen andere kinderen extra instructie of begeleiding, bijvoorbeeld aan een
instructietafel.
We werken in de groepen met een “stoplicht” om aan te geven binnen welke regels kinderen leren
Rood: zelfstandig werken, hulp vragen mag niet
Oranje: er mag aan klasgenootjes gevraagd worden
Groen: er mag aan de leerkracht en aan klasgenootjes worden gevraagd.
3.8.1. Week- en dagtaken
Wij werken schoolbreed met week- en dagtaken. Ieder kind krijgt een weektaak, afgestemd op
zijn of haar niveau, waarop duidelijk te zien is wat er per dag van hem of haar verwacht wordt.
3.9 Huiswerk
Op onze school wordt op een aantal verschillende manieren huiswerk gegeven.
In de onderbouwgroepen zijn het (open) opdrachten zoals: Kijk eens of je thuis driehoeken of
cirkels kunt vinden; neem voor morgen eens herfstbladeren mee enz.
Schoolgids 2018 - 2019
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Uitgangspunt is om de kinderen te laten zien, dat datgene waar ze op school mee bezig zijn, ook
betrekking heeft op de dingen thuis, op straat en op dingen uit de belevingswereld van de
kinderen.
In de midden- en bovenbouwgroepen wordt regelmatig huiswerk opgegeven. We doen dit om:
 de kinderen te laten oefenen met het zelfstandig verwerken van de lesstof
 bij de kinderen al een taakbewustzijn te ontwikkelen ter voorbereiding op de
hoeveelheid huiswerk die ze in het voortgezet onderwijs krijgen
Omdat het tot de taak van de basisschool behoort de kinderen te leren studeren, besteden we
ook regelmatig aandacht aan de juiste aanpak van het huiswerk.
Hierbij geven we de volgende tips:
 maak een huiswerkplanning en houd daarbij rekening met verjaardagen en
clubverplichtingen
 registreer je huiswerk goed: wat moet je doen en wanneer moet het klaar zijn
 maak het huiswerk, als het mogelijk is, op de dag dat het opgegeven is
 leerwerk moet niet in één keer gedaan worden; herhaling is de beste leermeester
 begin met het moeilijkste vak, het vak dat de meeste tegenzin opwekt, anders komt van
uitstel afstel
 werk netjes en nauwkeurig, dit voorkomt slordigheidfoutjes
Het huiswerk wordt door de leerkracht op het ouderplatform gecommuniceerd.
3.10 Engels in alle groepen
Alle groepen krijgen wekelijks les in Engels door een vakdocent-native speaker in de Engelse
taal.
Wij vinden dit om de volgende redenen belangrijk:
- om ons heen zien we een toenemende internationalisering van de maatschappij
- de communicatieve mogelijkheden van de kinderen worden sterk vergroot
- kinderen leren op jonge leeftijd makkelijker een tweede taal
- de aansluiting op het voortgezet onderwijs zal hierdoor verbeterd worden
- het profileert de kwaliteit van ons onderwijs aan ‘t Ravelijn
Gekozen is voor tenminste één Engelse les per week in alle groepen.
De lessen Engels worden gegeven volgens het principe van Total Physical Response (TPR).
Dit is een effectieve methode om een vreemde taal te leren, waarbij alle zintuigen in actie
komen; niet enkel luisteren, maar doen en voelen met je hele lijf.
TPR is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen, maar speciaal jonge kinderen kunnen er
goed mee uit de voeten.
Jaarlijks kennen we een projectperiode op school waarin het Engels en Engeland centraal staat.
3.11 Voorzieningen in het schoolgebouw
De ruimte in ons schoolgebouw bestaat voor een groot deel uit de 6 aanwezige groepslokalen.
Daarnaast zijn er ook andere voorzieningen.
Zo zijn er op 't Ravelijn aparte ruimtes bij de lokalen, waar kinderen o.a. m.b.v. de computer
zelfstandig of samen kunnen werken.
Ook zijn er ruimtes voor extra zorg, een overblijfruimte/centrale hal, een speellokaal voor
de kleuters een personeelsruimte en diverse kantoorruimtes.
Op school is, in geval van calamiteiten, een ontruimingsplan voorhanden.
4.

ZORG
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4.1

Zorg voor leerlingen

4.1.1 Aanmelden en afmelden van leerlingen
De aanmelding van nieuwe kinderen gebeurt als volgt:
 De ouders maken een afspraak met de directeur van de school.
 In het gesprek dat volgt, krijgen zij informatie over de school, kunnen ouders vragen
stellen en is er wederzijdse kennismaking.
 Er vindt een rondleiding door de school plaats.
 Ouders kunnen op hetzelfde moment hun kind laten inschrijven of daar thuis nog eens
goed over na denken en later de beslissing nemen.
De formulieren hiervoor zijn te verkrijgen bij de directeur en staan op de website.
Vanaf de leeftijd van 3 jaar kan een kind aangemeld worden. Vóór de leeftijd van 3 jaar kan een
vooraanmelding gedaan worden.
Wanneer een leerling op school wordt aangemeld, gaat de school binnen zes weken na of zij de
leerling een passende onderwijsplek kan bieden. Wanneer extra ondersteuning voor de leerling
nodig is, probeert de school deze te organiseren. Wanneer dat niet haalbaar is, zorgt de school
ervoor, in overleg met de ouders, dat er een andere passende school gevonden wordt.
Van ouders wordt verwacht dat zij bij aanmelding de school zo goed mogelijk informeren over de
situatie van hun kind.
De school heeft contact met de voorschool/ kinderopvang en indien uw kind al op een andere
school heeft gezeten, nemen wij altijd eerst contact op met die school.
Uitschrijven dient u altijd bij de directeur te doen.
Bij die afmelding willen we weten naar welke school uw kind gaat, zodat wij het onderwijskundig
rapport van uw kind naar de nieuwe school kunnen sturen. Het onderwijskundig rapport van uw
kind is voor de ouders ter inzage beschikbaar.
Uw kind wordt uitgeschreven wanneer de school een inschrijfbewijs van de nieuwe school heeft
ontvangen.
4.1.2 Start op school
Als een kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, kan het tot onze school worden toegelaten.
In de periode daaraan voorafgaand wordt door de leerkracht van groep 1 contact opgenomen
met de ouders en worden de kinderen uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek.
Een kind mag voor zijn 4e verjaardag 5 dagdelen? komen wennen.
Een afspraak hiervoor maakt u met de leerkracht van groep 1.
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4.1.3 Het leerlingvolgsysteem
Om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen volgen maken we gebruik van het Leerling Volg
Systeem (LVS) van Cito en Esis. Alle af te nemen Cito-toetsen staan gepland op de zogenaamde
toetskalender.
Naast de Cito-toetsen verzamelen leerkrachten gegevens van de toetsen uit de gebruikte
methodes de zgn. methode gebonden toetsen.
Leerkrachten bekijken deze gegevens en gaan voor elk kind na of hij of zij de lesdoelen heeft
bereikt. De prestaties worden vergeleken met die van medeleerlingen en met een landelijk
gemiddelde. Daarbij worden de resultaten geplaatst in een grafiek, waaruit blijkt of het kind
goed 'meegroeit’, of stilstaat of zelfs achteruitgaat.
Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, gebruiken we het
programma SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst).
In de groepen 1/2 wordt sinds het schooljaar 2017-2018 gewerkt met het observatie en
registratiesysteem Kijk! De kinderen worden het gehele jaar geobserveerd en gevolgd, 2 keer
per jaar vindt de registratie plaats.
4.1.4 De taak van de Intern Begeleider (IB).
Regelmatig zijn er in het schooljaar groeps- en leerling-besprekingen. IB en leerkracht
bespreken dan de kinderen in de groep en de resultaten die behaald worden op ieder vakgebied.
Naar aanleiding van de uitkomst van deze bespreking wordt bekeken welke kinderen er extra
hulp nodig hebben. Er worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld extra oefen- en/of
verrijkingsstof, extra instructie of juist minder instructie, inzet van speciale materialen,
aandacht voor de werkplek, aangepaste dag- en/of weektaak, verwijzing naar externen
(schoolarts, centrum voor jeugd en gezin, logopedie, fysiotherapie), gesprekken met ouders.
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Ook is er in bepaalde gevallen overleg met de brugfunctionaris van het samenwerkingsverband
Driegang. Zij kan ons begeleiden bij specifieke hulpvragen rondom de ontwikkeling van kinderen.
Zijn er meer specifieke vragen, dan kunnen we de leerling bespreken in het School
Ondersteuningsteam waarin C.J.G. (medewerker van het centrum jeugd en gezin) en op afroep
andere deskundigen zoals de schoolarts, leerplichtambtenaar, logopedist meedenken met de
school.
De IB zorgt voor verslaglegging van deze besprekingen, ook ten behoeve van het leerlingdossier. Zij ondersteunt de leerkracht bij het organiseren van de extra hulp, observeert
kinderen.
Het kan zijn dat de IB extra toetsen afneemt om meer inzicht te krijgen in het leerprobleem of
het niveau van een leerling. Intelligentie- of psychologische onderzoeken worden extern door
specialisten uitgevoerd.
Om de ontwikkeling van de kinderen door hun schoolloopbaan te volgen maken we gebruik van het
leerlingvolgsysteem van CITO. Ook hierin heeft de IB een belangrijke rol. De IB is er dus vooral
als ondersteuner van de leerkracht om hem/haar in staat te stellen het onderwijs zo goed
mogelijk te organiseren voor alle kinderen. De IB is lid van het managementteam.
4.1.5 Leerling-dossiers
Van elke leerling wordt een digitaal dossier bijgehouden. Daarin worden behalve de resultaten
van toetsen en observaties, gegevens opgenomen over de leerling-besprekingen, gesprekken met
ouders, speciale onderzoeken en de rapporten van de verschillende jaren. De gegevens uit het
dossier worden, nog vijf jaar nadat de leerling van school is gegaan, bewaard en er wordt met
deze vertrouwelijke informatie zeer zorgvuldig omgegaan .
4.1.6 Speciale zorg
Soms heeft een kind extra zorg nodig.
Daarom heeft onze school een samenhangend systeem van leerlingenzorg ontwikkeld; onderwijs
op maat betekent voor ons ook zorg op maat.
Om eventuele problemen snel op te sporen, bespreken de leerkrachten samen met de intern
begeleider na iedere toetsperiode de resultaten van de kinderen.
Bepaalde leerresultaten of gedragsproblemen kunnen aanleiding zijn voor extra zorg. Uiteraard
wordt u als ouder hierover geïnformeerd.
De zorg vindt zoveel mogelijk plaats in de klas, waarbij ook de eigen, vertrouwde leerkracht een
belangrijke rol speelt.
Als dat nodig is zal, in overleg met u als ouder en na uw toestemming, hulp buiten de school
gezocht worden. Deze goedkeuring wordt schriftelijk vastgelegd.
Zo is soms verder onderzoek zinvol en kan in overleg met de ouders besloten worden het kind
aan te melden bij het samenwerkingsverband.
Die beoordeelt aan de hand van gegevens van de school (het ontwikkelingsperspectief) of de
leerling in aanmerking komt voor ondersteuning op school met een zorg-arrangement. Een
ambulant begeleider met specifieke expertise kan de school ondersteunen/ adviseren in de
begeleiding van het kind. In uitzonderlijke gevallen komt een kind in aanmerking voor Speciaal
(Basis-) Onderwijs.
4.1.7 Schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft schoolondersteuningsprofiel waarin beschreven staat welke extra zorg de
school kan bieden (en wat niet) en welke over expertise en voorzieningen de school beschikt.
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Het regionaal zorgplan wordt onderschreven en uitgevoerd door alle scholen die deel uitmaken
van het samenwerkingsverband Driegang.
4.1.8 Doubleren en groep overslaan
Op onze school wordt zittenblijven zo veel mogelijk
vermeden. Het gebeurt alleen wanneer de
leerresultaten en de ontwikkeling van een kind
opvallend achterblijven en de verwachting is dat het
kind hier baat bij heeft, ook met het oog op de
sociaal emotionele ontwikkeling. Een groep overslaan
gebeurt alleen wanneer dit gezien het niveau van de
resultaten van het kind passend is en de sociaalemotionele ontwikkeling deze keuze toelaat.
Kleuters zijn afhankelijk van hun ontwikkeling
tussen 1,5 en 2,5 jaar aanwezig in de kleutergroepen
1 en 2. ‘Herfstleerlingen’ (leerlingen die in de
periode oktober t/m december jarig zijn, gaan
alleen door naar de volgende groep indien zij op de
Kijk!-lijnen een voorsprong laten zien. Zie protocol
overgang van groep 1, groep 2 naar 3.
De school neemt de beslissing of een leerling
overgaat naar de volgende groep. Uiteraard gebeurt
dit in overleg met ouders.
4.1.9 Rapporten en LOL-gesprekken
Ouders krijgen twee rapportages per jaar over hun kind.
In groep 1 en 2 is dat een portfolio met daarin de werkjes van hun kind en de ontwikkelingslijnen
van Kijk.
In de hogere groepen is dit een rapport met waarderingen met betrekking tot de verschillende
vakgebieden.
Ouders van groep ½ worden in de gelegenheid gesteld dit rapport met de leerkracht te
bespreken in de zgn. tienminuten-gesprekken.
Indien daartoe aanleiding is, worden de ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek.
Als u zelf behoefte heeft aan een gesprek bent u welkom om een afspraak te maken met de
leerkracht.
In de hogere groepen worden ook de kinderen uitgenodigd voor de rapportgesprekken. Wij
spreken dan van Leerling-Ouder-Leerkrachtgesprekken (LOL-gesprekken).
4.1.10 Het voortgezet onderwijs (VO)
In het najaar wordt in groep 8 de Drempeltoets afgenomen. Aan de hand van de uitslag kan de
leerkracht van groep 8 zien aan welk vakgebied nog extra aandacht moet worden besteed.
Tevens geeft deze uitslag een voorlopige indicatie naar welk type vervolgonderwijs het kind zou
kunnen gaan.
In groep 8 wordt in april de Eindtoets Primair Onderwijs afgenomen. Dit is een methodeonafhankelijk onderzoek.
De school ontvangt een evaluatierapport (groepsoverzicht) en formulieren betreffende
individuele leerling-scores. Deze formulieren worden met de ouders en de kinderen besproken.
Ouders krijgen een kopie van de individuele score van hun kind mee. De eindtoets is sinds 2015
niet meer bepalend-richtinggevend voor de keuze van een school voor V.O. Het advies van de
school is dé bepalende factor. De uitslag van de eindtoets kan alleen nog van invloed zijn om te
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komen tot de keuze van een hogere vorm van V.O., dan waar het kind is aangemeld. De school
maakt in dat geval in heroverweging en komt tot besluit; een hoger advies, of het advies blijft
staan.
Soms is de verwachting dat een kind door zal stromen naar het Leerwegondersteunend
onderwijs (LWOO). In die gevallen kan besloten worden het kind ook deel te laten nemen aan de
Drempeltoets: een toets die meer toegerust is op de advisering van deze groep kinderen. Het
advies van de groepsleerkracht van groep 8 is belangrijk bij een schoolkeuze.
Hij of zij heeft een goed inzicht in de mogelijkheden, waarover een kind beschikt.
Daarbij zijn niet alleen leerprestaties belangrijk, maar ook gegevens over de belangstelling van
een kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby's
en vrije tijd.
De leerkrachten van groep 6, 7, 8, intern begeleider en directeur komen samen tot een
schooladvies voor voortgezet onderwijs.
Voor de schoolkeuze na de basisschool zijn dus twee aspecten belangrijk:
 De wens van het kind en de ouders


Het advies van de school

Op een informatieavond voor ouders van kinderen in groep 8, wordt besproken hoe het in deze
groep met betrekking tot het vervolgonderwijs gaat verlopen.
Tijdens de adviesgesprekken met de ouders (januari) zal de leerkracht een V.O.-advies
uitbrengen. De ouders en kinderen kunnen zich dan alvast op diverse scholen voor V.O.
oriënteren.
De school volgt de resultaten van de kinderen ook nog een aantal jaren in het Voortgezet
Onderwijs. Zo kan bekeken worden of een gegeven advies ook het juiste advies is geweest.
4.3 Meldcode
De Meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het
signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. ‘t Ravelijn heeft een meldcode
die voor alle medewerkers geldt. Als een leerkracht een vermoeden van kindermishandeling of
huiselijk geweld heeft, dan worden volgens de Meldcode de volgende stappen gezet:
Stap 1: het in kaart brengen van signalen.
Stap 2: intercollegiaal overleg en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis.
Stap 3: gesprek met de ouder(s).
Stap 4: wegen van de aard en de ernst van het geweld of de kindermishandeling
Stap 5: hulp organiseren en de effecten volgen. Bespreken met ouder(s) en melden bij Veilig
Thuis.
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5

LEERKRACHTEN

5.1
Leerkrachten
Voor de kwaliteit van het onderwijs zijn goede leerkrachten noodzakelijk.
Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd.
De leerkrachten van onze school werken samen in teamverband ten behoeve van de leerlingen.
5.2 Wijze van vervanging bij ziekte, (studie-) verlof of scholing
Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte, familieomstandigheden, bijscholing
of een andere vorm van verlof, zorgt de school voor vervanging of een andere oplossing.
5.3 Personeelsbeleid
De kinderen en hun ouders verdienen goed personeel.
Om ervoor te zorgen dat onze leerkrachten hun werk goed kunnen doen, voeren wij een
zogenaamd integraal personeelsbeleid. Dit betekent dat we de kennis en de vaardigheden van de
leerkrachten steeds afstemmen op het onderwijs en de zorg voor de kinderen en dat de
leerkrachten, waar nodig, extra scholing volgen. Verder zijn alle teamleden, net als de ouders en
waar mogelijk de kinderen, direct betrokken bij de ontwikkeling van de school.
5.4 Scholing van leerkrachten
De school is een professionele leergemeenschap.
Leerkrachten werken continu aan hun deskundigheid om vakbekwaam te blijven en zich te
verdiepen in een bepaalde specialisatie. Voor bepaalde vakgebieden zijn bepaalde leerkrachten
specialist, en hebben hierbij ook een coachende rol naar collega’s.

6

OUDERS

6.1
Belang van betrokkenheid van ouders
Van ouders én leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind.
Wij voelen ons dan ook samen met u verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de opvoeding
van uw kinderen. Daarom vinden wij een goede samenwerking erg belangrijk.
Om daarvoor te zorgen, maken we de school voor u zo toegankelijk mogelijk en doen we ons best
u goed te informeren.
Heeft u als ouder vragen aan de school, dan kunt u die altijd stellen – via de groepsleerkracht of
de directeur. Voor een goede communicatie tussen u en ons is het van belang dat we elkaar
vertrouwen en begrip en respect voor elkaar hebben.
Op school zijn de leerkrachten de eerstverantwoordelijken voor de kinderen; de directeur heeft
de eindverantwoordelijkheid.
6.2 Contacten met ouders
Voor het nieuwe schooljaar wordt de schoolgids via de website gepubliceerd. Indien een ouder
een “papieren” versie wenst, dan is dit mogelijk op verzoek.
De ouders worden regelmatig via het ouderplatform “social schools” op de hoogte gesteld van
alles wat er zich die periode op school heeft afgespeeld of gaat afspelen. Dit ouderplatform is
een gesloten communicatieplatform waarbij de inhoud alleen zichtbaar is voor de geregistreerde
ouders/verzorgers van ingeschreven kinderen op school. Ook via de website wordt informatie
gedeeld. Bij de start van het schooljaar zijn er in alle groepen informatieavonden, waarop de
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ouders alle belangrijke zaken horen voor het komende schooljaar in de groep. Twee keer per jaar
worden er rapportgesprekken georganiseerd, waarin de resultaten van
de kinderen worden besproken. Ouders kunnen meedenken, meepraten of meebeslissen door
zich te organiseren binnen de medezeggenschapsraad, de ouderraad of werkgroepen.
Verder is het dagelijks mogelijk binnen te lopen voor een afspraak met groepsleerkrachten
en/of directie.
6.3 Ouderraad
Onze school heeft een Ouderraad. De Ouderraad bestaat uit een aantal actieve ouders. Zij zijn
betrokken bij de voorbereidingen en organisatie van activiteiten zoals het Sinterklaas- en het
Kerstfeest, sportdagen, excursies en het schoolreisje. Bij de vergaderingen van de Ouderraad
zijn teamleden van de school aanwezig.
De Ouderraad heeft voor de activiteiten die zij mede organiseert, de beschikking over de
ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is bedoeld voor uitgaven waar de school geen subsidie voor
ontvangt. Jaarlijks wordt door de Ouderraad een financieel verslag gemaakt en een
kascommissie controleert de financiën.
De ouders worden geïnformeerd over de binnengekomen ouderbijdragen en de uitgaven die
daarvan zijn gedaan. De samenstelling van de OR vindt u in de adressenlijst.
In de groepen wordt gewerkt met klassenouders als schakel tussen ouderraad, ouders en
leerkrachten.
6.4 Ouderbijdrage
Jaarlijks wordt aan ouders via de OR een vrijwillige
bijdrage gevraagd.
De ouders ontvangen een nota van het te betalen
bedrag. De hoogte van deze bijdrage is € 25,-.
Van dit geld worden extra zaken als feesten, vieringen
en bijzondere activiteiten bekostigd.
U begrijpt natuurlijk wel, dat alle genoemde
activiteiten niet strikt onder 'onderwijs' vallen.
Daarbij komt dat het onderwijs in Nederland gratis is.
Het is echter niet mogelijk de vele leuke extra’s van
onze scholen zonder uw bijdrage te organiseren, maar
de ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.
Over de besteding van het geld legt de OR
verantwoording af op de algemene ouderavond.
Rekeningnummer Ouderraad 't Ravelijn IBAN NL55
RABO 03.725.02.733
Wilt u de naam en de groep van het kind bij uw
betaling vermelden?
6.4.1 Andere financiële zaken
We vragen van u ook een vrijwillige bijdrage voor schoolzwemmen (groep 3 en 4), de jaarlijkse
schoolreis in de groepen 1 t/m 6 en het schoolkamp (groep 7 en 8)
N.B. Niet betalen kan in bepaalde gevallen leiden tot niet-deelnemen aan een bepaalde activiteit,
en de school zal in dat geval zorgdragen voor een vervangende (les-)activiteit.
Voor ouders/verzorgers met onvoldoende financiële draagkracht is er de mogelijkheid om
hiervoor een financiële bijdrage te ontvangen via een aanvraag bij Stichting Leergeld
(www.leergeld.nl)
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6.5 Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is het beleidsorgaan van de school waarmee de medezeggenschap is georganiseerd.
’t Ravelijn heeft één gezamenlijke MR samen met onze nevenvestiging De Almgaard. De
bevoegdheden van de MR zijn uitgewerkt in het MR-reglement. Dit ligt op school ter inzage. De
MR heeft instemming- en adviesrecht m.b.t. alle belangrijke beleidszaken t.a.v. de school, zowel
organisatorisch als onderwijskundig.
Verder geeft de MR ongevraagd advies over zaken, die zij belangrijk vindt voor de school.
De MR bestaat uit 3 leden van het team en 3 ouders.
Zij hebben allen zitting voor een periode van 3 jaar, waarna er verkiezingen volgen.
Daarbij kan ieder personeelslid en iedere ouder zich her(ver)kiesbaar stellen.
De vergaderingen worden ook bijgewoond door de directeur, die een adviserende rol heeft .
Als er vacatures zijn binnen de MR kan iedere ouder zich kandidaat stellen; hiervoor is een
procedure vastgesteld.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, via de website wordt de agenda bekend gemaakt en
kunt u ook de notulen van de vergaderingen inzien .
De samenstelling van de MR vindt u op de website van de school en achterin deze gids.
7

KWALITEITSZORG

7.1
Kwaliteit
Kwaliteit mag geen toeval zijn.
Daarom is systematisch werken aan de kwaliteit van de school noodzakelijk.
Dat betekent: het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en op de goede
manier evalueren of bereikt is wat de school wilde bereiken.
Dat is kwaliteitszorg: het geheel van samenhangend beleid, concrete doelstellingen en goed
management om de benodigde acties en controles uit te voeren waarmee de school de gewenste
kwaliteit systematisch levert en waarmee de school de kwaliteit ook continu kan verbeteren.
We stellen ons daarbij 5 vragen:
- Doet de school de goede dingen?
- Doet de school de dingen goed?
- Hoe weet de school dat?
- Vinden anderen dat ook?
- Wat doet de school met die wetenschap?
Vanaf augustus 2007 zijn we gestart we met de invoering van WMK-PO (Werken met
Kwaliteitskaarten) van Cees Bos.
In een cyclus van vier jaar worden alle beleidsterreinen van de school in kaart gebracht.
Zo willen we planmatig de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie meten en verbeteren.
We komen zo ook tegemoet aan de specifieke vereisten van kwaliteitszorg op onze school,
zoals de kenmerken van de kinderen, de wensen en verwachtingen van de bij de school
betrokken belanghebbenden en de eigen opvattingen over kwaliteit.
Dit onderzoek, gerelateerd aan de eisen van de Inspectie van het Onderwijs, biedt een goed
kader voor een stevige schoolontwikkeling.
7.2 Kwaliteitsverbetering door goede methoden
De methodes die we in school gebruiken zijn eigentijds en voor een deel digitaal met aanwezige
licenties voor gebruik op computers en het digitaal schoolbord. Regelmatig worden methodes
vervangen en vernieuwd. Dit jaar starten we met een nieuwe methode voor lees- en taalonderwijs
in groep 3.
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7.3 Kwaliteitsverbetering door ons leerlingvolgsysteem
Een andere manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het
werken met toetsen.
Om onze kinderen 8 jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling, maken we
gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het systeem levert waardevolle aanvullende informatie op
over een kind. Het laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft geleerd.
7.4 Kwaliteitsverbetering dankzij het schoolplan
Voor de komende jaren hanteren wij ons schoolplan , waarin beleidsvoornemens zijn beschreven
voor de periode tot en met 2019.
8..

RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS

8.1
Inspectie
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de school door middel van
schoolbezoeken.
Tijdens zo’n bezoek gaat de inspectie na of de school goed onderwijs geeft en of de resultaten
van de kinderen wel voldoende zijn. Ook draagt de inspectie verbeterpunten aan.
De Inspectie doet dit door te beoordelen of onze school voldoet aan een aantal kwaliteitseisen.
Dit vindt de Inspectie van onze school:
de inhoud van ons
voldoende
onderwijs
de tijd die onze
voldoende
kinderen krijgen om
de belangrijkste
vakken te leren
de manier waarop
voldoende
onze leerkrachten
lesgeven
de zorg voor onze
voldoende
kinderen
de leerresultaten
voldoende

De afgelopen jaren hebben we veel tijd en energie geïnvesteerd in de leerlingzorg en in het
zelfstandig werken. Uit de resultaten blijkt dat dat vruchten heeft afgeworpen. De
eindopbrengsten van de school zijn op een bovengemiddeld niveau.
8.2 Toetsgegevens
In groep 8 maken de kinderen de Eindtoets Primair Onderwijs. Hierbij is op dit moment de
keuze mogelijk uit verschillende eindtoetsen. Tot nu toe maken wij op school de keuze voor de
Cito-eindtoets.
Deze toets meet de prestaties van ieder kind in taal, rekenen en informatieverwerking.
De prestaties van alle kinderen in groep 8 bij elkaar zeggen iets over het resultaat dat onze
school haalt.
Het eindresultaat van alle scholen in Nederland ligt meestal tussen 500 en 550; het landelijke
gemiddelde ligt rond 535.
Na elke toetsronde evalueren we met het team de resultaten en mogelijke verbeteringen.
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Ravelijn
2013
2014
2015
2016
2018

9

aantal
kinderen

landelijk

score

20
13
15
17
15

534.7
534,4
534.8
534,5
534,9

534.8
536,0
536.3
537,5
535,2

PRAKTISCHE ZAKEN

9.1
Hoe te handelen bij calamiteiten
Het advies om bij het horen van de sirene onmiddellijk naar binnen te gaan en alle ramen en
deuren te sluiten, geldt uiteraard ook voor schoolgaande kinderen.
Op onze school zullen bij het afgaan van de sirene alle kinderen naar binnen gehaald worden en
onmiddellijk worden alle deuren en ramen van de school gesloten.
Wij geven aan ouders het dringende advies om in deze situatie NIET de kinderen van school te
komen halen.
Ook voor u en de kinderen geldt, dat iedereen zo snel mogelijk in het dichtstbijzijnde gebouw
moet gaan schuilen en afwachten.
Het afhalen van de kinderen brengt alleen maar onnodige risico’s met zich mee.
Wij realiseren ons dat wij van u een tegennatuurlijke reactie vragen, toch is dit advies in het
belang van iedereen.
U kunt de school altijd onder de bekende telefoonnummers bereiken.
Al dient u zich ook hier weer te realiseren, dat wanneer iedere ouder telefonisch contact zoekt,
de lijn heel snel overbelast zal raken, waardoor steunende – en service verlenende diensten niet
meer bereikbaar zijn.
Wij zullen als school ons uiterste best doen om zo adequaat mogelijk te handelen en zullen
tevens afwachten wat het advies c.q. de actie zal zijn van de bevoegde autoriteiten en ons
daarnaar voegen.
9.2 Vakantierooster
Eerste schooldag

maandag 27 augustus 2018

Herfstvakantie

maandag 22-10-2018 t/m vrijdag 26-10-2018

Kerstvakantie

maandag 24-12-2018 t/m vrijdag 04-01-2019

Voorjaarsvakantie

vrijdag 22-02-2019 t/m vrijdag 01-03-2019

Pasen / Koningsdag / meivakantie

vrijdag 19-04-2019 t/m vrijdag 03-05-2019

Hemelvaartsdag en vrijdag opvolgend

donderdag 30-05-2019 t/m vrijdag 31-05-2019

Pinkstermaandag

maandag 10-06-2019

Zomervakantie

maandag 22-07-2019 t/m vrijdag 30-08-2019

Studieochtenden e/o -middagen: alle kinderen vrij:
Woensdag 5 september
Woensdag3 juli
Verdere bijzondere data worden verder bekendgemaakt via het ouderplatform social schools.
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9.3 Extra verlof aanvragen voor uw kind (eren)
Op onze school volgen we de Leerplichtwet. Dat betekent dat kinderen vanaf vijf jaar volledig
leerplichtig zijn en de school niet meer mogen verzuimen.
In geval van ziekte van uw kind, dient u dat voor 8.30 uur door te geven op de school.
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen (bijvoorbeeld om een dag eerder met wintersport te
gaan om de files voor te zijn), maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u wel extra
verlof aanvragen.
U kunt daarvoor een formulier halen op school.
Extra verlof zou mogelijk kunnen zijn als de volgende omstandigheden zich voordoen:
 huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: maximaal 2
dagen

12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag

12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal 2 dagen

25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind:
duur in overleg met directeur
 overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad van het kind: duur in
overleg met de directeur
 verhuizing van gezin: 1 dag

sommige religieuze feesten: in overleg met de directeur
De directeur van de school beslist of de aanvraag wordt gehonoreerd.
Bij de volgende omstandigheden wordt geen extra verlof gegeven:
 activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp
 vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen
in het laagseizoen bijvoorbeeld)
 eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers-)drukte

familiebezoek in het buitenland
 het argument 'vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven'
In overleg met de leerplichtambtenaar is besloten ons strikt aan de regelgeving te houden !
Bij overtreding wordt melding gedaan aan de leerplichtambtenaar.
9.4 Afwezigheid door ziekte, etc.
Indien uw kind ziek is of om een andere reden de school verzuimt, dient u dit voor schooltijd te
melden. Is het niet mogelijk te bellen, dan kan een ander kind een briefje meenemen.
Als we niets hebben gehoord, zullen we zelf contact met de ouders opnemen om te informeren
waar het kind is.
9.5 Ziek op school
Het kan voorkomen dat een kind tijdens de schooltijd ziek wordt en naar huis zou moeten.
We nemen in dat geval contact met de ouders op om te vragen het kind te komen halen.
Als er niemand thuis is, nemen we contact op met één van de ons bekende waarschuwingsadressen. Wij nemen ook direct contact met ouders op, als een kind door een ongelukje een arts
moet bezoeken. Bij dringende gevallen zullen we zo snel mogelijk op weg gaan naar een arts, ook
als wij nog geen contact met de ouders hebben gehad.
9.6

Wijziging in uw (gezins) situatie
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Indien zich een wijziging in uw (gezins)situatie voordoet zoals verhuizing, scheiding, huwelijk,
andere huisarts, mobiele nummers, verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk aan ons door te
geven.
9.7 Schorsing en/of verwijdering
Hoewel we er niet van uitgaan een leerling te moeten schorsen of zelfs van school te
verwijderen, moeten we met die mogelijkheid toch rekening houden.
Alvorens zo’n maatregel zal moeten worden genomen, gaan we er van uit dat al veelvuldig overleg
is geweest over een betreffende leerling en dat schorsing of verwijdering het allerlaatste
middel is om de normale gang van zaken op school te waarborgen.
Als school zullen we over moeten gaan tot deze drastische maatregel als een leerling of ouder(s)
zich niet houdt(en) aan de regels van de school of wanneer de leerling een gevaar vormt voor
medeleerlingen of leerkrachten.
Mocht een dergelijk geval zich voordoen, dan zullen we alle wettelijke stappen nemen en alle
procedures stipt volgen alvorens ons bestuur te adviseren een bepaalde leerling of ouder de
toegang tot de school te ontzeggen. Wij hebben dit vastgelegd in een protocol dat u op de
website kunt vinden.
9.8 Tussenschoolse opvang
Wij bieden de gelegenheid tot tussenschoolse opvang, beter bekend als het overblijven.
Met ingang van dit schooljaar wordt de TSO verzorgd door de Stichting BuitenGewoon
Woudrichem. Die zorgen op maandag, dinsdag en donderdag voor 2 of 3 medewerkers die dit
verzorgen.
Na de ochtendschooltijd gaan de kinderen eerst even buitenspelen, onder leiding van de
overblijfkracht, waarna gezamenlijk wordt gegeten.
Hierna mogen de kinderen spelen met het materiaal en de spellen die aanwezig zijn.
Na die periode mogen de kinderen weer naar buiten als één van de leerkrachten op het plein
aanwezig is om toezicht te houden. Kinderen die liever binnen blijven totdat de lessen weer
beginnen, mogen dat natuurlijk ook. Bij slecht weer gaan we uiteraard niet naar buiten.
Overblijven kost € 2.00 per keer.
Er kunnen kaarten worden gekocht.
9.9 Buitenschoolse opvang
Vanaf januari 2007 is in Nederland een begin gemaakt met de (gefaseerde) invoering van vooren naschoolse opvang. De tussenschoolse opvang, vaak kortweg overblijven genoemd, kent een
langer verleden. Vanaf augustus 2006 waren scholen verplicht verantwoordelijkheid te nemen
voor het overblijven.
De combinatie van voor-, tussen- en naschoolse opvang maakt het mogelijk op scholen een
sluitend dagarrangement te bieden.
Daarmee gaat de school steeds meer een bredere maatschappelijke rol vervullen.
Op onze school is de tussenschoolse opvang goed geregeld.
In februari 2007 konden de ouders van onze school een behoefteonderzoek invullen.
Op basis daarvan hebben we de mogelijkheden bekeken en gesprekken gevoerd met aanbieders
van voor– en naschoolse opvang.
We hebben gekozen voor een zogenaamd makelaarsmodel, waarbij we de voor– en naschoolse
opvang uitbesteden aan professionele instellingen.
We hebben daartoe een convenant gesloten met zowel Stichting Kinderopvang BuitenGewoon
als met Hoppas Kinderopvang; twee aanbieders waar we veel vertrouwen in hebben.
We maken met hen goede afspraken over o.a. het halen en brengen van de kinderen op school
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en hebben regelmatig overleg. Ouders hebben dus te maken met 2 partijen: één voor opvang en
één voor onderwijs. Het ziekmelden van een kind moet bijvoorbeeld aan beide instellingen gemeld
worden. Uiteraard kunnen ouders ook altijd de opvang op een andere manier (blijven) regelen.
In hoofdstuk 11 vindt u de adressen van de aanbieders van kinderopvang.
9.10 Toezicht op het schoolplein
Tien minuten voor elke schooltijd en in de pauze is een van de leerkrachten op het plein om
toezicht te houden. De schoolbel gaat om 8.25 uur en 12.55 uur.
Bij 't Ravelijn gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 na het luiden van de bel op het schoolplein
in de rij staan, waarna ze onder begeleiding van de leerkrachten door de hoofdingang naar
binnengaan.
Als u uw kind naar binnen brengt, wilt u dan op tijd weer weggaan, zodat de lessen op tijd
kunnen beginnen.
Ouders van kinderen uit de groep 1-2 mogen hun kind in de ochtend tot de klasdeur naar
binnenbrengen.
Om 8.30 uur en om 13.00 uur moeten de leerlingen in de klaslokalen zijn, gaan de deuren dicht
en starten de lessen.
Bij het ophalen van uw kinderen vragen we u om op het schoolplein te wachten.
9.11 Parkeren bij school
In verband met de veiligheid van onze kinderen, vragen we u om zo weinig mogelijk met de auto
te komen. Voor de school is een zgn. “zoen en zoefzone”
Wilt u bovendien uw kind op het plein of bij het hek ophalen en niet op de straat!
Werkt u er allemaal aan mee om de verkeersveiligheid rond de school te vergroten?
9.12
Op de fiets
Kinderen die op de fiets komen, kunnen die parkeren op de daartoe bestemde plaatsen op het
plein. Vanwege de veiligheid mag er niet óp het schoolplein gefietst worden.
Wij vragen u ook dringend erop toe te zien dat de kinderen alleen als dat noodzakelijk is op de
fiets komen.
Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor beschadigingen aan of toezicht houden op
de fietsen.
9.13 Schoolzwemmen
De kinderen van onze school zwemmen eenmaal per week in het zwembad in Andel.
Regelmatig wordt een openbare les gehouden, waarbij alle ouders van harte welkom zijn.
De kinderen gaan per bus naar het zwembad.
groep 3 en 4: dinsdag 13.45 – 14.30 uur
De kinderen kunnen tijdens deze lessen verschillende certificaten behalen.
Per schooljaar vraagt de Gemeente een bijdrage in de vervoerskosten van € 102,40
De school berekent deze vooraf door aan de ouders, maar dit is een vrijwillige bijdrage. De
school beschikt over een protocol schoolzwemmen.
9.14
Gymnastiek
De groepen 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal in de school.
De kinderen gymmen meestal in hun ondergoed.
Vanaf groep 3 gaan we voor de gymlessen naar ’t Rondeel (’t Ravelijn).
De groepen 3 en 4 gymmen 1 keer per week drie kwartier, omdat zij ook zwemmen.
De andere groepen gymmen 1 keer per week 1 ½ uur
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Het kledingvoorschrift voor de gymlessen is:
jongens: korte broek met shirt
meisjes: korte broek met shirt of gympakje
Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen die uw kind in de gymles aandoet, niet
overdag gebruikt worden tijdens het spelen. Noteer eventueel de naam in gymschoenen en
kleding.
Douchen na het gymmen is vanaf groep 3 in principe verplicht.
Als een kind, om wat voor reden dan ook, niet mag douchen willen we graag even een berichtje.
9.15 Schoolmelk
Bij ons op school kan uw kind in de ochtend- en in de lunchpauze melkproducten krijgen.
Als ouder gaat u rechtstreeks een abonnement aan met Campina.
De school is dus niet verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling, maar u betaalt de
schoolmelk rechtstreeks aan Campina via automatische betaling of een acceptgiro.
Er kan een keuze kan worden gemaakt uit diverse producten.
U kunt zich opgeven via een formulier, dat bij de leerkracht verkrijgbaar is, of via de website:
http://www.campinaopschool.nl
9.16 Woensdag en vrijdag: fruitdag
Voor de kleine pauze, halverwege de ochtend, kunt u uw kind, als het geen schoolmelk gebruikt,
iets te drinken meegeven.
Ook mag daar een gezond ‘tussendoortje’ bij, liefst fruit of een boterham, geen snoep.
Op de woensdagen nemen we alleen fruit als tussendoortje; werkt u mee aan deze goede en
gezonde gewoonte?
Wij voeren dit ook door op de vrijdag.
In het komende schooljaar zullen we ons weer aanmelden voor het schoolfruitprogramma van de
Europese Gemeenschap. Gezien het aantal scholen dat kan deelnemen is toewijzing niet zeker !
9.17 Verjaardagen
Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard
trakteren.
Wij zijn voorstander van gezond trakteren bij
verjaardagen en juichen het toe, als de ouders hier
rekening mee houden.
9.18 Allergieën
Het komt voor dat kinderen allergisch zijn voor
bepaalde stoffen die voorkomen in traktaties
en andere zaken die zij tijdens schooltijd
aangeboden krijgen.
Wilt u aan school doorgeven, wanneer uw kind
allergisch is? Bij de groepsleerkracht kunt u
vernemen hoeveel dieetkinderen er in de groep
zitten waar u uw kind misschien wilt laten uitdelen.
Ook dieren kunnen de oorzaak zijn van een
allergische reactie. Daarom mogen erin de regel geen
dieren de school in.
9.19 Protocol hoofdluis
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Er is een protocol opgesteld in nauwe samenwerking met een aantal ouders om de af en toe
optredende luizenplaag in een vroegtijdig stadium de kop in te drukken.
Na iedere vakantie wordt er een preventieve luizencontrole gehouden.
Indien ouders het vermoeden hebben dat hun kind luizen heeft, moet de leerkracht
gewaarschuwd worden.
De school kan dan direct maatregelen nemen om een uitbreiding te voorkomen.
Verder gebruiken wij luizenzakken bij de kapstokken, die de verspreiding van hoofdluis
voorkomt, doordat de luizen zich nu niet via de kragen van de kinderjassen kunnen verspreiden.
9.20 Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de fotograaf op school en worden er portret- en groepsfoto's gemaakt.
Ook is er de mogelijkheid om broertjes en zusjes, die nog niet of niet meer op school zitten,
met elkaar op de foto te laten zetten. U bent niet verplicht het fotopakket af te nemen.
Dit jaar komt de schoolfotograaf op 1 september..
9.21 Kledingvoorschriften
Sommige godsdiensten hebben kledingvoorschriften. Dat kan gaan om hoofddoeken,
gezichtsbedekkende kleding en om het dragen van een keppeltje of een tulband.
Wij respecteren uitingen van godsdienst d.m.v. kleding.
Er zijn echter uitzonderingen. Gezichtsbedekkende kleding belemmert o.i. de onderlinge
communicatie en staan wij dan ook niet toe, noch van leerlingen, noch van stagiaires of personeel.
Voor kleding die geen uiting is van een godsdienst of een mening mogen wij kledingvoorschriften
opstellen.
Algemene regel is dat kleding niet storend mag werken of tegen algemeen aanvaarde
gedragsregels ingaat.
Twee regels die wij daarbij in ieder geval hanteren zijn: geen ontbloot bovenlichaam en geen pet
of soortgelijk hoofddeksel in de klas.
9.22 Gevonden voorwerpen/aansprakelijkheid
Op een school raken wel eens spullen kwijt.
Toch kunnen we er samen voor zorgen dat zo weinig mogelijk dingen kwijt raken.
Enkele adviezen:
Een (rug)tas met de naam van uw kind erop voorkomt dat er in de school plastic zakken
circuleren. Ook in jassen, gymspullen, op drinkbekers en broodtrommels is een naam erg handig.
Mocht uw kind toch iets kwijt zijn, dan kunt u op school altijd vragen of het gevonden is.
De school is niet aansprakelijk voor het eventueel kwijtraken of beschadigen van materialen
en/of apparatuur die op eigen initiatief door de leerlingen mee naar school genomen worden.
We denken hierbij aan mp3 spelers, computerspelletjes of waardevol speelgoed.
9.23 Schoolverzekering voor leerlingen
Het bestuur heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering
en een aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen,
personeel en vrijwilligers) verzekerd.
De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende
invaliditeit leidt.
Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover
de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico).
Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking.
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De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf, als zij die voor de school actief
zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van
onrechtmatig handelen.
Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat
tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.
Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de
school moeten worden vergoed.
Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand.
De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout.
De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun
rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige
onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen de bril.
Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de
school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens schooluren of tijdens andere
door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is
daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor.
Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben
afgesloten.
9.24 Klachtenregeling
Onze school heeft een klachtenregeling die voor alle scholen van de Stichting Openbaar
Onderwijs Land van Altena is vastgesteld. Wanneer u een klacht heeft over de gang van zaken
die de school betreft, kunt u hiervan gebruik maken.
De klachtenregeling kunt u vinden op de website van onze school; u kunt de regeling ook opvragen
bij de directie.
Hoe goed school en ouders het ook met elkaar voor hebben als het gaat om uw kind zo goed
mogelijk te begeleiden, er blijven altijd situaties ontstaan die aanleiding zijn voor een
wederzijds onderhoud vanwege onvrede. Meestal lukt het goed om in onderling overleg
problemen op te lossen. Soms is dat niet het geval. In die gevallen voorziet de Klachtenregeling.
Onvrede over een bepaalde gang van zaken wil de school graag z.s.m. van u vernemen.
De school wil vervolgens graag de klacht samen met u oplossen. Het liefst in korte lijnen en met
heldere gezamenlijke afspraken.
Wacht liever niet met het uitspreken van schoolaangelegenheden die u niet goed vindt.
Hoe eerder u in gesprek gaat, des te beter. Van onze school mag u eenzelfde houding
verwachten als er aanleiding is de ontwikkeling van uw kind tussentijds te bespreken.
Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen, vragen en dergelijke in eerste
instantie worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie van doen heeft.
Van een ouder met bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht of de
aandacht voor de ontwikkeling van het kind, wordt verwacht dat hij of zij contact opneemt met
de betrokken leerkracht(en). Het is uiteraard de bedoeling dat de klachten naar tevredenheid
worden opgelost. Lukt het (in dit voorbeeld) niet in overleg met de leerkracht(en) de klacht op
te lossen, dan is het goed contact op te nemen met de directie.
Komt u er op dat niveau samen niet uit dan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur
die namens het bestuur de klachten met u kan bespreken.
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Tussentijds staat voor u de weg open de schoolcontactpersoon, die iedere school heeft, te
benaderen. De schoolcontactpersoon kan u advies geven over de te volgen route en in contact
brengen met één van de twee externe vertrouwenspersonen die door het bestuur zijn aangesteld
voor alle scholen van onze stichting.
Heeft u twijfels hoe de klacht bespreekbaar te maken dan kunt u dus het beste de intern
begeleider -schoolcontactpersoon van onze school- benaderen.
Klachten en onvrede kunnen zeer divers zijn.
Behalve de genoemde voorbeelden over de didactische en pedagogische aanpak kunt u denken
aan: organisatie van de school, fysiek geweld, mishandeling, pesten, ongewenste intimiteiten,
discriminatie enz.
Samengevat volgen hier mogelijke stappen bij klachten en onvrede:
1.
Eerst overleg met de leerkracht van uw kind; bij onvoldoende resultaat:
2.
Overleg met de directie of
3.
Overleg met de schoolcontactpersoon, dat kan leiden tot
4.
Inschakeling van de externe vertrouwenspersoon en/of
5.
Overleg met de algemeen directeur van het bestuur
6.
Indienen van een formele klacht: alle scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs
Land van Altena, dus ook onze school, zijn aangesloten bij de Landelijke Klachten
Commissie Onderwijs (LKC)
De contactgegevens van de schoolcontactpersoon van onze school, de beide
vertrouwenspersonen, LKC en het landelijk Meldpunt van Vertrouwensinspecteurs
vindt u deze schoolgids bij hoofdstuk 11.
9.25 Schoolcontactpersoon/externe vertrouwenspersonen
Schoolcontactpersonen/ vertrouwenspersonen zijn door het bestuur aangewezen personen.
Zij vormen het meldpunt voor klachten.
Voor onze school is de intern begeleider de schoolcontactpersoon.
Zij is het meldpunt voor:
▪ pesten
▪ mishandeling
▪ discriminatie
▪ onheuse bejegening
▪ fysiek geweld
▪ inbreuk op privacy
▪ didactische aanpak
▪ pedagogische aanpak
▪ organisatorische aanpak
▪ ongewenste intimiteiten
De door het bestuur aangewezen externe vertrouwenspersonen zijn voor onze school
mw. A. van Walree, huisarts te Woudrichem en mw. E. Räkers uit Sleeuwijk
Hun taken zijn:
 overleggen met de schoolcontactpersoon (indien mogelijk)
 bemiddelen en verwijzen
 ondersteunen bij het indienen van een klacht.
9.26 Sponsoring
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een school
(bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen) in ruil voor een
tegenprestatie.
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Deze tegenprestatie vindt in schoolverband plaats onder verantwoordelijkheid van de school.
Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een schenking.
Als de school uit eigen beweging overgaat tot een tegenprestatie, dan is er ook sprake van
sponsoring. Sponsoring kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van materialen zoals boekjes,
video's, folders, posters en spellen. Of in de vorm van gesponsorde activiteiten zoals
schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes.
Ook de inrichting van een school kan gesponsord worden.
De meest voorkomende tegenprestatie die scholen leveren, is het vermelden van de sponsor
in bijvoorbeeld de schoolkrant, schoolgids of nieuwsbrief. Veel sponsors zijn, vooral in het
basisonderwijs, winkels en bedrijven in de directe omgeving van de school.
Sponsoring in het onderwijs biedt kansen, maar ook bedreigingen.
Kinderen en jongeren vormen een beïnvloedbare en kwetsbare groep, die recht heeft op
bescherming tegen ongewenste invloeden van buiten de school.
Sponsoring op scholen moet dus op een zorgvuldige en verantwoorde manier gebeuren.
Daarom heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in 2002 met
zestien organisaties een convenant afgesloten waarin gedragsregels staan die een school
helpen om op een verantwoorde manier met sponsoring om te gaan. Het convenant bevordert of
bestrijdt sponsoring niet. Er staat in waar scholen op moeten letten, waar sponsors aan
gebonden zijn, wat valkuilen zijn en hoe scholen inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten
organiseren.
9.27 Rookverbod
Bij ons op school en op het schoolplein is roken verboden.
Tevens verzoeken wij ouders niet te roken als zij als hulpouder actief zijn bij schoolse
activiteiten, zoals schoolreis, sportdag enz.
9.28 Privacy en AVG
Alle organisaties die te maken hebben met het verwerken van persoonsgegevens, hebben te
maken gekregen met de nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Zo ook SOO-LvA. Al jaren waren voor SOO-LvA de Wet Bescherming
Persoonsgegevens een belangrijke leidraad, omdat wij, zeker als het om leerlingen gaat,
dagelijks te maken hebben met het werken met persoonsgegevens.
De AVG benadrukt nog eens extra dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en
dat betekent dus dat het nog meer van belang is geworden om zorgvuldigheid te waarborgen. Dat
waarborgen gebeurt op verschillende manieren;






Het maken van afspraken met leveranciers, scholen, ouders etc. over hoe wij met
“hun” gegevens om zullen gaan. Dit wordt vastgelegd in zogenaamde
verwerkersovereenkomsten.
Het verstevigen van maatregelen rond ICT, zoals het versleuteld versturen van email,
printers met persoonlijke codes uitrusten etc.
Aanscherpen van bewaartermijnen van leerlingdossiers, zodat gegevens niet langer dan
strikt noodzakelijk bewaard blijven.
Extra alertheid bij medewerkers van SOO-LvA op het zorgvuldig omgaan met
persoonlijke gegevens.
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Gelukkig merken we dat we, gezien onze geschiedenis wat betreft het omgaan met
persoonsgegevens, al veel goed geregeld hebben. Maar ook voor SOO-LvA vraagt de AVG om
allerlei processen nog eens goed tegen het licht te houden en waar nodig actie te ondernemen.
In de komende periode zullen leveranciers, scholen en andere organisaties met wie wij
contracten hebben een Verwerkersovereenkomst toegestuurd krijgen, waarin beschreven wordt
wat men van SOO-LvA mag verwachten op het gebied van de AVG. Deze
Verwerkersovereenkomsten zijn tot stand gekomen door diverse overleggen binnen onze
brancheorganisatie en zijn ook juridisch getoetst.

10

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

10.1
Kinderboekenweek
We besteden elk jaar veel aandacht aan de Kinderboekenweek.
Alles staat in het teken van de leesbevordering door op een leuke manier met boeken en
lezen bezig te zijn rondom het thema van het jaar.
Voor de kinderen zijn er twee wedstrijden: een verhaal maken voor de Gouden en Zilveren
Griffel en een tekening maken voor het Gouden en Zilveren Penseel.
10.2
Sinterklaas
Elk jaar brengt Sinterklaas met zijn zwarte Pieten een bezoek aan onze school.
De verdere informatie krijgt u via de nieuwsberichten.
10.3
Kerstfeest
Op één van de avonden voor de kerstvakantie wordt het traditionele kerstviering/diner
gehouden.
Alle kinderen verzamelen zich dan in gala in hun groep en kunnen zich tegoed doen aan
een uitgebreid buffet. Dit wordt geheel verzorgd door de ouderraad.
Veel ouders zijn daarbij dan ook aanwezig om hulp te bieden bij het uitserveren.
10.4
Carnaval
Wij organiseren in de week voor het carnavalsweekeinde schoolcarnaval.
’s Middags komen de kinderen verkleed op school.
10.5
Pasen
Vlak voor Palmpasen maken de kinderen van groep 1 t/m 3 een Palmpasenstok.
Bij goed weer houden de kinderen van ’t Ravelijn daarna een optocht door de omgeving van
de school.
Verder houden we, in de week voor Pasen, een wedstrijd Eitje-Tietschen, een oud gebruik,
waarbij twee deelnemers met het stompe gedeelte van het ei tegen elkaar tikken.
Degene wiens ei daarbij kapot gaat, is de verliezer.
De finales daarvan spelen we met alle kinderen bij elkaar in het speellokaal.
Verder vieren we deze dag met een ontbijt, een lunch, een speurtocht of een optreden
voor ouders.
10.6

Herdenking Oorlogsslachtoffers
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Bij het gemeentehuis staat een Gedenkteken voor Oorlogsslachtoffers in de gemeente
Woudrichem.
Onze school is één van de adoptiescholen van dit monument Bij toerbeurt is een school (i.s.m. de
Stichting Gedenkteken) de organisator van de herdenkingsdienst en een herdenking bij het
gedenkteken op 4 mei.
In de tijd voorafgaand aan deze herdenking wordt er in de lessen veel aandacht aan
besteed, waaronder een bezoek aan Kamp Vught door de leerlingen van groep 8.
10.7
EHBO
De kinderen van groep 8 nemen deel aan de Jeugd EHBO-cursus.
Na ongeveer 20 lessen van een uur wordt deze cursus afgesloten met een examen.
Vorig jaar zijn opnieuw alle kinderen voor dit examen geslaagd.
De lessen worden gegeven door een cursusleidster van de EHBO.
10.8
Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 nemen deel aan het landelijk verkeersexamen.
In de eigen klas wordt het schriftelijk gedeelte afgelegd.
Het praktisch gedeelte bestaat uit het met zo weinig mogelijk fouten fietsen van een uitgezette
route.
10.9
Sportdag/straatspeeldag
Deze wordt in samenspraak met de gemeentelijke sportcoach georganiseerd. Wij doen als school
mee aan de Koningsspelen.
10.10 Musical
De kinderen van groep 8 voeren aan het eind van het schooljaar een musical op in de
middenruimte van de school. In principe wordt deze musical bezocht door de ‘naasten’ van de
uitvoerende kinderen.
10.11 Projecten
Regelmatig werken we met de hele school of met bepaalde groepen, aan een project.
Die projecten worden vaak afgesloten met een tentoonstelling, gastbezoeken op school of een
bezoek buiten de school. Voorbeelden zijn het Ravelijnproject en de Engelse week.
10.12 Koningsdag en Koningsspelen
Koningsdag valt de laatste jaren in de schoolvakantie, maar in de dorpen wordt voor de kinderen
van alles georganiseerd door de Oranjeverenigingen. In de gemeente vindt een gezamenlijke
sportdag plaats voor alle scholen. Deze is gepland voor 20 april 2018 met een aangepast rooster.
10.13 Rode Draad
Al een aantal jaren doen we mee aan het Leesbevorderingproject “De Rode Draad”.
Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Openbare Bibliotheek.
Zij leveren voor die periode een heleboel materialen, waarmee we aan het werk gaan.
De bedoeling van het aanbod is basisschoolkinderen te stimuleren in het plezier in lezen op
school en thuis.
10.14 Zomerfeest
Aan het eind schooljaar vindt op ’t Ravelijn het zomerfeest plaats.
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We plannen dan in samenwerking met de OR allerlei activiteiten die voor kinderen en ouders
samen leuk zijn om te doen.
10.15 Sport
We nemen zoveel mogelijk deel aan de door sportverenigingen georganiseerde toernooien, zoals
het schoolvoetbaltoernooi.
Verder doen we met groep 1 t/m 8 mee aan de Avondvierdaagse in Woudrichem.
De gemeentelijke sportcoach heeft hierbij in veel gevallen een ondersteunende rol.

10.17 Typen
Enige jaren geleden hebben we een start gemaakt met blindtypen voor kinderen uit groep 7 en 8.
De kinderen krijgen gedurende een aantal weken een keer per week les en het is de bedoeling
dat ze daarnaast thuis ook oefenen. De lessen worden afgesloten met een officieel examen,
waaraan de kinderen op vrijwillige basis kunnen deelnemen. Gezien de hoge examenkosten zullen
de ouders een bijdrage van € 40,- moeten betalen. Daarvoor ontvangt u een factuur.
10.18 Schoolreis
Op beide scholen gaan we met de kinderen van groep 1 t/m 6 een dagje op schoolreis. Dit jaar is
dat op: zie kalender.
Nadere informatie volgt op het ouderplatform/website.
10.19 Schoolkamp
In september 2017 gaan groep 7 en 8 van zowel ’t Ravelijn als van De Almgaard samen op
schoolkamp. Evenals vorig jaar zullen ze naar Loon op Zand gaan en reizen ze met de fiets heen
en terug.

Schoolgids 2018 - 2019

obs 't Ravelijn

33
10.20
Brabant Verkeersveiligheidslabel
De school is in het bezit van het BVL-label en organiseert jaarlijks planmatig een aantal
activiteiten in het kader van de verkeersveiligheid.
11

NAMEN EN ADRESSEN

11.1 School
Hoofdvestiging: ’t Ravelijn
Ravelijn 1
4285 EE Woudrichem
0183 - 301546
www.obs-ravelijn.nl
info@obs-ravelijn.nl

Nevenvestiging: De Almgaard
Knotwilg 2
4286 DE Almkerk
0183 - 401036
www.almgaard.nl
info@obs-ravelijn.nl

Gymzaal: ’t Rondeel
’t Rond 2
4285 DE Woudrichem
0183 - 301771

Gymzaal: ’t Verlaat
’t Verlaat 1
4286 DB Almkerk
0183 - 402992

11.2 Bestuur
Met ingang van 1 augustus 2009 maken de scholen deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs
Land van Altena.
Directeur-bestuurder van de Stichting is de heer Roel Hoogendoorn, bereikbaar via het
bestuurskantoor.
De Raad van Toezicht kent de volgende leden:
Mevr. Dianne van Gammeren (voorzitter)
Dhr. Charles van Wettum
Dhr. Niels Kamphuis
Mevr. Beitske Kralendonk
Dhr. Dharam Jethoe
Dhr. Ries van der Pijl

11.3

Personeel

Zie samenstelling van de groepen en het team onder 1.5..
11.4
Medezeggenschapsraad
Namens het team:
Mevr. Anita Labohm (Ravelijn)
Dhr. Sander van Dongen (Ravelijn)
Mevr. Ariëtte Visser (Almgaard)
Mevr. Elise Wessel (Almgaard)
Namens de ouders:
Mevr. Annet van Noorloos (Ravelijn)
Dhr. Dennis de Joode (Ravelijn)
Dhr Corné Branderhorst (voorzitter/Almgaard)
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11.5

Ouderraad

Mevr. Mariëlle Hartman (voorzitter)
Mevr. Suzanne van Tiel (penningmeester)
Bankrekening van de Ouderraad ’t Ravelijn: IBAN NL55RABO 0372 5072 33

11.7
Externe personen en instanties
Inspectie Basisonderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
0800-8051
GGD West-Brabant
Postbus 3216 4811
DE Breda
076 - 5282000
Vertrouwenspersonen school
De vertrouwenspersonen van SOOLvA kunt u vinden op de website: http://www.soo-lva.nl.
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
0900 -1113111
Bureau Jeugdzorg West-Brabant
0165 – 545.950
Advies en Meldpunt Kindermishandeling
0900 -1231230
Landelijke klachtencommissie Onderwijs
Postbus 185
3440 AD Woerden
Tel:0348 - 405245
www.lgc-lkc.nl
info@lgc-lkc.nl
Gemeente Woudrichem
0183 – 308100
Vragen over Onderwijs
0800 – 5010
Hoppas Kinderopvang
Maasdijk 40
4284 VB Rijswijk (NB)
0183 - 442662
www.hoppas.nl
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Kinderdagopvang BuitenGewoon
Middelvaart 1
4285 WS Woudrichem
0183 - 304565
www.kowoudrichem.nl
Samenwerkingsverband Driegang
Dr. Hiemstralaan 85
4205 KK Gorinchem
0183 – 624.915
Stichting Leergeld (financiële ondersteuning ouders/verzorgers t.b.v. schoolactiviteiten)
www.leergeld.nl

TENSLOTTE
Deze schoolgids is samengesteld om u goede informatie te geven over de school.
Wij, het team, de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad en vooral niet te vergeten uw
kind(eren) zijn ermee gebaat dat er een optimaal contact bestaat tussen ouders en school.
Wij streven naar een zo open mogelijke communicatie en hopen dat u gewoon even binnen stapt
bij de leerkracht of de directeur als er iets te melden, te vragen of te bespreken is.
Er kan altijd op een later tijdstip een afspraak gemaakt worden om u zo goed mogelijk te woord
te staan.

Schoolgids 2018 - 2019

obs 't Ravelijn

