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Schoolgids OBS ’t Carrousel
2018 - 2019

Voorwoord
In deze schoolgids wordt u geïnformeerd over het onderwijs in het algemeen, de
inhoudelijke uitgangspunten van onze school, de organisatie en werkwijze en de rechten
en plichten van de ouders.
Naast deze schoolinformatie informeren wij de ouders minimaal één maal per twee
weken via de Nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website.
Op onze website www.hetcarrousel.nl vindt u het meest actuele overzicht. Op de pagina
‘nieuwsbrief’ kunt u ook nog de verzonden nieuwsbrieven nalezen.
U kunt daar ook terecht voor alle overige informatie, zoals vakantiedata, actueel nieuws,
belangrijke telefoonnummers en wetenswaardigheden over de groep van uw kind en de
school.
Bij het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een activiteitenkalender mee, waarin
alle activiteiten betreffende dat schooljaar staan.
Naast de schoolgids wordt ook jaarlijks een schoolplan geschreven. Het schoolplan is
bedoeld om het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid m.b.t.
bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs te beschrijven en vast te
stellen.

We hopen u op deze wijze zo zorgvuldig mogelijk te informeren.

Namens het team,

Arianne Huizing
directeur
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1. Informatie over ’t Carrousel
1.1

Onze school

’t Carrousel ligt in de wijk Overwhere. Wij zijn een middelgrote school met ongeveer 180
leerlingen; acht groepen en zestien personeelsleden, waaronder een directeur; een IB-er;
een vakleerkracht gymnastiek; twee onderwijsondersteuners en elf leerkrachten.
Er zijn twee onderbouwgroepen 1-2A en 1-2 B en verder homogene groepen 3 t/m 8.
Naast de groepslokalen hebben we ook nog een bibliotheeklokaal; een handarbeidlokaal
met werkplaats van de klusjesman en twee instructielokalen. In een van deze lokalen zit op
woensdag en donderdag een logopedist.

Ons motto: Presteren met Plezier!
Wij zijn een sportieve en gezonde school, die leerlingen stimuleert tot het ontwikkelen van
hun talenten, het verbeteren van hun persoonlijke records, het tot stand brengen van
samenwerking en teamgeest. We willen bereiken dat kinderen het leuk vinden om naar
school te gaan. Dat de school een plek is om iets te leren en anderen te ontmoeten.
Wij willen op ’t Carrousel de volgende waarden aan de kinderen meegeven:
- Veiligheid en respect
De kinderen moeten zich op school veilig en welkom voelen, zodat zij zich open kunnen
stellen en optimaal kunnen functioneren. Kinderen leren respectvol om te gaan met elkaar,
de leerkracht en ouders die hen begeleiden en al het materiaal om hen heen. Aan kinderen
wordt ook geleerd verdraagzaam te zijn en op juiste wijze te communiceren. Veiligheid zien
wij ook in de zin dat het gebouw zonder gevaar is.

Presteren met plezier in 3 stappen:
Stap 1: Geloof in je eigen talent
Wij proberen kinderen zichzelf beter te leren kennen en te accepteren, zodat hun
zelfvertrouwen toeneemt en zij zo, afhankelijk van hun leeftijd en aanleg, zich zo veel
mogelijk zelf verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling.
Stap 2: Ontwikkel je eigen talenten
Kinderen van 4 t/m 12 jaar begeleiden we in een ononderbroken ontwikkelingslijn. De
belangrijkste aspecten zijn, naast de zintuiglijke en motorische ontwikkeling, de sociaalemotionele en cognitieve ontwikkeling. Elk kind ontwikkelt zich anders door de verschillen in
mogelijkheden en tempo. We hebben de ambitie om ons onderwijs af te stemmen op de
individuele behoefte van het kind en onderwijs op maat te bieden, zodat ieder kind zijn
eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen!
Stap 3: Ontwikkeling van teamgeest
Samenwerken neemt een steeds grotere rol in de Maatschappij in en daar willen wij onze
kinderen ook goed op voorbereiden, daarom stimuleert ’t Carrousel de ontwikkeling van een
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hechte teamgeest onder de leerlingen. Door samenwerking met anderen aan te gaan, eerlijk
te zijn naar elkaar toe over elkaars kwaliteiten, respect te tonen voor de talenten van een
ander, bouw je teamrelaties op. Zo ontdek je hoe je met plezier kunt presteren, niet alleen
door je eigen talenten te gebruiken, maar ook door te bouwen met/te vertrouwen op
talenten van anderen.
Persoonlijk Records en Presteren met Plezier.
‘t Carrousel bereidt leerlingen voor op een goede plek in de toekomst. Zo’n goede plek
bereik je door je talenten te ontdekken en ontwikkelen. Iets doen waar je van nature goed in
bent, geeft je straks een streepje voor in het competitieve speelveld, waaruit onze westerse
maatschappij bestaat.
Stap één binnen ons onderwijs is dan ook het samen met de leerling ontdekken welke
aangeboren talenten hem of haar eigen zijn. Via leuke, creatieve speurtochten proberen we
de sterke punten van elke pupil boven water te krijgen. Hiermee wordt meteen een basis
gelegd voor een belangrijk stukje zelfvertrouwen, geloof in eigen talent. Binnen klasverband
worden de individuele talenten uitgebreid gecommuniceerd, hetgeen zal bijdragen aan het
onderling respect tussen de leerlingen.
Stap twee is het ontwikkelen van deze talenten. We dagen leerlingen uit initiatieven te
ontplooien, die leiden tot persoonlijke verbetering. In sporttermen: het aanscherpen van de
persoonlijke records! Zo’n persoonlijk record kan een rapportcijfer zijn, maar ook een
losstaande individuele- of teamprestatie die nog mooier of nog beter kan. We stimuleren dit
door sport- en spelelementen binnen het onderwijs aan te brengen, waarbij de leerlingen
niet alleen competitie voeren met elkaar, maar vooral ook met zichzelf. De nadruk ligt op
verbetering van de persoonlijke prestaties en niet op het overwinnen van de ander.
Meedoen is belangrijker dan winnen, je moet strijden en presteren met plezier! Gun de
ander de overwinning, geniet van je persoonlijke prestatie. Incasseer teleurstelling of verlies
door er vanuit te gaan dat je hebt geleerd en bedenk hoe het de volgende keer beter kan.
Wees eerlijk en sportief, ten opzichte van anderen en ten opzichte van jezelf. Zo kun je
groeien!
Van belang is ook dat wij de leerlingen betrekken bij het belang van de te behalen
kerndoelen binnen het basisonderwijs door hen uit te leggen hoe goede beheersing van de
verplichte vakken kan bijdragen aan de ontwikkeling van de individuele talenten. Daarom is
het leuk(!) te proberen je rapportcijfers (ook persoonlijk records!) te verbeteren. Wie goed is
in muziek wil later ook graag goede songteksten in het Engels of Nederlands schrijven. Als jij
jezelf beschouwt als een commercieel talent wil je ook graag goed leren rekenen.
Onze sport- en spelelementen zijn dan ook nauw verweven met de verplichte vakken in het
basisonderwijs: taalbeheersing (bijvoorbeeld: Wie schrijft de mooiste Nederlandse of
Engelse songtekst), rekenen en wiskunde (bijvoorbeeld: Dit is je boodschappenlijst, ga
inkopen doen op het internet. Wie houdt het meeste geld over?), oriëntatie op jezelf en op
de wereld (Bijvoorbeeld: Welk team van drie bedenkt het beste goede doel. Wat is de
motivatie? Wat is jullie droomproject en hoe krijgen jullie 1000 euro bij elkaar om dit te
verwezenlijken? Het beste plan wordt gekozen door een jury bestaande uit leden van de
concurrerende teams), kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld: Wie maakt het mooiste
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natuurschilderij?), bewegingsonderwijs ( bijvoorbeeld: Wie verbetert zijn of haar
persoonlijke records het beste binnen drie opeenvolgende triatlons?)
Stap drie: de ontwikkeling van teamgeest. Je moet niet alleen proberen je minder sterke
schoolvakken zo goed mogelijk te beheersen, omdat dit je kan helpen bij het verder
ontwikkelen van je talent. Het is ook belangrijk het talent van anderen in te zien en hier
gebruik van te maken. Een sterspits is niets zonder een team met sterke verdedigers. Een
zakenman verkoopt niets zonder een goed reclameteam. Een muzikant bereikt niets zonder
manager. Voor het starten van een succesvolle internetbusiness heb je IT-techneuten nodig.
Kortom, we hebben elkaar altijd nodig om vooruit te komen . Daarom stimuleert ’t Carrousel
de ontwikkeling van een hechte teamgeest onder de leerlingen. Ook dit komt terug in de
rode draad binnen ons onderwijs: leren via sport en spel. Door samenwerking met anderen
aan te gaan, eerlijk te zijn naar elkaar toe over elkaars kwaliteiten, respect te tonen voor de
talenten van een ander, bouw je teamrelaties op. Zo ontdek je hoe je met plezier kunt
presteren, niet alleen door je eigen talenten te gebruiken, maar ook door te bouwen met/te
vertrouwen op talenten van anderen.
Goed en kwaad.
Binnen onze gedigitaliseerde en steeds enger polariserende samenleving word je al op jonge
leeftijd blootgesteld aan tal van externe invloeden; aan goed en kwaad. Via je mobiel, tablet
of computer krijg je een stortvloed van informatie over je heen. Je wordt geconfronteerd
met meningen, verleidingen, (onbekende) mensen die van alles en nog wat van je willen. Het
is aan jou om keuzes te maken en vooral jezelf te blijven. ’t Carrousel is een openbare
school, die de leerlingen niet probeert een bepaalde richting op te duwen, maar voedt met
normen en waarden gebaseerd op tolerantie, respect en sportief gedrag. Een gezonde geest
gebruikt deze elementen als basis voor elke mening of beslissing. Wij leren onze pupillen
keuzes te maken op basis van weloverdachte, gezonde, eerlijke argumenten en zich niet te
laten leiden door opgedrongen commercie, religieuze misleiding, populistische uitingen of
de waan van de dag. Kortom: beheers emoties, louter voortspruitend uit een kort en
krachtig onderbuikgeval. Denk eerst na, tel tot tien!
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1.2

Onze schooltijden

Onze schooltijden zijn op alle dagen gelijk:
Van 08.30 – 14.00 uur.
Van 8.20 tot 8.30 uur staat de schooldeur open en kunt u uw kind(eren) brengen.
De lessen beginnen om 8.30. We willen de kinderen bij binnenkomst meteen in de
gelegenheid stellen om aan hun afgesproken werk te beginnen. Dit betekent namelijk dat de
dag rustig en gestructureerd kan starten. Van de kinderen van groep 5 tot en met 8 wordt
verwacht dat zij zelfstandig de school binnen komen. Als u uw kind naar school brengt, kunt
u bij de groepsdeur afscheid nemen. De kinderen zoeken in de klas zelf rustig hun plekje op
en gaan aan het werk.
Voor de groepen 3 en 4 geldt dat u de kinderen tot in de klas kunt begeleiden, maar ook hier
wordt van de kinderen verwacht dat ze aan hun taak gaan en dat u dus snel afscheid neemt.
Voor de kleuters geldt dat de kinderen in de kring worden ontvangen. Zij hebben natuurlijk
iets meer begeleiding nodig. Hierbij dient u de school uiterlijk om 8.30 uur verlaten te
hebben. De leerkracht wil dan ook echt beginnen.
De onderbouw heeft een apart ‘buiten speelrooster’. In midden- en bovenbouw wordt elke
morgen en middag een kwartier gepauzeerd in twee groepen.
Groep 1 t/m 8
klokuren per week

1.3

25

Vakanties en studiedagen

Start schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
2de Pinksterdag

maandag 3 september 2018
maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober
maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019
maandag 18 t/m vrijdag 22 februari
vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei
donderdag 30 en vrijdag 31 mei
maandag 10 juni

Studiemiddag: vrijdag 7 september , leerlingen zijn om 12.30 vrij
Studiedagen:
Dinsdag
2 oktober
Vrijdag 19 oktober
Vrijdag
15 februari
Maandag 25 februari
Woensdag
29 mei
Maandag 17 juni
Het bovenstaande schema bevat de vakantie en de studiedagen voor het schooljaar 2018 –
2019. U bent tijdig in bezit van dit rooster, zodat u weet wanneer u een vakantie kunt
plannen of opvang moet regelen tijdens een studiedag.
Voor het afwijken van dit rooster dient u een officiële aanvraag te doen. Uw kind is
leerplichtig vanaf 5 jaar. Binnen onze school vinden wij structuur erg belangrijk, vandaar dat
wij er veel waarde aan hechten dat ook de 4 jarigen structureel aanwezig zijn. Samen met de
andere leerlingen vormen zij een groep en de kinderen missen elkaar als er sprake is van
verzuim.
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1.4

Onze schoolregels

Omgangsregels op ’t Carrousel
Om ervoor te zorgen dat de kinderen bij ons op een prettige manier met
elkaar omgaan hebben wij met elkaar de volgende afspraken gemaakt:
1. Wij hebben respect voor elkaar en de omgeving
2. Wij communiceren op gepaste wijze
3. Wij zorgen voor een veilig gevoel in de groep
Deze afspraken zijn op een poster afgebeeld en hangen duidelijk zichtbaar voor iedereen in
de school en in de groep.
Ook in elke klas zijn er regels en afspraken ten aanzien van hoe wij willen dat kinderen met
elkaar omgaan. In de hogere groepen zijn deze er ook voor de manier waarop kinderen met
hun werk omgaan. Wij streven ernaar om de kinderen zoveel mogelijk zelf te betrekken bij
het maken van deze regels en afspraken. Op die manier worden de regels en afspraken iets
van henzelf en lukt het kinderen ook beter om zich daaraan te houden.

1.5

Toelatingsbeleid

Als u voor uw kind een geschikte basisschool zoekt en u geïnteresseerd bent in een nadere
kennismaking met onze school, kunt u vooraf de website bekijken. De informatie op deze
site geeft u een eerste indruk van onze school. Vervolgens kunt u een afspraak maken voor
verdere informatie en eventuele vragen. Voor een gesprek en rondleiding door onze school
willen wij ruim de tijd nemen, ongeveer een uur. Desgewenst kunt u uw kind(-eren) daarbij
ook meenemen. U kunt uw kind aanmelden vanaf zijn/haar derde verjaardag.
Wanneer uw keuze definitief op ’t Carrousel is gevallen, kunt u uw kind bij ons aanmelden.
Dit aanmeldingsformulier is te verkrijgen bij de directie of via de website. U krijgt van ons
altijd een schriftelijke bevestiging hiervan, zodat u zeker weet dat uw kind bij ons is
ingeschreven. Ongeveer een maand voordat uw kind bij ons komt, ontvangt u informatie in
welke groep uw kind is ingedeeld.
Als uw kind al op een basisschool zit, zoeken we contact met de vorige school van uw kind.
Door middel van een onderwijskundig rapport worden wij op de hoogte gebracht van de
vorderingen van uw kind. Samen met de door u verstrekte informatie is dit de basis van een
nieuwe start bij ons op school. Indien uit de informatie mocht blijken dat uw kind een leeren/of een gedragsstoornis heeft en wij als school niet voor een goede opvang kunnen
zorgen, bekijken wij met de ouders welke school beter geschikt is.

1.6

Voor het eerst naar school

Wanneer uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat, gebeurt dit in de regel na
zijn/haar vierde verjaardag. Voorwaarde om op school te starten is dat uw kind zindelijk is
overdag. Indien dit niet het geval is zullen er afspraken gemaakt worden over of uw kind kan
starten op school en per wanneer dat zou kunnen of eventueel afspraken over verschonen
op school (als er sprake is van incidenteel een ongelukje).
9

In sommige gevallen is directe plaatsing na de vierde verjaardag niet mogelijk, bijvoorbeeld
vlak voor of na de grote vakantie en in de maand december. Ouders krijgen een maand
voordat hun kind 4 jaar wordt bericht in welke groep hun kind geplaatst is. In overleg met de
leerkracht kunnen een aantal wenmomenten afgesproken worden met een maximum van
vijf.

1.7 Transparantie over privacy
Op ’t Carrousel wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school
heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te
begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie
van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op
school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de
leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig
voor de juiste begeleiding van een leerling.
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is
een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren.
Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het
gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de
leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem
ParnasSys en leerlingvolgsysteem ParnasSys en/of CITO LVS. Deze programma’s zijn beveiligd
en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat
‘t Carrousel onderdeel uit maakt van OPSPOOR, worden daar ook een (beperkt aantal)
persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en
het plaatsingsbeleid.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten
corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het
uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leraar/lerares van de
leerling, of met de schooldirecteur.
Op onze school is de privacytoelichting van OPSPOOR van toepassing. Hierin is beschreven
hoe op school wordt omgegaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en
leerlingen.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van
de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming
niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Zie ‘Toestemming gebruik
beeldmateriaal’. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de
leraar/lerares van de leerling, of bij de schooldirecteur.
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Toegang tot digitale leermiddelen
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt ’t
Carrousel gebruik van software die het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde
leermiddelen mogelijk maakt. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen
mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn
leerlinggegevens nodig. De school heeft met leveranciers een overeenkomst gesloten waarin
afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort, een van deze
programma’s, maakt momenteel gebruik van de volgende set met gegevens: een
identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel,
geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het
identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of
toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. Zie voor meer informatie over Basispoort de
website van Basispoort: http://info.basispoort.nl/privacy.
Extra informatie over digitaal leermateriaal
In 2015 hebben scholen gezamenlijk afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en
leveranciers van leermiddelen, vastgelegd in een Privacy convenant onderwijs. Met
verwerkersovereenkomsten zal OPSPOOR met alle partijen afspraken maken over de
verwerking van persoonsgegevens in de vorm van privacybijsluiters.
Inschrijfformulier
Als u uw kind bij ons zou willen inschrijven ontvangt u het inschrijfformulier. De meeste
vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan u
te stellen. Zo vragen wij naar uw opleidingsniveau. Dit heeft te maken met de wettelijke
‘gewichtenregeling’: het aantal leerkrachten aan onze school is mede afhankelijk van het
totaal van het ‘leerlinggewicht’ van onze leerlingen (dit geldt niet voor inschrijven bij (V)SOscholen).
De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier worden opgeslagen in de
leerlingadministratie van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk
behandeld. Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd, en
dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt
noodzakelijk nodig heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde
gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens
niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek - de informatie
verbeteren of aanvullen.

11

2

Kwaliteit van ons onderwijs

2.1

Leren

De leerdoelen voor de kinderen op school zijn gericht op:
• het leren van begrippen en het opdoen van kennis en vaardigheden, waarbij aangesloten
wordt bij de landelijk voor het basisonderwijs vastgestelde zgn. kerndoelen,
• het toepassen van die kennis en vaardigheden, die nodig zijn voor probleemoplossend
handelen, en het hanteren van zoeksystemen voor het verkrijgen van informatie,
• het ontwikkelen van sociale vaardigheden,
• een stabiele emotionele ontwikkeling,
• het beheersen van voldoende motorische vaardigheden,
• het ontwikkelen van fantasie en creativiteit,
• het verkennen van hun eigen leef- en belevingswereld.
Naast de al genoemde "kerndoelen voor het basisonderwijs" vinden wij het belangrijk
tijdens de lessen op school zo veel als mogelijk aan te sluiten bij:
• de individuele mogelijkheden van een kind,
• de ontwikkelingskenmerken van de leeftijdsgroep waartoe een kind behoort,
• de ervaringen en behoeften van de kinderen,
• de actualiteit.
De omvang van de leerstof kan daarbij per kind verschillen. Gezocht wordt naar die omvang
die een kind in de gegeven beschikbare tijd, maximaal aankan. De leerstof voor de
"belangrijkste vakken" (taal, lezen, rekenen, schrijven) wordt zo gekozen, dat leerlingen in
ieder geval een minimum programma volgen, dat afgestemd is op de mogelijkheden van de
leerling. Daarnaast wordt leerstof gekozen, die tegemoet komt aan ervaringen, interesses en
behoeften van kinderen. In de groepen 3 tot en met 8 wordt met methodes (boeken waarin
de leerstof staat) gewerkt. Ook bij de kleuters wordt er gebruik gemaakt van een methode,
daarnaast wordt er gewerkt aan de hand van thema’s. Hierbij wordt er rekening mee
gehouden dat niet alle kinderen dezelfde manier en snelheid van leren hebben. Door te
differentiëren in het aanbod van de instructie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het
kind. In verband met individuele verschillen kan de leerkracht voor een leerling extra
begeleiding geven of individuele afspraken maken op het gebied van verwerking van de
leerstof. Wanneer sprake is van grote verschillen ten opzichte van het gemiddelde niveau
van de groep wordt in overleg met ouders en de interne begeleider een individueel
leertraject (handelingsplan) afgesproken.

2.2

Kwaliteit

Om de kwaliteit van de school te meten, gebruiken wij toetsen, aangevuld met de
observaties van leerkrachten naar gedrag en werkhouding van de leerlingen.
In eerste instantie hanteren wij methodetoetsen; dit zijn toetsen die nagaan of leerlingen de
stof, die in een bepaalde periode aangeboden is, beheersen.
Daarnaast worden twee keer per jaar de toetsen van het Leerlingvolgsysteem van Cito
afgenomen. Op deze manier krijgen wij inzicht in de leervorderingen van de leerlingen.
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Ook gebruiken wij de toetsscores van het LOVS van Cito als verantwoording naar inspectie
en voor interne evaluatie of de schooldoelen wel behaald zijn.
In groep zes krijgen de leerlingen een NSCCT-toets. Dit is een capaciteiten toets, die al een
eerste indicatie geeft voor het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Wij nemen de
toets af om zo al een beeld te krijgen van de mogelijkheden van de leerling en voor sommige
leerlingen is dit een wake-up-call om aan werkhouding te gaan werken. Het schooladvies kan
natuurlijk nog op basis van de ontwikkelingen in groep 7 en groep 8 worden gewijzigd.
In groep acht krijgen de leerlingen de NIO-toets die een belangrijke rol speelt bij het
schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Deze wordt meestal in oktober afgenomen. In
april nemen we de (door de overheid verplichte) CITO-eindtoets af. De overheid wil op basis
van deze toets de kwaliteit van het onderwijs in Nederland meten. De toets heeft geen
gevolg voor het schooladvies, tenzij er op de CITO-eindtoets duidelijk beter is gescoord dan
bij de NIO-toets. Het schooladvies kan dan worden heroverwogen.
Om inzicht te krijgen in de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind gebruiken wij de
methode KIJK en ZIEN. De methode KIJK wordt gebruikt bij de groepen 1 en 2 en geeft naast
inzicht in de sociaal emotionele ontwikkeling, ook inzicht in de cognitieve ontwikkeling op
individueel niveau. In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we de methode ZIEN.
Daarnaast werken we schoolbreed met het protocol leesproblemen en dyslexie. Dit houdt in
dat kinderen een aantal toetsen krijgt waarbij in een vroegtijdig stadium gesignaleerd kan
worden of er sprake is van problemen in de leesontwikkeling.

2.3

Leerlingondersteuning/ Zorgstructuur: (extra) zorg voor uw kind

Kinderen ontwikkelen zich met name gedurende de jaren op de basisschool op allerlei
gebieden. Van elk kind wordt gedurende deze jaren nauwkeurig bijgehouden hoe de
ontwikkeling op elk gebied verloopt. Hiervan worden verslagen gemaakt, die worden
bewaard in het leerling dossier. Ook onderwijskundige rapporten en andere belangrijke
informatie worden in het leerling dossier bewaard. Het dossier is vertrouwelijk. De ouders /
verzorgers hebben het recht om het in te zien na een afspraak met de schoolleiding of Intern
Begeleider (IB-er). In het geval dat de schoolleiding of de IB-er het leerling dossier van een
leerling aan de advies- en begeleidingscommissie wil laten zien, kan dat alleen als de ouders
/ verzorgers daarvoor toestemming hebben gegeven.
Het is de taak van de school ervoor te zorgen dat elk kind zoveel mogelijk leert. De
ontwikkeling van een kind moet zo goed mogelijk in de gaten worden gehouden. Als er te
weinig voortgang te zien is, moeten er acties ondernomen worden. Bij deze acties worden
leerkrachten, intern begeleider en ouders betrokken om tot een plan van aanpak te
komen.
Leerlingzorgsysteem
In de doelstelling van de school staan de individuele ontwikkeling en ‘het eigene’ van ieder
kind duidelijk als belangrijke punten genoemd. Het betekent dat we aan ieder kind zoveel
mogelijk die zorg besteden, die voor dat kind op dat moment belangrijk is. Ons streven is om
13

kinderen van verschillend ontwikkelingsniveau en met verschillende mogelijkheden, zowel
intellectueel als sociaal- emotioneel, een voor dat kind optimale begeleiding te geven binnen
onze school. Een belangrijk instrument hierbij is ons leerlingzorgsysteem.
Een leerlingzorgsysteem is een samenhangend geheel van gegevens over individuele
leerlingen. Dit systeem bevat systematisch verzamelde observatie- en/of toetsgegevens, (al
dan niet methodegebonden) over het ontwikkelingsproces van de kinderen. Tevens wordt
hierin de aard van de specifieke hulpvragen duidelijk aangegeven.
Elke leerkracht houdt, naast de dagelijkse klassenadministratie, een administratie per
leerling bij. Hierin worden alle gegevens opgeslagen over gesprekken met ouders, instanties,
zoals schoolarts e.d. Alle kinderen worden minimaal 3 x per jaar besproken in de
leerlingbespreking, door de leerkracht en interne begeleider.
Een groepsplan vormt voor de leerkracht het uitgangspunt van handelen. Voor kinderen die
onvoldoende van dit groepsplan kunnen profiteren, moet een individueel werkplan
opgesteld worden. Het is ons streven om (zorg)kinderen zoveel mogelijk binnen de eigen
klassensituatie (vertrouwde omgeving en de eigen leerkracht) te helpen. De interne
begeleider ondersteunt hierbij de leerkracht.
Hulpvragen kunnen, met toestemming van de ouders, voorgelegd worden aan het
ondersteuningsteam. Het team wordt gevormd door de leerkracht en/of de interne
begeleider van school, schoolmaatschappelijk werk en een leerlingbegeleider van de
schoolbegeleidingsdienst. De ouders worden altijd uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het
overleg van hun kind. Doel van het overleg is om te komen tot een passend plan van aanpak.
Het begeleiden van individuele leerlingen of kleinere groepjes leerlingen heeft binnen de
school een ‘tijdelijk karakter’. U kunt hierbij denken aan het ‘opstarten’ c.q. ‘introduceren’
van een specifiek plan met als doel het binnen de groep in te voegen.
Als de leerling daarna extra zorg en begeleiding behoeft, wordt ondersteuning gevraagd bij
het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team (BOOT). Het Breed Onafhankelijk
Ondersteunings Team (voorheen Zorgplatform) maakt onderdeel uit van het
samenwerkingsverband Waterland en bestaat uit de volgende aangesloten partners:
Samenwerkingsverband Waterland (Basisscholen en Speciale scholen voor (Basis) Onderwijs
in de regio Waterland), Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW) en
G.G.D. Zaanstreek/Waterland, afdeling jeugdgezondheidszorg.
Overzicht van de taken van het Boot
- Consultatieve- en adviestaak
Basisscholen en ouders kunnen voor consultatie over te volgen trajecten contact opnemen
met de leden van BOOT. Ook voor onderwijs-ondersteuningsvragen kan men hier terecht.
- Onderzoekstaak
Centraal staat hier de vraag: “Welke hulp heeft dit kind nodig?" Om antwoord te kunnen
geven op deze vraag is hiervoor in veel gevallen nader diagnostisch onderzoek vereist.
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- Adviserende taak
Op basis van de aangeleverde informatie en door onderzoek verkregen gegevens wordt een
hulpvraag geformuleerd. Op basis van deze hulpvraag wordt een advies opgesteld over hoe
de hulpverlening, begeleiding en ondersteuning er uit moeten zien. Dit advies wordt vertaald
in een eerste aanzet tot handelen.
- Trajectbegeleiding
Het BOOT tracht de diverse hulpverleningstrajecten op elkaar af te stemmen, zodat een
efficiënte inzet van hulpverleningsmogelijkheden gerealiseerd kan worden. Onder
trajectbegeleiding wordt ook verstaan de begeleiding vanaf het moment van aanmelding tot
het moment van uitvoering van het advies. Het accent van de trajectbegeleiding ligt op de
begeleidingsmogelijkheden van de school.
- Ambulante begeleiding
Ambulant begeleiders helpen leerkrachten bij de extra ondersteuning die nodig is voor
leerlingen in de klas.
Als na consultering van het BOOT en de inzet van extra ondersteuning er geen perspectief
meer is op onze school, volgt een aanmelding bij de commissie toelaatbaarheidsverklaring.
(TLV). In die commissie zit de directeur van het samenwerkingsverband, die zich laat
adviseren door een orthopedagoog en een GZ-psycholoog. De commissie bekijkt op grond
van een door de school opgesteld rapport en/of eigen onderzoek, of verwijzing naar het
speciaal onderwijs nodig is.
Uiteraard wordt u als ouders bij elke stap betrokken.
Dyslexie/leesproblemen:
Een van de meest voorkomende leerproblemen op de basisschool zijn taal- en
leesproblemen. Hier wordt op ‘t Carrousel extra aandacht aan besteed.
In de groepen wordt het protocol lees-/spellingproblemen gevolgd, waarin allerlei landelijk
vastgestelde eisen voor goed lees- en spellingonderwijs zijn vastgelegd.
We werken met de leesmethode Veilig Leren Lezen in groep 3 en voor de groepen 4-8 wordt
gewerkt met de methode Estafette, die hierop aansluit. Voorafgaand aan de methode Veilig
Leren Lezen wordt in de onderbouw o.a. gewerkt met Piramide.
Als een leerling toch uitvalt bij het lees-/spellingsonderwijs wordt een extra oefenpakket
ingezet. Als ook dit oefenpakket gedurende 2 achtereenvolgende toetsmomenten te weinig
resultaat geeft, dan kan een dyslexieonderzoek volgen. Dit wordt na overleg met de
leerlingbegeleider afgenomen door de Schoolbegeleidingsdienst. Het bestaat uit een
psychologisch onderzoek en een taal/lees onderzoek.
Als er sprake is van dyslexie ontvangt de leerling een dyslexieverklaring.
Is er sprake is van een zeer ernstige achterstand in de leesontwikkeling dan kan via het
Zorgplatform vergoede diagnostiek en vergoede behandeling worden verkregen. Hier zijn
zeer strakke normen voor vastgelegd.
Meer- en hoogbegaafd:
Er is de laatste tijd landelijk steeds meer aandacht voor de kinderen die meer aan kunnen
dan het gemiddelde. We noemen deze kinderen meer- en hoogbegaafd.
Ook op ‘t Carrousel is hiervoor aandacht. We werken met een protocol hoogbegaafdheid. Er
is een bovenschoolse voorziening gecreëerd, waar we gebruik van maken. Het is in de vorm
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van een plusgroep, Vostok genaamd, waar kinderen uit de groepen 5 t/m 8, die voldoen aan
bepaalde eisen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid een dagdeel in de week extra
uitdagende activiteiten krijgen aangeboden. In de klas ‘compacten’ deze kinderen lessen uit
de methodes. Dat houdt in dat zij gericht keuzes uit de dagelijkse leerstof aangeboden
krijgen. Daarnaast krijgen ze verrijkingswerk.
‘t Carrousel werkt intensief samen met de specialist Begaafdheid.

2.4

Doublures

Uit het leerlingzorgsysteem kan als aanpak van problemen met een kind gekozen worden
voor verlenging/ doubleren. Ons streven is om zo weinig mogelijk leerlingen te laten
doubleren. Wanneer doubleren wordt overwogen kunnen er twee zaken aan de hand zijn.
1. Een leerling die naar de eigen mogelijkheden maximaal presteert, maar ondanks dat
moeite heeft de stof bij te benen. Voor deze leerling is het weinig zinvol om te
doubleren. Deze leerling wordt (voor zover wij van mening zijn dat hij/zij niet beter
op zijn/haar plaats is op een speciale school voor basisonderwijs) in de gelegenheid
gesteld op eigen niveau en tempo verder te werken.
2. Een leerling waarvan wij door toetsing hebben geconstateerd dat hij/zij de
mogelijkheden wel heeft, doch waarbij de prestaties ver beneden de verwachte
resultaten blijven. In dit geval kan het nuttig zijn om de leerling te laten doubleren.
3. Ook om sociaal-emotionele redenen kan het voorkomen dat wij het beter vinden een
leerling te laten doubleren.
Er is altijd overleg met de ouders en er wordt ook altijd een plan opgesteld, waarin staat hoe
de aanpak zal zijn in het jaar van de verlenging. De school neemt het uiteindelijke besluit.

2.5

Veiligheid op school

Een veilige school
Om zich goed te kunnen ontwikkelen moeten kinderen zich thuis voelen in school. Ook
ouders en medewerkers moeten zich veilig voelen, er van op aan kunnen dat er in de
omgang sprake is van onderling vertrouwen en respect. Dit belangrijke uitgangspunt staat bij
het openbaar onderwijs van Purmerend hoog in het vaandel. Toch kan het gebeuren dat
onderling vertrouwen en respect onder druk staan of zelfs geschonden worden. Ouders
kunnen, indien daarvan sprake is, terecht bij de vertrouwenspersoon en bij de
klachtencommissie. Voor medewerkers zijn vertrouwenspersoon en klachtencommissie niet
altijd de instanties waar zij uiteindelijk terecht kunnen. Daarom werkt het openbaar
schoolbestuur voor hen aan een aanvullende regeling.
’t Carrousel streeft ernaar om een veilige school te zijn. Een veilige school is een plek waar
leerlingen, ouders en onderwijspersoneel zich veilig voelen. Problemen als pesten,
discriminatie en seksuele intimidatie verdienen daarom de volle aandacht. Daarnaast is een
schoon en goed onderhouden schoolgebouw van belang. Voor ouders en leerlingen is het
belangrijk te weten wat de school aan veiligheid doet. Scholen zijn daarom verplicht hen
hierover te informeren. ’t Carrousel zet hierbij de methodieken van de kanjertraining en
taakspel in. Daarnaast beschikt ‘t Carrousel over een vertrouwenspersoon, een
schoolveiligheidsplan waarin diverse protocollen te vinden zijn, waaronder het pestprotocol
en een klachtenregeling.
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Preventiemedewerker
De preventiemedewerker is een deskundige werknemer die belast is met de volgende taken:
- Coördineren en stimuleren van ARBO-werkzaamheden;
- Signaleren risico’s;
- Bewaking voortgang plan van aanpak;
- Begeleiding en voortgangsbewaking risico inventarisatie en –evaluatie;
- Coördinatie Bedrijfshulpverlening;
- Informatievoorziening richting directie, MR, contactpersoon etc.;
- Aanspreekpunt (ook voor ouders).
In het kader van het veiligheidsbeleid wordt door de preventiemedewerk(st)er van de school
in overleg met de directie tweemaal per jaar een ontruimingsoefening georganiseerd.
De eerste keer is deze aangekondigd zodat vooral de kinderen uit de onderbouw niet in
paniek raken en er van tevoren nog geoefend kan worden.
De tweede maal is het een verrassing voor de kinderen, de leerkrachten. Hulpouders die op
dat moment op school aanwezig zijn, dienen zich te houden aan de volgende richtlijn: u
loopt met de groep mee waarbij u zich op dat moment bevindt of u loopt met een groep
mee naar buiten waar u dichtbij bent. U mag nooit zelf kinderen mee naar buiten nemen. De
kinderen lopen met hun eigen leerkracht mee.
Op onze school is Egbert Groot de preventiemedewerker.

2.6

Opbrengsten

Ieder schooljaar dient de school zich bij het bestuur en de inspectie te verantwoorden over
de kwaliteit van het onderwijs. De opbrengsten van de Middentoetsen van de groepen 4, 6
en 8 van het leerlingvolgsysteem van Cito worden als uitgangspunt genomen voor de
beoordeling van de school.
Hieronder volgt een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar 2017-2018 ten
behoeve van de inspectie.
Tussentoetsen:
Soort toets
DMT groep 3 M-3
DMT groep 4 M-4
Rek en Wisk M-4
Rek en Wisk M-6
Begrijpend Lezen M-6

Uitslag (gemiddelde
vaardigheidsscores
12.1
47.7
161.6
222.8
26.0

inspectienorm
21
48
161
223
32

Eindresultaten groep 8
Opbrengsten:
Nio groep 8 IQ
Cito rekenen
Cito Spelling
Cito Begrijpend lezen
CET groep 8

2015-2016
n.v.t.
107,3
145.5
53,5
527

2016-2017
103.8
115.1
147.4
59.4
531
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2017-2018
93.5
109.6
144.0
51.0
523.2

inspectienorm
geen
110
geen
55
532.9

2.7

Inspectie

’t Carrousel valt onder de inspectie van het onderwijs locatie Groningen. De inspecteur legt
regelmatig een bezoek aan de basisscholen af en doet daarbij verslag aan de school en het
bestuur. ’t Carrousel is op 28 maart 2017 voor het laatst bezocht door de inspecteur.
Onze school heeft een basisarrangement toegewezen gekregen.
Inspectie gaf aan dat de school een veilig en prettig schoolklimaat heeft. De sfeer is goed en
de lessen verlopen rustig en ordelijk. Echter de lessen zijn nog wel sterk leerkracht gestuurd.
Om hier verandering in aan te brengen zullen onze leerkrachten volgend jaar een traject
volgen om meer afwisseling in de les te krijgen, door inzet van coöperatieve werkvromen en
hogere orde vragen.
Ook gaan wij de extra hulp aan leerlingen beter in kaart brengen om daadwerkelijk het
optimale resultaat te bereiken bij een leerling.
Bij deze veranderingen zullen wij ook goed kijken naar onze visie.
Kwaliteitsoordelen op onderzochte standaarden door inspectie
Kwaliteitsgebied Onderwijsproces
Onvoldoende
OP1 Aanbod
OP2 Zicht op ontwikkeling
OP3 Didactisch handelen
OP4 (Extra) ondersteuning
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Voldoende
X
X
X
X

Goed

3.

Organisatie binnen de school

3.1

Personeel

Directie
Arianne Huizing is de directeur. De directeur is samen met het team verantwoordelijk voor
de gang van zaken op school.
Leerkrachten
Op onze school werkt een team van groepsleerkrachten. Iedere groep heeft tenminste één
vaste groepsleerkracht. De meeste groepen hebben twee vaste groepsleerkrachten die in
deeltijd werken. Onderwijskundig is dat geen bezwaar omdat de afstemming tussen leraren
goed is.
De rol van de leerkracht is van groot belang. De leerkracht zorgt voor een motiverende,
veilige en taakgerichte sfeer in zijn of haar groep, waarbij zelfstandigheid en eigen initiatief
van leerlingen worden gestimuleerd. Omdat motivatie één van de belangrijkste
leervoorwaarden is, kan in het algemeen gezegd worden dat de taak van de leerkracht eruit
bestaat dat kinderen zich in alle opzichten veilig voelen op school en er met plezier
heengaan. Hij/zij bekrachtigt en corrigeert het gedrag van leerlingen, zo mogelijk individueel
en soms met de hele groep. Bij de jongere kinderen bepaalt de leerkracht de normen voor
en het tijdstip van de meeste activiteiten, terwijl ernaar gestreefd wordt de oudere
leerlingen in toenemende mate hun activiteiten meer zelf te laten indelen, waarbij gelet
wordt op eigen leertempo en gevarieerde leerwegen en oplossingsmethoden. De leerkracht
begeleidt, naast de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele vorming van de kinderen.
Hij/zij went de kinderen er geleidelijk aan zich steeds meer tot elkaar te richten. Hij/zij
schept samenwerkingsvoorwaarden voor de sociale vorming van kinderen en helpt
meningsverschillen en conflicten op te lossen. Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling.
Vandaar dat de leerkrachten zich steeds blijven bekwamen en ontwikkelen middels
deskundigheidsbevordering. Dit gebeurt op individuele basis en op teamniveau. Daartoe
zullen er gedurende het schooljaar ook een aantal studiedagen zijn. Deze zijn in de
activiteitenkalender te vinden.
Interne begeleider:
Suzan Tissing is onze intern begeleider. Zij is in principe vrijgesteld van lestaken en zij is bezig
om kinderen met extra zorg te signaleren en te bespreken. Samen met de
groepsleerkrachten van uw kind volgt zij de ontwikkeling van uw kind. Onze interne
begeleider heeft expertise op het gebied van de sociale, emotionele, motorische en
cognitieve ontwikkeling. Tevens organiseert zij de Zorg en Advies gesprekken (ZAT).
Onderwijs ondersteunend personeel:
Het team van ’t Carrousel bestaat niet alleen uit leerkrachten. De dagelijkse gang van zaken
op school wordt ondersteund door twee schoolassistentes, namelijk Maaike Westdorp- de
Boer en Carolina Ohr- de Graaf. Carolina zal tijdens haar afwezigheid vervangen worden
door meester Eduard.
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Coördinator:
Verder is er op ’t Carrousel nog de volgende coördinator:
Helen Rooze

Coördinator cultuur

Vakleerkracht:
Carlijn de Grouw

3.2

gymnastiek

Groepsindeling 2018-2019

Hieronder treft u de groepsbezetting aan voor het schooljaar 2018-2019:
Groep
1/2 A
1/2 B
3
4
5
6
7
8

Maandag
Nella
Els
Yvonne
Egbert
Helen
Patricia
Alita
Marianne

Dinsdag
Nella
Els
Yvonne
Egbert
Helen
Patricia
Alita
Marianne

Woensdag
Nella
Yvonne
Vera
Egbert
Helen
Patricia
Alita
Wilna

Donderdag
Nella
Els
Vera
Egbert
Helen
Angelique
Alita
Marianne

Vrijdag
Nella
Els
Vera
Egbert
Wilna
Angelique
Alita
Marianne

Elk jaar wordt door de directie een groepsindeling voor het komend schooljaar gemaakt. Er
wordt naar gestreefd dat elke groep niet meer dan twee groepsleerkrachten krijgt. De inzet
van formatie wordt besproken met de medezeggenschapsraad.
Bij ’t Carrousel streven wij naar zoveel mogelijk in homogene groepen te werken. Echter om
organisatorische redenen kan hiervan worden afgeweken door de directie. Bij het
samenvoegen van groepen zal goed naar de samenstelling gekeken worden. De
groepssamenstelling is de verantwoordelijkheid van de directie in samenspraak met het
team.
Indien de directie een besluit neemt waar de ouders het niet mee eens zijn, zal de directie
daarover in overleg gaan. Na het horen van de argumenten zal de directie het besluit
opnieuw overwegen en een definitief besluit nemen.

3.3

Methoden

Hoe werken we in groep 1 & 2
In de groepen 1/2 wordt gewerkt volgens het principe van de rijke leeromgeving. In een rijke
leeromgeving is het materiaal uitdagend en de omgeving uitnodigend ingericht. Er wordt
gestreefd naar een omgeving waarin de kinderen goed kunnen samenwerken, zelfstandig
kunnen werken en eigen keuzes kunnen maken. De omgeving biedt voldoende afwisseling
en is uitdagend. Jonge kinderen zijn geïnteresseerd in de wereld en willen er zo veel mogelijk
deel van uit maken. We maken hier optimaal gebruik van door te werken met thema’s. Een
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thema duurt circa 6 tot 8 weken. Tijdens een thema onderzoeken we samen met de
kinderen een bepaald onderwerp. Vaak zijn het onderwerpen die in de klas naar voren
komen en waar de kinderen meer over willen weten. De leerkracht werkt het onderwerp
verder uit tot een thema. Hierbij verbindt de leerkracht zijn bedoelingen met de
betekenissen van de kinderen. In het klaslokaal wordt gewerkt met verschillende hoeken.
Tijdens ieder thema worden er nieuwe activiteiten ontworpen voor in de hoeken, zodat het
hoekenspel nieuwe impulsen krijgt.
Taalonderwijs
Taal is de sleutel tot succes. Niet alleen nu maar ook later. Vandaar dat taal een belangrijke
pijler vormt van ons onderwijs. Taal is ook een breed begrip. Op ’t Carrousel verstaan wij
onder taal: voorbereidend lezen (in groep 1 en 2), aanvankelijk lezen (in groep 3), voortgezet
technisch lezen (in groep 4 t/m 8), begrijpend lezen, taal en spelling.
Bij het leren lezen gaat het niet alleen om de techniek van het lezen, maar ook om het
begrijpen van teksten. Kunnen beschikken over een uitgebreide woordenschat is ook een
belangrijke voorwaarde voor het tekstbegrip.
Het leesonderwijs, als onderdeel van taalonderwijs, heeft bij ons op ’t Carrousel een
prominente plek. Tenslotte is lezen de sleutel tot alle kennis. Hoe doen we dat?
1. Meer tijd voor lezen, taal en spelling op het rooster.
2. Goede lesmethoden: methoden die voldoen aan de kerndoelen, beproefd zijn en
leiden tot betere resultaten.
3. Verbetering van instructies.
Wij vinden het belangrijk om de kinderen op ’t Carrousel een goede leesstart te bieden. Daar
kunnen wij niet vroeg genoeg mee beginnen. Uit onderzoek blijkt dat een goed aanbod in de
kleutergroepen een positief effect heeft op de leesontwikkeling van kinderen. Wat houdt die
goede leesstart in?
Allereerst wordt in de kleutergroepen veel tijd besteed aan de mondelinge taalontwikkeling,
het vergroten van de woordenschat, het kunnen onderscheiden van klanken en aan
letterkennis. Om goed te kunnen waarborgen dat alle facetten van taal zoveel mogelijk aan
bod komen, werken we in de onderbouw met thema’s met als bron de methode Piramide.
Op deze wijze willen wij de kinderen nog beter voorbereiden op het leren lezen.
In groep 3 wordt het leesonderwijs aangeboden via de methode Veilig Leren Lezen. Vanaf
groep 4 tot en met groep 8 wordt het voortgezet technisch lezen geoefend met behulp van
de methode Estafette. Elke dag wordt er minimaal dertig minuten gelezen in de groepen 3
en 4, vanaf groep 5 is dat nog 15 minuten, omdat begrijpend lees een groter aandeel krijgt.
Vanaf groep 4 tot en met 8 werken wij met de taalmethode Taal Actief 4. Binnen deze
methode wordt per thema met een vaste opbouw gewerkt. De onderdelen spreken en
luisteren; woordenschat; taalbeschouwing en stellen komen in elk thema aan bod. Voor
begrijpend lezen hebben we de methode Nieuwsbegrip XL met iedere week een actueel
thema.
Tenslotte...
De algehele taal – en leesontwikkeling van kinderen verbeteren kunnen wij niet alleen. Daar
hebben wij u, de ouders, heel hard bij nodig! Wat kunt u doen?
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Door regelmatig voor te lezen, samen met uw kind naar de bibliotheek (gratis) te gaan en
samen met uw kind te lezen. Bovendien blijkt (ja alweer) uit diverse onderzoeken dat deze
betrokkenheid een positieve invloed heeft op de (lees)ontwikkeling van uw kind.
Naast het vergroten van de woordenschat komt uw kind daardoor ook in aanraking met
nieuwe woorden en wordt hun interesse in boeken vergroot, waardoor kinderen met
(meer) plezier gaan lezen. Want wie blijft lezen, blijft zich ontwikkelen. Niet voor niets is er
ooit door een leesdeskundige gezegd: Goed leren lezen is een mensenrecht!
Rekenonderwijs
Een goede rekenstart begint al bij kleuters. Spelenderwijs worden diverse onderdelen van
het zgn. voorbereidend rekenen, oftewel beginnende gecijferdheid, aangeboden.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: oriëntatie in de tijd, oriëntatie van plaats (ruimtelijke
oriëntatie) vergelijken, sorteren en ordenen, meten en wegen, tellen en getalbegrip. In de
methode Piramide komen al deze aspecten ook aan de orde, waardoor dit geborgd is in ons
onderwijs en kinderen goed voorbereid worden op de aansluiting met onze rekenmethode.
Vanaf groep 3 werken wij met de rekenmethode Wereld in Getallen 4. Bij goed
rekenonderwijs is er aandacht voor het verwerven van inzicht en voor het oefenen van
vaardigheden. Wereld in Getallen (WIG) biedt dat allebei. Er is veel aandacht voor oefenen,
herhalen en automatiseren.
Met WIG is de rekenles geen eenrichtingsverkeer. Integendeel. Tijdens de instructie is er
aandacht voor het uitwisselen van oplossingsstrategieën en het reageren op elkaars ideeën.
Kinderen leren veel van die interactie. Toch hebben rekenzwakke kinderen vaak meer
sturing nodig. Zij leren daarom één oplossingsstrategie.
In de tweede helft van groep 8 worden geen nieuwe rekenonderwerpen meer aangeboden.
Die tijd wordt besteed aan het systematisch herhalen van al eerder behandelde lesstof, per
rekenonderwerp. Zo worden de kinderen optimaal voorbereid op de brugklas.
Al onze lees-, taal- en rekenmethoden worden ondersteund met een uitgebreid
softwarepakket. Dit betekent dat kinderen niet alleen op de computer met de bijbehorende
software werken, maar ook dat er speciale software t.b.v. het digitale schoolbord
beschikbaar is. De verwerking van het rekenen zal ook steeds meer digitaal gebeuren, echter
sommige onderdelen worden nog op papier gedaan (oppervlaktes, omtrekken)
Uit onderzoek blijkt dat er een positieve relatie bestaat tussen ICT gebruik en leerresultaten,
met name als de software methodegebonden is. In de kennismakingsgesprekken van iedere
groep wordt u over al deze methoden nader geïnformeerd.
Wereldoriëntatie
Dit omvat aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde. Voor de vakken van
wereldoriëntatie werken wij met de nieuwe methode Argus Clou, waarbij de kinderen
steeds op ontdekkingstocht gaan.
Engels
In de groepen 5, 6, 7 en 8 staat ook Engels op het onderwijsprogramma. De methode die wij
daarvoor gebruiken heet Take it easy. De vakleerkracht Engels wordt als het ware
meegeleverd in de vorm van native speakers die de Engels les vanaf het digitale schoolbord
ondersteunen. Zij nemen vooral de uitspraak over van de leerkracht.
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Onderwijs en ICT
ICT is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Op ’t Carrousel speelt ICT een grote rol.
In de klas, bij de speciale zorg en voor administratie van leerkracht en directie gebruiken we
graag de stimulerende, tijdbesparende en ondersteunende mogelijkheden die ICT ons biedt.
ICT kan bij de uitvoering van onze schoolvisie als middel fungeren om doelen te bereiken.
Ons onderwijs is te allen tijde “de kapstok voor ICT- beleid”. Gestreefd dient te worden naar
het bevorderen van het gebruik van ICT als integraal onderdeel van het leerproces. We
noemen dat op onze school vaak “het dagelijks gebruik van ICT”.
Onder invloed van ICT volgen nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij elkaar in hoog
tempo op. Kennis en inzichten zijn van steeds kortere levensduur. Er komt een ongekende
hoeveelheid informatie in beeld en geluid op ons af. De school zal de leerlingen moeten
leren hier zinvol en veilig mee om te leren gaan. Selecteren, reguleren, ordenen, bewerken
en gebruiken maar vooral kiezen vraagt van leerkracht en kind een grote mate van
zelfsturing.
De volgende driedeling is daarbij onze leidraad;
1. Sociaal: voorbereiden op de samenleving. Computers zijn niet meer weg te denken uit de
huidige maatschappij, wij bereiden kinderen voor op die maatschappij. Hierin past de
aandacht voor een veilig gebruik van ICT.
2. Pedagogisch / didactisch: als medium/middel bij het onderwijzen en studeren. ICT sluit
goed aan bij de huidige ontwikkelingen binnen onze school. Individualisering, zorg op maat,
zelfstandig werken/leren en samenwerkend leren. Keuzes die gemaakt worden in aanschaf
software, gebruik van de computer en inzet van ICT middelen moeten hier in belangrijke
mate toe bijdragen.
3. Organisatorisch: OBS ’t Carrousel vindt registratie en toetsing een belangrijk middel om de
kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Ook in de gebruikte software is dit een
belangrijke factor. Gebruikte software moet de gegevens goed bijhouden. Een analyse-tool
in de gebruikte software is een belangrijk argument voor aanschaf en gebruik.
Algemene informatie over ICT op ’t Carrousel
De computers staan deels in de groepen (3 per lokaal) en deels in de grote hal. Wisselend
werken onze leerlingen ook met chrome books in de klassen.
De netwerkomgeving en het beheer en techniek wordt gedaan door een extern bedrijf
De school beschikt over een snel netwerk, een snelle server, Wifi, moderne computers en
over digitale schoolborden.
Leerkrachten worden regelmatig bijgeschoold op het gebied van nieuwe software en ICT
toepassingen.
De school heeft moderne software voor rekenen, taal/spelling en lezen die structureel
wordt gebruikt.
Reglement internet en sociale media op school
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend
personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen
de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker
te maken, om contact te houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te
verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het
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ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Met dit reglement kan het gesprek op school,
in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er gewoon is op sociale media (en wat
niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van ‘t Carrousel, voor het gebruik
van mobiele telefoons en sociale media op school en in de klas, maar ook het mediagebruik
buiten de school.
Onder het gebruik van sociale media gaat het om programma’s waarmee online informatie
kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke
programma’s en apps.
Afspraken bij het gebruik van internet en sociale media
1. Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen, leerkrachten en
onderwijsondersteunend personeel van ‘t Carrousel, onafhankelijk van de plaats
waar zij hun sociale media gebruiken.
2. We behandelen elkaar netjes en met respect, en laten iedereen in zijn waarde.
Daarom pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, en beschadigen we elkaar niet, en
maken we elkaar niet zwart.
3. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op sociale media, en kan
daarop aangesproken worden. Ook het doorsturen (forwarden) en herplaatsen
(retweeten) zijn handelingen waar je op aangesproken kunt worden.
4. Zorg dat je weet hoe de sociale media werken voordat je ze gebruikt, zorg dat de
instellingen goed staan en je niet meer informatie deelt dan je wilt. Alles wat wordt
gecommuniceerd via internet en sociale media, blijft nog lang vindbaar.
5. Bij het gebruik van internet en sociale media houden we rekening met de goede
naam van ‘t Carrousel en iedereen die daarbij betrokken is zoals leerkrachten,
onderwijsondersteunend personeel en ouders.
6. We helpen elkaar om goed en verstandig met sociale media om te gaan, en we
spreken elkaar daarop aan. Als dat niet lukt, dan vragen we daarvoor hulp aan onze
leerkracht of directeur.
7. De leraar moet vooraf toestemming geven om een mobiele telefoon of sociale media
in de les te gebruiken. Tijdens toetsen en overhoringen gelden aangepaste regels.
of:
Het meenemen van mobiele telefoon en daarmee vergelijkbare
communicatieapparatuur op school is wel/niet* toegestaan. Een leraar kan in
verband met het leerproces leerlingen toestemming geven om een mobiele telefoon
mee te nemen en te gebruiken in de klas.
8. We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en sociale media worden
er daarom geen informatie, foto’s of video’s verspreid over anderen, als zij daar geen
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toestemming voor hebben gegeven, of als zij daar negatieve gevolgen van kunnen
ondervinden.
9. Internet en sociale media worden alleen gebruikt voor acceptabele doeleinden. Het is
daarom niet toegestaan om op school:
a. sites te bezoeken of informatie te downloaden en te verspreiden die
pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend zijn;
b. hacken en ongeoorloofd toegang te krijgen tot niet-openbare sites of
programma’s;
c. informatie, foto’s of video’s te delen waarvan duidelijk is dat die niet bedoeld is
om verder te verspreiden, houd je wachtwoorden geheim;
d. verzonnen berichten versturen of een fictieve naam gebruiken als afzender;
e. iemand lastig vallen, te achtervolgen of te ‘flamen’.
Als iemand over de voorgaande punten informatie krijgt aangeboden, wordt dat
gemeld aan de leraar of de directeur.
10. Als er gebruik gemaakt wordt van het netwerk van de school, dan mag dat de
kwaliteit van het (draadloze) netwerk niet in gevaar brengen of schade aan personen
of instellingen veroorzaken. Het hacken, overmatig downloaden of overbelasten van
het netwerk is natuurlijk verboden.
11. Het leggen van contact, het volgen van elkaar of ‘vriend’ worden, is een bewuste
keuze waar goed over nagedacht is. We weten wie de andere persoon is.
Leerlingen en medewerkers van school worden niet met elkaar ‘vriend’ op sociale
media en onderhouden contacten slechts via een beveiligde, gecontroleerde en
afgeschermde omgeving zoals de schoolwebsite of het ouderportaal.
13. Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd, wordt dit eerst
met de betrokkene besproken. Bij een ernstige overtreding kan de directie van ‘t
Carrousel besluiten een maatregel op te leggen, die kan bestaan uit het in beslag
nemen van de telefoon, het uitsluiten van toegang tot het netwerk van de school,
het opleggen van een disciplinaire maatregel (straf) of in het uiterste geval het
schorsen of verwijderen van de leerling van school. Hierbij wordt er altijd contact
opgenomen met de ouders van de leerling. Daarnaast kan de directie contact
opnemen met de politie indien er sprake is van een strafbaar feit.

3.4

Bewegingsonderwijs

Gegarandeerde zwemlessen maken deel uit van het nieuwe profiel van ’t Carrousel.
Voortaan onderscheiden wij ons als DE SPORTIEVE SCHOOL, die leerlingen stimuleert tot het
ontwikkelen van talenten, het verbeteren van persoonlijke records en het streven naar een
gezonde geest in een fit lichaam.
In de kleuterbouw krijgen de leerlingen iedere dag bewegingsonderwijs. Dit wil zeggen: zij
doen buiten activiteiten of in het speellokaal. Hiervoor hebben de kinderen alleen
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gymschoenen (liefst zonder veters) met een lichte zool nodig. Wilt u die, voorzien van naam,
mee naar school geven? Ze worden in een tas aan de kapstok bewaard.
In de onder-, midden- en bovenbouw krijgen de leerlingen tweemaal per week gymnastiek.
Eén les wordt verzorgd door de vakleerkracht (Carlijn de Grouw) en één les door de
groepsleerkracht. Voor de gymlessen hebben de kinderen gymschoenen en sportkleding
nodig.
Het gymrooster voor schooljaar 2018-2019 ziet er als volgt uit (wijzigingen onder
voorbehoud):
Maandag middag (Doplaan):
Groep 6
11.15 – 12.00
Groep 7
12.25 – 13.15
Groep 8
13.15 – 14.00
Dinsdagmiddag (Doplaan): door Carlijn de Grouw
Groep 3/4
12.30 – 13.15
Groep 5
13.15 – 14.00
Vrijdag ochtend (Doplaan):
Groep 7
08:30 - 09:10 uur (de deur is om 08.20 uur open, les door Carlijn de Grouw)
Groep 6
09:10 – 09.50 uur
Groep 5
09.50 - 10.30 uur
Groep 4
10.30 – 11.10 uur
Groep 3
11.10 – 11.50 uur
Groep 8
11.50 – 12.30 uur

Dit schooljaar gaan we door met schoolzwemmen op dinsdagmiddag van 12.15 tot 14.00.
Kinderen vanaf groep 2 kunnen zich hiervoor opgeven. Ze kunnen zwemmen voor de
diploma’s A, B. Als u uw kind opgeeft, is dat voor het gehele schooljaar en verplicht u zich tot
de ouderlijke bijdrage van € 25,00 per maand (10 maanden per schooljaar).

3.5

Peuterspeelzaal Overwhere

’t Carrousel werkt samen met de peuterspeelzaal Overwhere.
PSZ Overwhere werkt vanuit het standpunt van Voor en Vroegschoolse Educatie. (VVE). Er
wordt gewerkt vanuit de piramidemethode. Het doel van de piramidemethode is om de
peuters een extra impuls te geven bij hun taalverwerving.
Deze methode start bij de peuterspeelzaal en gaat verder in groep 1 en 2 van ’t Carrousel.
Er wordt gewerkt met een gezamenlijke jaarplanning waarin de piramidethema’s, de
koffieochtenden voor de ouders en het onderlinge overleg vastgelegd zijn.
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3.6

Advisering Voortgezet Onderwijs

De advisering naar het voortgezet onderwijs is gebaseerd op:
 de mening van de leerkrachten,
 de uitslag van de methode gebonden toetsen
 de resultaten van de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8.
 Een intelligentieonderzoek, afgenomen door een onafhankelijk bureau (NIO)
 Eventueel een onderzoek naar de sociale en emotionele ontwikkeling, afgenomen
door een onafhankelijk bureau (drempeltoets)
 de wens van de ouders en de kinderen.
In de loop van groep 8 krijgen de leerlingen informatie van de leerkrachten over
de verschillende mogelijkheden van voortgezet onderwijs.
Voor de kinderen en de ouders zijn er in januari/februari informatiebijeenkomsten op de
verschillende VO-scholen.
In januari zijn ook de schooladviseringsgesprekken met ouders en leerlingen. Na het gesprek
waarin het advies van de school en de verwachting van de ouders zijn besproken, melden
ouders hun kind aan bij een school voor Voortgezet Onderwijs (uiterlijk 15 maart). Deze
aanmelding wordt bekeken door de toelatingscommissie van die school. Uiteindelijk beslist
de VO-school of een toelatingscommissie over de definitieve plaatsing.
Ouders krijgen in mei bericht over de toelating op de school voor Voortgezet Onderwijs.
Wanneer ouders er voor kiezen hun kind in te schrijven voor een VO-school buiten
Purmerend neemt het kind gewoon deel aan alle hierboven beschreven toetsen en testen.
De door de VO-scholen buiten Purmerend gehanteerde toelatingscriteria kunnen echter
afwijken. Ook moeten ouders dan zelf zorg dragen voor het verkrijgen van informatie en
inschrijfformulier.

3.7

Anti-pest beleid

Anti-pestbeleid van ’t Carrousel
(versie 2013)
In dit protocol staat beschreven hoe pesten, waaronder digitale vormen van pesten te
herkennen is, hoe preventief wordt opgetreden, hoe er curatief wordt opgetreden. Voor de
leesbaarheid wordt het zgn. cyberpesten niet als aparte categorie aangehaald maar valt
onder de terminologie van pesten. Pesten in vele vormen komt ook op onze school voor.
Pesten op school moet gesignaleerd en serieus aangepakt worden. De piek van het pesten
ligt bij leerlingen tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere groepen wordt er gepest. Daarom
is een protocol van belang zodat een integrale aanpak met alle betrokken partijen tot stand
komt. Een pestproject alleen is niet voldoende om een eind te maken aan het pestprobleem.
Het is beter om het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen, zodat het ook
preventief kan werken. ‘t Carrousel heeft, afgeleid van het landelijk bekende protocol, een
pestprotocol vastgesteld dat dient als uitgangspunt van het anti pestbeleid op onze school.
Onze doelstelling:
“Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen”
Het antipestprotocol staat op onze website: www.hetcarrousel.nl.
Het antipestprotocol is onderdeel van het sociaal veiligheidsplan die ter inzage ligt bij de
directie.
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4. Ouderbetrokkenheid
De samenwerking tussen school en ouders is onmisbaar. U kent uw kind als geen ander en
wij leren uw kind gedurende de schoolcarrière ook steeds beter kennen. Samen zijn wij
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind en we hebben elkaar dan ook nodig.
Goed overleg is hierbij van belang. Overleg over de ontwikkeling van uw kind en het aandeel
dat u op schoolgebied aan deze ontwikkeling kunt bijdragen.

4.1

Welke bijdrage kan ik als ouder leveren?

Het onderwijs zou er anders uitzien als er geen ouders/verzorgers betrokken zouden zijn bij
de school. Wij willen graag een leef- en werkomgeving bieden aan kinderen, ouders en team
waar de ouders actief betrokken zijn bij de gang van zaken op school. Uw mening en
praktische hulp zijn belangrijk. Er zijn ouders/verzorgers die:
• het onderwijs praktisch ondersteunen, bijvoorbeeld bij lezen en handvaardigheid,
• de leerlingen bij schoolreizen, theaterbezoek, sportactiviteiten e.d. begeleiden,
• allerlei activiteiten voor de leerlingen organiseren.
• lid zijn van de oudervereniging of de oudergeleding van de MR.

4.2

Oudervereniging (Ouderraad)

De ouderraad (OR) ondersteunt het team van ’t Carrousel bij het organiseren van
evenementen en activiteiten (Sinterklaas, Kerst, Pasen, discobal en sport). Daarnaast
beheert de OR het geld van de ouderbijdrage om deze evenementen te kunnen bekostigen.
Tijdens de Algemene Ouderavond doet de OR verslag van de activiteiten en uitgaven.
Binnen de OR zijn commissies samengesteld die ieder een aparte taak hebben. Een ouder die
lid is van de OR is of bestuurslid of lid van een commissie.
Binnen de OR zijn er drie bestuurstaken (voorzitter, penningmeester en secretaris).
De commissies zijn: sport; verjaardagen; schoolreisjes en evenementen. Elke commissie
bestaat uit ouders en een vertegenwoordiging vanuit het team van ‘t Carrousel.
Daarnaast is er een groep ouders die de periodieke luizencontrole organiseert en uitoefent.
Commissie sport
Vanaf groep 3 doet elke groep mee aan sportactiviteiten. De OR heeft sportkleren
aangeschaft die de kinderen kunnen dragen tijdens het sporttoernooi. De sportcommissie
zorgt er voor dat elk kind dat meedoet een passend broekje en shirtje mee naar huis krijgt
om tijdens de wedstrijden te dragen. Na afloop van het toernooi worden de sportspullen bij
de leerkrachten ingeleverd en daarna regelt de sportcommissie de was.
Verjaardagsdienst
Elk kind van onze school krijgt op zijn verjaardag een felicitatiekaart. De lijst met jarige
kinderen wordt maandelijks uitgedraaid en meegegeven aan de ouder die de kaart
verstuurt.
Evenementen
De Evenementencommissie helpt bij het organiseren van de disco avonden; kerst- en
paasmaaltijden; het sinterklaasfeest en de afscheidsavond van groep 8.
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De werkzaamheden bestaan uit versieren van de school, inkopen van etenswaren en andere
spullen, bardiensten bij disco en afscheidsavonden.
Luizencontrole
In het kader van de bestrijding en verspreiding van hoofdluizen, wordt na elke vakantie van
een week of langer een luizencontrole gehouden op de dinsdag of de donderdag.
Bibliotheek
Naast de commissies van de Ouderraad helpen ouders bij het uitlenen van de
bibliotheekboeken. De bibliotheek is voor elke groep een moment open om de leerlingen 1
of 2 boeken te laten ruilen per week.
Handvaardigheid
Tijdens de creativiteitslessen op de vrijdagmiddag kunnen ouders ingezet worden om met
kleine groepjes kinderen te werken.

4.3

Medezeggenschapsraad

Zoals wettelijk is vast gesteld is binnen onze school een medezeggenschapsraad actief. De
grootte van de medezeggenschapsraad wordt mede bepaald door het aantal leerlingen.
Voor ’t Carrousel betekent dit dat er drie ouders en drie personeelsleden lid zijn van de MR.
De MR houdt zich bezig met allerlei beleidszaken. De vergaderingen zijn openbaar en u bent
van harte welkom om een vergadering bij te wonen.
De uitnodiging voor een vergadering wordt vermeld in de Nieuwsbrief.

4.4

Ouderbijdrage

De Ouderraad vraagt elk jaar een vrijwillige bijdrage van de ouders. Hiervan worden
verschillende schoolactiviteiten mogelijk gemaakt, zoals het Sinterklaasfeest, de
discoavonden, de Kerstviering, de sportevenementen, het Paasontbijt en het afscheid van
groep 8.
Er wordt ook bijgedragen in de kosten van de projectweek.
De ouderbijdrage van onze school bedraagt € 25,- per kind per jaar.
U ontvangt een brief van de penningmeester van de ouderraad hoe u kunt betalen. Het
rekeningnummer van de ouderraad is: NL 25 RABO 0311 0235 09
t.n.v. Ouderfonds Carrousel onder vermelding van naam kind(eren) en naam groep(en).
De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk schooljaar tijdens de algemene ouderavond
vastgesteld na instemming van de aanwezige ouders.
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4.5
Groep
1/2

Schoolreisjes en betaling
Vervoer
bus

Prijs
€ 22,50

3/4

Bestemming
Wordt nog later in het jaar bekend
gemaakt
Julianatoren

bus

€ 27,50

5/6

Drievliet

bus

€ 27,50

7

Kamp Banjaert Wijk aan Zee

€ 47,50

8

Kamp Hoorn

Taxi Ruiter + 2 eigen
auto’s)
Taxi Ruiter + 2/3 eigen
auto’s

€ 60,00

Ouders wordt verzocht de bijdrage voor de schoolreisjes over te maken op:
NL41 RABO 0327 9894 91 t.n.v. A.Huizing Oudervereniging o.b.s. ’t Carrousel.
LET OP DIT IS EEN NIEUW REKENINGNUMMER!!!!
Vermeld daarbij de naam van uw kind en in welke groep hij/zij zit.
Ouders tekenen een verklaring dat hun kind mee mag op schoolreisje en dat zij de kosten
voor dit schoolreisje zullen voldoen. Bij het niet betalen van de schoolreisgelden blijft het
kind de dag van het schoolreisje op school. Hij/zij wordt opgevangen in een groep die op
school is. Indien u door omstandigheden geen ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp
kunt betalen, verwijzen wij u naar de website van bureau M€€rdoen. Zij kunnen u eventueel
financiële ondersteuning bieden:
http://purmerend.armoederegelingen.nl/welkom/sportieve-en-culturele-activiteiten.html.

4.6

Oudergesprekken/Rapporten

Rapporten/Oudergesprekken
De ontwikkelingen van uw kind worden op de volgende wijze aan u gecommuniceerd:
* In september een kennismakingsgesprek met alle ouders.
* In november een eerste 10 minuten gesprek op verzoek van de leerkracht.
* In jan/februari rapport 1 en een oudergesprek met alle ouders.
* In juni/juli rapport 2 en indien nodig of op verzoek een oudergesprek.
De kinderen van groep 2 t/m 7 krijgen twee keer per jaar een rapport (feb. en juni) en groep
8 één rapport, in feb. In het rapport staan naast de methode resultaten ook de behaalde
resultaten op de CITO toetsen. De beoordeling van de toetsen en behaalde resultaten staan
niet ter discussie tijdens het 10 minuten gesprek. Op onze rapporten is ruimte voor
opmerkingen door leerkrachten ter ondersteuning van de resultaten en het gedrag van de
leerling.
Het is tussentijds altijd mogelijk om met de leerkracht een afspraak te maken om behaalde
resultaten of zorgen te bespreken, dit zal altijd plaats vinden na schooltijd. Ook de leerkracht
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kan met u contact opnemen om een afspraak te maken om de ontwikkeling van uw kind te
bespreken. U dient aan dit verzoek te voldoen.
Ouders van kinderen die nieuw op school komen krijgen na ± 6 weken school een
kennismakingsgesprek.

4.7 Ouders in de klas
Binnen is beginnen is een bekende leus binnen onze school. De bedoeling is dat als
leerlingen hun klas binnen gaan zij meteen beginnen aan hun weektaak. Om dit te realiseren
hebben we de hulp van ouders nodig.
Vanaf de start van het schooljaar is het de afspraak voor de leerlingen van de groepen 4 t/m
8 dat de leerlingen afscheid nemen in de hal en alleen de klas in gaan, zodat als deze
leerlingen de klas in komen het rustig is en zij inderdaad meteen kunnen beginnen. Ouders
van de leerlingen van groep 3 mogen nog tot de kerstvakantie mee naar binnen om afscheid
te nemen, maar na de kerstvakantie nemen ook deze leerlingen afscheid in de hal.
Heeft u een mededeling voor de leerkracht in de ochtend, doe dit dan schriftelijk. In de
middag heeft de leerkracht altijd tijd voor een gesprek.
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5.

Leerplicht, verlof en verzuim

5.1 Aanvragen verlof
De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat uw kind vanaf deze leeftijd leerplichtig
is. Voor extra vrije dagen zult u verlof moeten aanvragen. Op het verlofformulier dat bij de
directie van de school verkrijgbaar is, staat precies aangegeven waarvoor u verlof kunt
aanvragen.
Binnen onze school vinden wij structuur erg belangrijk, vandaar dat wij er veel waarde aan
hechten dat ook de 4 jarigen structureel aanwezig zijn. Samen met de andere leerlingen
vormen zij een groep en de kinderen missen elkaar als er sprake is van verzuim.

5.2 Leerplichtambtenaar
De gemeente Purmerend heeft een aantal leerplichtambtenaren in dienst. Zij controleren of
de leerplichtwet wordt nageleefd. Voor vragen over leerplicht en verlof kunt u bij hen
terecht.
Algemeen e-mailadres leerplicht: leerplicht@purmerend.nl.

5.3 Ziekte van leerlingen
Wanneer uw kind ziek is of verhinderd is, dient u de school hiervan tussen 8.00 uur en 8.45
uur in kennis te stellen. Dit kan telefonisch, schriftelijk of via een broer of zus.
Als uw kind voor 8.45 uur niet op school is, neemt de school contact met u op.
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooltijden ziek worden of gewond raken. Als uw kind op
school ziek wordt, probeert de school u te bereiken. Wij vragen u dan uw kind van school te
komen ophalen. Wij sturen de kinderen niet zelf naar huis.
Als uw kind meteen naar de dokter of het ziekenhuis moet, nemen wij direct contact met u
op. Het is belangrijk dat de school en de leerkracht van uw kind over de juiste
telefoonnummers, waarop u bereikbaar bent, beschikt.

5.4 Ziekte van leerkrachten
Bij ziekte van een leerkracht kunnen wij via de invalpool van ons schoolbestuur OPSPOOR,
een invaller regelen. Wanneer er echter geen invalleerkracht beschikbaar is, zoeken wij
intern een oplossing. Indien dit niet mogelijk is kan er aan u als ouders/verzorgers gevraagd
worden om zelf voor opvang te zorgen. Indien dat niet mogelijk is, zorgen wij als school voor
opvang.
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6. Overige informatie
6.1

Verjaardagen

Verjaardag van uw kind
Als een kind jarig is, mag er worden getrakteerd. Kinderen zijn vaak al blij met een
kleinigheid. Omdat de gezondheid van de kinderen heel belangrijk is, willen we gezonde
traktaties stimuleren. Wij hanteren het 1 food en eventueel 1 non-food beleid. Onder food
verstaan wij een kleine traktatie zoals een appel of een mandarijn of 1 doosje rozijntjes of
smarties of een zakje chips en dergelijke. De kinderen krijgen tijdens het fruit moment de
gelegenheid om de traktatie op te eten. Dit kan dus niet te lang duren, hierdoor vallen lollies
en kauwgomballen als traktatie af. We willen niet dat kinderen etenswaar mee naar huis
krijgen. Een teveel aan traktatie zal dan ook aan de jarige mee terug worden gegeven.
Vooraf aan de verjaardag zal er kort overleg zijn met de leerkracht over de traktatie. Op de
website gezonde traktaties staan leuke gezonde suggesties.
Sommige ouders geven een klein cadeautje (1 non-food) voor de kinderen mee. Dit wordt
wel met de kinderen meegegeven. Ook hiervoor geldt: hou het klein!
Drinken is geen goede traktatie. De kinderen hebben zelf al drinken mee voor in de pauze en
twee pakjes krijgen ze in één pauze niet op.
De jarigen mogen met 2 vriendjes ook bij de leerkrachten langs. Hiervoor hoeft u geen
traktatie meer mee te geven. Indien u dit wel doet stellen wij het daarbij op prijs dat u voor
de leerkrachten dezelfde traktatie meegeeft als voor de kinderen. De ouders/verzorgers van
de kleuters mogen 's morgens een half uurtje op school blijven om het feest mee te vieren.
Wanneer medeleerlingen uitgenodigd worden voor een verjaarspartijtje verzoeken wij u
deze uitnodigingen buiten school uit te delen. Dit om onder andere teleurgestelde en
beteuterde gezichten te voorkomen van kinderen die niet worden uitgenodigd.
Verjaardag van de leerkracht
Het vieren van verjaardagen van leerkrachten is een belangrijk feest voor de kinderen. In
elke groep viert een van de leerkrachten zijn/haar verjaardag. Met de kinderen van groep 1
en 2 wordt een gezamenlijke juffenverjaardag gevierd. Bij de traditie van het vieren van
verjaardagen hoort het geven van cadeautjes. Een cadeautje hoeft niet veel geld te kosten.
We vinden het als leerkrachten erg leuk om zelfgemaakte cadeautjes te krijgen.

6.2

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt sinds 1 augustus 2007 op de volgende wijze geregeld.
Ons bestuur OPSO heeft een convenant afgesloten met de Stichting Kinder Opvang
Purmerend (SKOP). Zij verzorgen de opvang. Het adres en telefoonnummer van de Stichting
Kinderopvang Purmerend is: Postbus 243, 1440 AE Purmerend. Telefoonnummer: 02 99 46
10 11. U dient als ouder zelf contact op te nemen met SKOP.
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6.3

Schorsing of verwijdering

Leerlingen kunnen van school worden gestuurd: voor een tijdje (schorsing) of voorgoed
(verwijdering). Zoiets gebeurt alleen als het kind of de ouder zich ernstig misdraagt en de
grenzen van fatsoen en respect overschrijden. We spreken dan van wangedrag, dat de
veiligheid en de rust binnen de school in gevaar brengt. Als na het aanspreken en bespreken
van het gedrag er geen gewenste verandering plaatsvindt, gelden de volgende afspraken:
1. Leerling is op school om te leren en de leerling houdt zich aan de regels en afspraken.
2. Als grenzen worden overschreden, waarbij de fysieke of emotionele veiligheid van
medeleerlingen, danwel de leerkracht in het geding is, wordt de leerling naar de
achtervangklas gestuurd met werk.
3. Ouders worden in dit geval gebeld en een ouder moet zsm na schooltijd op school komen
binnen 2 dagen. Dan vindt een gesprek plaats tussen de leerkracht met de leerling en de
ouder waarin de leerling en de ouder aangeven wat de leerling er aan gaat doen om het
gedrag te verbeteren. De verantwoordelijkheid wordt gelegd bij ouder en kind. Afspraken
worden genoteerd door de leerkracht en wederzijds voor gezien en akkoord getekend.
School zal zich vanzelfsprekend inspannen om hierbij ondersteunend te zijn. Vervolgens
bespreekt de leerkracht dit protocol grensoverschrijdend gedrag en geeft dit mee.
4. Zolang de ouders geen contact met school hebben opgenomen, wordt de leerling niet in
de eigen klas toegelaten (max. 2 dagen). Als de leerling niet op school komt, wordt contact
opgenomen met de leerplichtambtenaar. Nemen de ouders binnen deze termijn geen
contact op met school, kan de directie overgaan tot andere maatregelen, zoals schorsing.
5. Na het maken van duidelijke afspraken, kan de leerling terug naar de klas. Binnen een
maand vindt er wederom een gesprek met de ouders en de leerling plaats, waarin
besproken wordt hoe het gaat.
6. Bij een volgende overschrijding binnen 3 maanden: herhaling vanaf punt 2, maar gesprek
vindt dan plaats in aanwezigheid van directie. Hierin worden de afspraken aangescherpt en
eventueel aangevuld. Aan de ouders en de leerling wordt gevraagd deze afspraken te
ondertekenen. In het gesprek zal worden aangegeven dat bij een volgend incident schorsing
zal volgen.
7. Bij een derde incident wordt de leerling geplaatst bij de directie. Er wordt contact
opgenomen met de ouders. Verder vindt overleg met bestuur en bureau leerplicht plaats in
verband met schorsing van in beginsel twee dagen tot maximaal 5 dagen. In deze dagen
vindt overleg plaats met de mogelijkheden om op school tot een oplossing te komen, danwel
tot overplaatsing over te gaan. De leerling kan huiswerk mee naar huis krijgen tijdens de
schorsing, zodat het onderwijsproces zo min mogelijk onderbroken wordt.
NB. er worden verslagen gemaakt van alle incidenten (dossiervorming) We doen ons best
om de klas en de andere ruimtes op school netjes te houden en de veiligheid te waarborgen.
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Verwijdering:
De beslissing voor verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur, na overleg met de
directie. Voordat zo’n besluit kan worden genomen, moeten eerst de groepsleerkracht en de
ouders worden gehoord. Vervolgens wordt het bericht van verwijdering schriftelijk aan de
ouders meegedeeld, met redenen omkleed. De leerplichtambtenaar en de inspectie krijgen
een afschrift van deze brief. In de acht weken volgend op dit bericht, moet het
schoolbestuur een andere school voor de betreffende leerling zien te vinden. Als dit niet lukt
en de acht weken zijn verstreken, mag de school de leerling de toegang weigeren. Ouders
kunnen schriftelijk bezwaar aantekenen tegen een besluit tot verwijdering. Binnen vier
weken moet het schoolbestuur op dat bezwaarschrift reageren.
Bij grensoverschrijdend gedrag van ouders kan de directie besluiten over te gaan tot
schorsing van de leerling en bij ernstig grensoverschrijdend gedrag/ bedreiging kan de
directie over gaan tot verwijdering van de leerling. Ook zal bij grensoverschrijdend gedrag
van ouders hiervan melding worden gedaan bij veilig thuis.

6.4

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt een keer per jaar. U wordt via de Nieuwsbrief hierover
geïnformeerd.

6.5

Foto’s op internet/ schoolkrant

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig
zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens
activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien
zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal
waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen
namen van leerlingen.
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het
gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u
uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of
niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt
gemaakt.
Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een
les van de stagiair(e) op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om
toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken dan
op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en
les voor onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen
van een foto op een schoolpas, rapport of voor gebruik van een foto in het
administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone
privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met beeldmateriaal van
leerlingen).
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Bezwaar tegen plaatsing foto’s op website
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Een mailtje naar
directie@hetcarrousel.nl volstaat. Opgave van redenen is niet nodig. Binnen 4 weken
worden dan beelden van uw kind door ons verwijderd of onherkenbaar gemaakt. Ook mag u
op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen
beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.
Ouders die foto’s maken op school
Onze school wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen
(en hun ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Een schoolgebouw is
niet zomaar een openbare plaats waar iedereen toegang toe heeft. De school kan aan het
verlenen van toegang voorwaarden stellen zoals de regel dat fotograferen van leerlingen
tijdens de les of in klas alleen is toegestaan aan docenten.
Vanaf 25 mei 2018 mag u in school en tijdens activiteiten die door school georganiseerd
zijn daarom géén foto’s, video’s o.i.d. maken van de kinderen, ook niet als het uw eigen
kind betreft. Het risico dat er per ongeluk toch andere kinderen op staan is te groot.
De school maakt foto’s van activiteiten in en buiten de school. Deze foto’s worden gedeeld
via het ouderportaal. Dit gebeurt met een digitale camera, eigendom van school en niet via
privé middelen van het personeel.
U geeft via het toestemmingsformulier aan of uw kind door school gefotografeerd mag
worden. Heeft u dit nog niet gedaan?. We vragen u om dit formulier alsnog in te vullen.
Uiteraard mag u van ons verwachten, dat we deze afspraak handhaven tijdens een activiteit.
Ouders die zich niet aan de afspraak houden, vragen wij te stoppen en anders de school te
verlaten.
Als er beeldmateriaal op het beveiligde deel van de website (ouderportaal) door ouders
gekopieerd wordt en vervolgens gedeeld via sociale media, is dat niet meer de
verantwoordelijkheid van de school. Indien uw kind ongewenst op een site staat, kunt u de
betreffende ouder zelf aansprakelijk stellen.
Toestemming geven door één of twee ouders
Het is de vraag of de toestemmingsverklaring door één of beide ouders moeten worden
ondertekend.
Als leerlingen jonger zijn dan 16 beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de ouders) over
de privacy. De wet gaat ervan uit dat je als school mag vertrouwen op de mededelingen van
één ouder. Als dat vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die
mededeling. Bij het ondertekenen van de toestemmingsverklaring, mag de school dus
vertrouwen op de toestemming als één ouder die geeft. Alleen als de school weet dat de
andere ouder (die niet getekend heeft) tegen de toestemming is, mag de school niet uitgaan
van die ene ondertekening. Dan moet de school van beide ouders toestemming hebben.
Vooral bij gescheiden ouders kan het verstandig zijn om de toestemming van beide ouders
te vragen. Voor het intrekken van toestemming is de mededeling van één ouder ook
voldoende.
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6.6 Gezondheidsonderzoeken
De Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zaanstreek-Waterland is nauw betrokken bij de
gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen vanaf 4 jaar.
Elke school heeft contact met een Jeugdgezondheidszorgteam, bestaande uit een jeugdarts,
een jeugdverpleegkundige, een doktersassistent en een logopedist.
In de meeste gevallen is het eerste contact met het Jeugdgezondheidszorgteam op de
leeftijd van ongeveer 5 jaar.
Het Preventief Gezondheids Onderzoek (PGO) 5-jarigen
Alle leerlingen van ongeveer 5 jaar oud ontvangen een uitnodiging voor het Preventief
Gezondheids Onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit twee delen:
het onderzoeken van de zintuigen. Dit onderzoek vindt plaats op school en wordt
afgenomen door een doktersassistent.
het medisch onderzoek door de jeugdarts. Dit onderzoek vindt plaats op een GGD
locatie. Hiervoor neemt de administratief medewerker contact met u op. Voorafgaand aan
het onderzoek ontvangt u een vragenlijst.
Tijdens het onderzoek door de jeugdarts komt naast een lichamelijk onderzoek ook het
functioneren thuis en op school aan de orde.
Wanneer alle kinderen van een school onderzocht zijn, bespreekt de jeugdarts de kinderen
met de leerkracht en het zorgteam. Vooraf wordt hiervoor uw toestemming gevraagd.
Het Preventief Gezondheids Onderzoek (PGO) groep 7
Alle leerlingen van groep 7 worden met hun ouders/verzorgers[1] uitgenodigd voor dit
onderzoek. De administratief medewerker van de JGZ neemt voorafgaand aan het
onderzoek contact met de school op. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een
jeugdverpleegkundige en vindt plaats op een GGD locatie. Tijdens dit onderzoek is veel
aandacht voor het functioneren en welbevinden thuis en op school. Tevens is er een kort
lichamelijk onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek wordt aan de ouders gevraagd om
een vragenlijst in te vullen.
Wanneer alle kinderen van een school onderzocht zijn, bespreekt de jeugdverpleegkundige
de kinderen met de leerkracht en het zorgteam. Vooraf wordt hiervoor uw toestemming
gevraagd.
De spraaktaal screening 5-jarigen
Bij alle leerlingen van ongeveer 5 jaar wordt een spraaktaal screening afgenomen met het
doel eventuele taal- en spraakafwijkingen van uw kind op te sporen. Deze test wordt op
school afgenomen door een logopedist. U wordt uiteraard op de hoogte gesteld van de
uitslag.
[1]

Onder ouders worden in dit verband ook verzorgers en voogden verstaan die de dagelijkse verantwoording
voor de kinderen hebben.
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6.7

Mobiele telefoons

Protocol mobiele telefoon
Het gebruik van een mobiele telefoon is voor kinderen van ‘t Carrousel (onder schooltijden)
niet toegestaan. Binnen het gebouw is het apparaat uitgeschakeld en opgeborgen.
Projecten die m.b.v. mobieltjes worden uitgevoerd (b.v. het maken van foto’s e.d.) zijn in
overleg met de leerkracht toegestaan gedurende dit project. Bij overtreding zal het
betreffende toestel door de leerkracht of de directie meteen in beslag genomen worden en
zullen eventuele ongewenste foto’s verwijderd worden. De ouders kunnen het toestel dan
op school op komen halen. Dit gebeurt ook als een mobiele telefoon toch wordt gebruikt
onder schooltijd.
Verlies, diefstal of schade van/aan een mobiele telefoon is/zijn voor eigen risico.

6.8

Festiviteiten

Kinderboekenweek
Tijdens de kinderboekenweek worden diverse activiteiten georganiseerd om het lezen te
stimuleren. We sluiten de kinderboekenweek traditioneel af met het boekenbal (disco) voor
de groepen 5/6/7 en 8.
Sinterklaas
Ofschoon Sinterklaas het ieder jaar erg druk heeft, vergeet hij nooit bij ’t Carrousel langs te
komen. Elk jaar worden de goedheiligman en de Zwarte Pieten binnengehaald. Daarna
bezoekt hij de kinderen in de klassen. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 krijgen een
cadeautje; de leerlingen van groep 5 t/m 8 trekken lootjes en maken surprises.
Kerst
In de laatste week voor de kerstvakantie wordt een kerstmaaltijd voor de kinderen
georganiseerd. Ouders krijgen ruim een week voor de kerstmaaltijd een brief mee met het
verzoek een gerecht te bereiden. De leerkracht spreekt af met de ouders wat er gemaakt
gaat worden. Dan is er op de avond zelf voor elk wat wils.
We verzoeken ouders om aan te geven welke gerechten Halal bereid zijn.
Paasontbijt
Op de donderdag voor Pasen, hebben wij het paasontbijt. De leerlingen ontbijten deze
ochtend in familiegroepen. Familiegroepen zijn groepen leerlingen van groep 1 t/m groep 8.
De oudere leerlingen zorgen ervoor een goede verdeling van de ontbijtspullen en helpen de
jongere kinderen met het ontbijt.
Projectweek
Elk jaar wordt een project gedaan door de hele school. Aan het einde van het project is een
speciale inloopavond waarop leerlingen en hun ouders de resultaten kunnen bekijken.
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6.9

Maandsluitingen

Op bepaalde dagen worden maandsluitingen gehouden. De leerlingen treden voor elkaar op
bij de maandsluiting op toneel. Een overzicht van data kunt u vinden in de
activiteitenkalender en op onze website.
Als uw kind optreedt, bent u van harte welkom om te komen kijken. U wordt wel vóór
aanvang van de voorstelling verwacht en we gaan er van uit dat u tot het einde van de
toneelmiddag blijft. Wij vragen u uw telefoon tijdens de voorstelling uit te zetten.

6.10 Gevonden voorwerpen
Kleine gevonden voorwerpen hangen aan een bordje in de grote hal. Kleding ligt in januari
(na de kerstvakantie) en in de eerste week na de zomervakantie op het podium. Bij
vermissing van spullen kunt u bij de leerkracht of conciërge navraag doen.
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7. Gezonde school
7.1

thema voeding

Pauzehapje
Natuurlijk hebben de kinderen ook pauzes, dus de kinderen moeten hun gruithap (groente/
fruit hap) en een lunchpakket meenemen. Er is besloten om 3 ‘gruitdagen’ in te stellen: op
maandag, woensdag en vrijdag.
We zijn een Gezonde school en dat certificaat hebben we niet voor niets gekregen. We
besteden aandacht aan gezond eten en drinken. Wij (Medezeggenschapraad en team) willen
u daarom zeer dringend vragen uw kind slechts één pakje/flesje drinken mee te geven. De
kinderen mogen altijd water drinken en dat hebben we genoeg. Als kinderen bijv. melk
meenemen, kunnen zij gebruik maken van onze schoolkoelkast.
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma
In het kader van de “gruitdagen” hopen wij dit schooljaar ingeloot te worden voor het EUSchoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de
nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond,
maar ook gezellig!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het
Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het
Steunpunt EU-Schoolfruit & Smaaklessen en sponsors uit de groente- en fruitsector. Het
programma wordt ondersteund door Stichting Voedingscentrum Nederland. U kunt hierover
meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.
Indien wij ingeloot zijn krijgen de kinderen op drie vaste dagen in de week gedurende
eenentwintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om
gezamenlijk in de klas op te eten. Deze groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd
door de Europese Uni.
Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden woensdag, donderdag en vrijdag.
Op deze dagen hoeft u dus zelf geen groente of fruit mee te geven.
Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan deze groente- en
fruitverstrekkingen.

40

8. Informatie van het schoolbestuur
OPSPOOR de TOEKOMSTMAKERS
Beste ouders
De samenleving verandert steeds sneller. Het is soms nauwelijks nog bij te houden, alles lijkt
mogelijk. Dat komt vooral door de snelle ontwikkeling van de technologie. De wereld wordt daardoor
steeds kleiner en toegankelijker en informatie is overal en altijd beschikbaar. En de enige manier om
te kunnen omgaan met al die veranderingen is door te LEREN.
Uw kind doet dat de hele dag zowel binnen als ook buiten de school, op eigen wijze en gericht op een
bijdrage aan de toekomst. Wij zien onze leerlingen dan ook als de TOEKOMSTMAKERS.
Op onze scholen gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van uw kind. En dat doen we met
ambitie. Wij dagen onze leerlingen én onszelf uit om steeds een stapje verder te gaan, om alle
kansen en talenten maximaal te benutten. Essentieel hiervoor zijn: creativiteit, een onderzoekende
en ondernemende houding, samenwerking, communicatie en eigenaarschap. Immers, we zijn niet
alleen met het ontwikkelen van kennis bezig maar leren onze leerlingen ook om zelf te ontdekken,
zelf keuzes te maken, hoe ze als burger aan de maatschappij kunnen deelnemen en hoe ze hun vrije
tijd kunnen besteden. Dat lukt alleen als zij zich gewaardeerd voelen en er in de groep en in school
een veilig leer- en werkklimaat is waar succeservaringen opgedaan kunnen worden.
En wat voor onze leerlingen geldt, geldt ook voor al onze medewerkers:
De leerkracht als TOEKOMSTMAKER
Wij werken met u samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus, naar onze leerlingen en
naar onszelf! We maken ruimte voor de ontwikkeling van de kinderen én van onszelf.
En dat doen we vanuit onze kernwaarden:
We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en in onszelf.
We verbinden heden en toekomst, we verbinden mensen, culturen en opvattingen.
We tonen meesterschap in wat we doen!
Onder het motto “OPSPOOR de Toekomstmakers ” kunt u uw kind met een gerust hart aan één van
onze scholen toevertrouwen. Deze schoolgids is bedoeld om u enigszins wegwijs te maken in de
school: de algemene gang van zaken, de inhoud en vormgeving van het onderwijs en de spelregels
die worden gehanteerd.
Voor het komende schooljaar wens ik iedereen een goed onderwijsjaar toe vol inspiratie, ruimte en
uitdaging zodat uw kinderen - onze leerlingen - met plezier naar school gaan en zich optimaal
ontwikkelen. We hopen dat zoveel als mogelijk in samenwerking met u – de ouders - te kunnen
bereiken.
Chris van Meurs Voorzitter College van Bestuur.
OPSO en SPOOR
De stichtingen OPSO en SPOOR besturen samen 37 scholen in Purmerend, Waterland, Landsmeer, Wormerland, Oostzaan,
Beemster en Edam-Volendam. Beide stichtingen opereren gezamenlijk onder de naam OPSPOOR. De scholen van
OPSPOOR geven vanuit een gezamenlijke ambitie een eigen invulling aan het onderwijs en de ondersteuning voor uw
kind(eren). Dit doen we met heel erg veel plezier voor bijna 8000 leerlingen met ongeveer 750 medewerkers.
Alle scholen zijn openbaar. Dit betekent dat ze algemeen toegankelijk zijn, iedereen is welkom zonder onderscheid naar
afkomst, godsdienst of levensovertuiging. Verschillen in opvattingen en levensbeschouwing ontmoeten elkaar in onze
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scholen en worden actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs. Zo bieden we onze leerlingen een sociale omgeving
waarin ze zichzelf mogen en kunnen zijn met respect en ruimte voor de ander.

8.1

Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs PURMEREND

Openbare basisschool ’t Carrousel is aangesloten bij de stichting Openbaar Primair en
Speciaal Onderwijs te Purmerend (OPSO). Bij deze stichting zijn 13 basisscholen, 1 speciale
basisschool en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs aangesloten. Al deze scholen
bevinden zich in Purmerend.
De stichting O.P.S.O. Purmerend is op grond van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’
(2010) zo ingericht dat bestuur en intern toezicht van elkaar gescheiden zijn. Dit houdt in dat
het intern toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de
stichting wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht (RvT). De leden van de RvT worden
benoemd door de gemeenteraad van Purmerend.
Het bestuur wordt gevormd door een College van Bestuur (CvB) en draagt de
eindverantwoordelijkheid voor de stichting en de afzonderlijke scholen die onder haar
bevoegd gezag staan. Het college acht het dan ook haar verantwoordelijkheid om ten
behoeve van de leerlingen, ouders, personeelsleden en andere belanghebbenden de
doelstellingen van de organisatie te bepalen, erop toe te zien dat die bereikt worden en dat
dit op een verantwoorde wijze gebeurt. Het CvB hanteert als leidraad voor haar handelen
de code “Goed bestuur in het primair onderwijs” (PO-raad 2010).
De ondersteuning van het bestuur en het management van de stichting op de gebieden
beleid, beheer en administratie ligt bij het Bureau Management Ondersteuning (BMO).
Adres bestuur O.P.S.O.-Purmerend:
Gedempte singelgracht 18- 20
1441 AP Purmerend

Postadres:
O.P.S.O.
Postbus 200
1440 AE Purmerend

Tel: 0299 820900

www.opso-purmerend.nl
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8.2

Openbaar onderwijs

’t Carrousel is een openbare basisschool. Openbare scholen zijn in beginsel
ontmoetingsscholen met ruimte voor verschillen. Het ontmoetingskarakter komt tot uiting in
diverse wettelijke bepalingen en krijgt daadwerkelijk vorm door de uitwerking van ons
bestuur en de aangesloten scholen.
De zes kernwaarden waarop openbare scholen kunnen bouwen:
Iedereen welkom – Openbare scholen staan open voor alle kinderen, ongeacht hun
levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht of seksuele
geaardheid.
Iedereen benoembaar - Benoembaarheid op openbare school staat open voor iedereen,
ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht of
seksuele geaardheid.
Wederzijds respect - Openbare scholen houden rekening met en gaan uit van wederzijds
respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en
personeelsleden.
Waarden en normen - Openbare scholen besteden actief aandacht aan uiteenlopende
levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.
Van en voor de samenleving - Openbare scholen zijn van en voor de samenleving en
betrekken leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming, over
doelstellingen en werkomstandigheden en stemmen af met externe betrokkenen en
belanghebbenden.
Levensbeschouwing en godsdienst - Openbare scholen bieden de gelegenheid om
levensbeschouwelijk vorming- en godsdienstonderwijs te volgen.

8.3

(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

Iedere school is verplicht een Medezeggenschapsraad in te stellen. Indien een schoolbestuur
meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur verplicht een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen. In deze GMR zitten personeelsleden en ouders.
Zaken die schooloverstijgend zijn (ook wel bovenschools genoemd) worden voorgelegd aan
de GMR. Door het recht van advies dan wel instemming, geeft de GMR aan of zij het eens is
met een door het bestuur voorgelegd besluit. Zowel de personeelsgeleding als de
oudergeleding van de GMR heeft over bepaalde onderwerpen een eigen instemmings- en of
adviesrecht.
De GMR komt gemiddeld zes maal per schooljaar bij elkaar. In deze vergaderingen worden
onderwerpen besproken die voor alle scholen onder een schoolbestuur van belang zijn.
DE GMR heeft ook initiatiefrecht en kan ongevraagd ergens aandacht voor vragen of een
standpunt kenbaar maken. Alle rechten die een GMR heeft staan in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS) uit 2006.
Indien u vragen heeft op het gebied van de GMR, kunt u deze richten aan de ambtelijk
secretaris via het e-mailadres: gmr.info@opso-purmerend.nl

8.4

OPSO … zoveel meer dan een goede basis

Afstemming, samenwerking en resultaten bereik je eerder als je dezelfde waarden deelt. De
mensen van OPSO laten deze waarden dagelijks zien in de manier waarop ze met elkaar en
met anderen omgaan.
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Naast de kernwaarden waarop alle openbare scholen in Nederland bouwen, heeft de
stichting OPSO haar eigen aanvullende kernwaarden geformuleerd. Onze vijf kernwaarden
zijn:
1. Betrokkenheid - Alle mensen van onze organisatie zijn enthousiast en betrokken bij de
ontwikkeling van de kinderen die ons zijn toevertrouwd. We gaan ervan uit dat kinderen
open staan voor leren. We helpen ze om hun eigen kwaliteiten te ontdekken, te benutten en
daar trots op te zijn.
2. Innovatief en dynamisch - Alle mensen van onze organisatie leveren een actieve bijdrage
aan de ontwikkeling van de scholen en zijn op de hoogte van nieuwe inzichten. We maken
veelvuldig gebruik van elders verkregen onderzoeksresultaten. We doen wat werkt.
3. Vakmanschap, meesterschap, professionaliteit - We zijn een kennisorganisatie die
zichzelf voortdurend bijstuurt op basis van nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.
Dit is een continu proces van persoonlijk meesterschap, waardoor de onze mensen zich
kunnen blijven ontwikkelen. Onze mensen zijn kritisch op hun eigen handelen en kunnen
een professionele en kritische dialoog met elkaar voeren, waar verschillen gewaardeerd
worden.
4. Toegankelijk, open houding - Iedereen van de OPSO scholengroep heeft een open
houding naar ieder mens. Hij of zij is nieuwsgierig naar die ander en geeft de ander het
gevoel dat hij/zij welkom is.
5. Samenwerken - Ons motto hierbij is “niemand is zo knap als wij samen”. Kern hiervan is
dat iedereen van de OPSO scholengroep er van overtuigd is, dat bij het uitvoeren van je taak
je met elkaar moet samenwerken, je met elkaar discussieert en argumenteert, elkaar van
informatie voorziet en uitlegt en feedback geeft.
Missie: waar staan we voor?
De stichting OPSO is een solide en betrouwbare onderwijsorganisatie van waaruit openbare
kwaliteitsscholen met een herkenbaar eigen gezicht, onderwijs verzorgen voor kinderen van
de basisschoolleeftijd.
Als maatstaf voor onze kwaliteit hanteren we het volgend kader:
-onze scholen worden door alle betrokkenen en de inspectie als goede scholen beoordeeld;
-ouders/verzorgers en leerlingen vinden ons deskundig en toegankelijk;
-ieder kind tussen 4 en 12 jaar bieden wij een passend onderwijs/zorgarrangement;
-de kwaliteit van het bestuurskantoor wordt door de afnemers en partners als goed
beoordeeld;
-we werken resultaatgericht: we maken afspraken, leggen verantwoording af en borgen
resultaten.
Visie:
Ons onderwijs is onlosmakelijk verbonden met onze maatschappij, ons land, gemeente en de
buurt waarin wij werken.
Voor kinderen - Wij bieden voor ieder kind van 0–12 jaar in Purmerend e.o. een passend en
kwalitatief goede (onderwijs)plek aan. Dit doen wij in (voortdurende) dialoog met de
ouders/ verzorgers van de kinderen. Het (school)gebouw is veilig en uitdagend voor kinderen
en volwassenen.
Voor ouders/ verzorgers - Het personeel van OPSO scholengroep geeft in dialoog met
ouders verder vorm aan de ontwikkeling van het kind en de scholen. We nodigen ouders en
kinderen uit om mee te praten, te denken en te doen. Dit is voor ons onontbeerlijk voor de
verdere ontwikkeling van de scholen.
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Voor het (toekomstig) personeel - OPSO scholengroep staat bekend als een goede en
betrouwbare werkgever waar mensen zich verder kunnen ontwikkelen en
professionaliseren. Een organisatie waar het prettig werken is, omdat jij als medewerker er
toe doet en waar je gestimuleerd wordt je talenten verder te ontplooien.
Voor de (toekomstige)partners - OPSO scholengroep is een betrouwbare, innovatieve
onderwijspartner die samen met andere partners een (pro)actieve rol speelt op de volgende
gebieden:
Onderwijskundig: onze scholen hebben een duidelijk profiel en staan midden in de buurt en
samenleving.
Sociaal: onze mensen zijn actief in het uitdragen van normen en waarden.
Maatschappelijk: onze scholen maken verbinding met partners in de omgeving.

8.5 Privacy toelichting ; Hoe gaat OPSPOOR om met persoonsgegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke van de school : Matthijs Cotlhoff, directeur bedrijfsvoering
OPSPOOR
Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming :
Hans Kuijs (h.kuijs@opspoor.nl, tel.:0299-820900)
OPSPOOR verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. OPSPOOR vindt een goede
omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving.
OPSPOOR is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw
kind. In deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van
uw kind omgaan.
Waarom verwerken wij gegevens van uw kind
OPSPOOR verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als
onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om
uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en
om uw kind in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke
verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO
(ministerie van Onderwijs) en leerplicht.
Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die
we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.
Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als
voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd, zoals voor het gebruik van
beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of
alsnog geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd
beeldmateriaal).
Welke gegevens verwerken wij van uw kind
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van
u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en
geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij
onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een
voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij OPSPOOR.
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Welke persoonsgegevens wij van uw kind verwerken kun u terugvinden onderaan deze
toelichting bij
‘Categorieën van persoonsgegevens’.
Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische
gegevens van uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen
goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat
wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. OPSPOOR zal u nooit dwingen dergelijke
gegevens te overleggen.
Hoe gaan wij omgaan met de gegevens van uw kind
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet
meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als
onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat we de gegevens niet zullen gebruiken
voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.
In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind
te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de
onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en accountant.
Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken
van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om
leerlingen in de les te ondersteunen, een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op
ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een
lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van
OPSPOOR. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd
welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.
Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere
doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde
partijen.
De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die
medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig
hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren
hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. De
bewaartermijn van gemaakte examens is bijvoorbeeld 2 jaar na het beëindigen van de
onderwijsovereenkomst. Gegevens uit de leerlingadministratie worden over het algemeen 7
jaar bewaard. Als u er belangstelling voor heeft kunnen wij u een overzicht hiervan geven.
Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar
Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn
in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van
deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te
krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken.
Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of
helemaal te wissen uit de systemen van OPSPOOR. U heeft altijd het recht om onjuiste
gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze
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gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of
uitwisselen worden aangepast.
Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of
dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij
bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.
Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en
wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere
organisatie over te dragen.
OPSPOOR zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op
geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder
menselijke tussenkomst genomen.
Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd
opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming (zie de
contactgegevens bovenaan deze toelichting). Indien uw probleem volgens u niet goed wordt
opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Opsomming van de categorieën van persoonsgegevens:
Categorie

Toelichting

1. Contactgegevens

1a: naam, voornaam, e-mail, opleiding (bv. sector techniek);
1b: geboortedatum, geslacht;
1c: overige gegevens te weten:
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere voor communicatie
benodigde gegevens, alsmede ook een bankrekeningnummer voor het afhandelen van
betalingen;

2. Leerling nummer

een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder
categorie 1

3. Nationaliteit en
geboorteplaats
4. Ouders, voogd
5. Medische gegevens

6. Godsdienst

7. Studievoortgang

8. Onderwijsorganisatie
9. Financiën

10. Beeldmateriaal

contact gegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres,
postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres)
gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de
leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om
goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen);
gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die
noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs (bijvoorbeeld: leerling vrij op bepaalde
dag).
gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en de behaalde
studieresultaten te weten:
 Examinering (gegevens rondom het examen)
 Studietraject
 Begeleiding leerling ( inclusief ontwikkelperspectief OPP)
 Aanwezigheidsregistratie
 Medisch dossier (papier)
 Klas, leerjaar, opleiding
gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs en het verstrekken of ter
beschikking stellen van leermiddelen; hieronder vallen ook lesroosters, boekenlijsten,
schoolpasjes enz.
gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, schoolen/of lesgelden, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse
activiteiten. (denk hierbij aan een bankrekeningnummer van de ouders)
foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school op basis
van toestemming.
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11. Docent /zorgcoördinator/ intern begeleider/
decaan / mentor
12. BSN (PGN)

13. Keten-ID (Eck-Id)
14 Overige gegevens, te
weten ….

8.7

Let op: Voor pasfoto voor identificatiedoeleinden is geen toestemming nodig
(schoolpas en als aanvulling op het dossier).
gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor
de organisatie van de instelling en het geven van onderwijs, opleidingen en trainingen
In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel
onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn
verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie.
unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen,
zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten.
andere dan de onder 1 tot en met 13 bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt
vereist of noodzakelijk wordt bijvoorbeeld met het oog op de toepassing van een
andere wet. Deze zullen apart vermeld en toegevoegd worden.

Leerplicht

Een kind kan naar de basisschool op de dag dat het vier jaar oud is. Maar een kind moet naar
school op de eerste dag van de maand nadat het vijf jaar is geworden. Dan begint de leerplicht. Een leerling is verplicht twaalf jaren naar school te gaan. De leerplicht eindigt dus aan
het einde van het twaalfde schooljaar of aan het einde van het schooljaar waarin de leerling
zestien jaar is geworden. De basisschool heeft acht leerjaren. In ieder geval moet de basisschool verlaten worden aan het einde van het schooljaar waarin de leerling veertien jaar is
geworden. Op het moment dat de leerling de basisschool verlaat, ontvangen de ouders een
onderwijskundig rapport.
Als een kind leerplichtig is kan alleen in bijzondere gevallen vrijaf worden verleend buiten de
officiële schoolvakanties. Hiertoe heeft de directeur speciale richtlijnen gekregen van het ministerie. Voor vrijaf van minder dan tien schooldagen moet schriftelijk toestemming aan de
directeur worden gevraagd. Gaat het om meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan
moet er toestemming gevraagd worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Op
het aanvraagformulier staat precies waarvoor vrijaf gegeven wordt. Voor eventuele vragen
kunt u bij de school of de leerplichtambtenaar van de gemeente Purmerend terecht.
Als u het niet met de beslissing van de directeur of leerplichtambtenaar eens bent, kunt u
binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift richt u aan de directeur
van de school. Vervolgens wordt u uitgenodigd om uw bezwaar toe te lichten, waarna een
geheel nieuw besluit wordt genomen. Tegen dit nieuwe besluit kunt u beroep instellen bij de
Sector Bestuursrecht van de Rechtbank. Gelet op de termijnen die met een bezwaar
gemoeid zijn, is het van belang zo vroeg mogelijk toestemming aan te vragen.
Hiervoor schreven we beknopt over de leerplicht en over de mogelijkheid om vrijaf te
vragen.
De verplichtingen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving en de afspraken die in de regio
Waterland gemaakt zijn om schoolverzuim te voorkomen, zijn vastgelegd in een protocol. In
dat protocol staat beschreven aan welke regels, scholen, ouders, kinderen en
leerplichtambtenaren zich moeten houden. Het gaat daarbij om regels over het in- en
uitschrijven van leerlingen, over het bestrijden van schoolverzuim, over schorsing en
verwijdering en over de regels voor vrijstelling van schoolbezoek. Het protocol kan bij de
school, bij het bestuur en bij de leerplichtambtenaar opgevraagd worden.
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8.8

Toelatingsbeleid

Volgens de Wet op het Primair Onderwijs beslist het bestuur over de toelating tot de
openbare school. In de meeste gevallen is deze bevoegdheid overgedragen aan de directeur
van de school. Dat betekent dat ouders hun kind rechtstreeks bij de school van hun voorkeur
kunnen aanmelden. Een aanmelding geeft nog geen recht op toelating. Enkele maanden
voordat de leerling toegelaten kan worden bekijkt de directeur of er plaats is. Als er plaats is
regelt de directeur de inschrijving en maakt de nodige afspraken.
Bij alle openbare scholen worden broertjes en zusjes altijd met voorrang geplaatst. Vervolgens vindt toelating plaats op leeftijd. De aanmeldingsdatum speelt dan ook geen enkele rol.
Daarnaast is het gebruikelijk dat er zes weken voor het einde van een schooljaar geen
vierjarigen meer geplaatst worden. Is er op de school van voorkeur geen plaats, dan wordt in
ieder geval een plaats aangeboden op een andere openbare school, in principe in dezelfde
wijk. Ook kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap kunnen bij een basisschool
worden aangemeld. In dat geval zal de aanmeldingsprocedure meer tijd in beslag nemen .
Aanmelding van leerlingen voor een openbare basisschool is vanaf de leeftijd van drie jaar
mogelijk. Met de andere schoolbesturen in Purmerend zijn afspraken gemaakt over
overplaatsing van de ene naar de andere school. De algemene regel is, dat overplaatsing
mogelijk is bij het begin van een nieuw schooljaar. Overplaatsing binnen een schooljaar is
alleen mogelijk bij verhuizing of bij een situatie waarin de oude en nieuwe school daarmee
instemmen.
Mag een basisschool een kind weigeren?
Een basisschool mag een kind weigeren. Bijvoorbeeld als de school vol is. De school mag een
kind ook weigeren als een kind niet zindelijk is.
Bij het niet zindelijk zijn van een kind kan de ouder in overleg met de school een oplossing
vinden.
Bezwaar maken tegen weigering.
Als een kind geweigerd wordt, kan een ouder bezwaar indienen. Het schoolbestuur legt per
brief uit waarom een kind niet wordt toegelaten. U als ouder kan dan binnen 6 weken
bezwaar maken tegen de weigering. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of het
kind wordt toegelaten.
(Bron: Rijksoverheid Basisonderwijs/onderwerpen)

8.9

Advisering bij de overstap naar het voortgezet onderwijs

Om tot een goed advies voor het voortgezet onderwijs te komen, maakten de scholen van
het primair openbaar onderwijs in Purmerend de volgende bindende afspraken. De scholen
geven aan het eind van groep 7, maar uiterlijk in het laatste basisschooljaar, een advies voor
vervolgonderwijs. Dit advies komt uiteindelijk tot stand op grond van de volgende gegevens:
 De mening van de leerkrachten
 De uitslagen van de intelligentie en leervorderingentoets
 De resultaten van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem van Cito
 De eindtoets basisonderwijs (nieuw 2015)
49

 Een onderzoek naar de sociaal/emotionele ontwikkeling door een onafhankelijke
instantie.
De ouders van de leerlingen van groep 8 worden geïnformeerd over de toetsdata; de
gespreksavonden met de leerkrachten; de voorlichtingsbijeenkomsten van het voortgezet
onderwijs en de procedure van aanmelden bij het voortgezet onderwijs.

8.10 Het publiceren van onderwijsresultaten
De openbare basisscholen in Purmerend publiceren jaarlijks een verslag waarin zij schrijven
over de resultaten van onderwijs en opvoeding. In dit verslag worden ook de gegeven adviezen voor voortgezet onderwijs opgenomen.

8.11 Wat kan ik doen als ik het met bepaalde zaken niet eens ben?
Overal gaan wel eens dingen verkeerd of ontstaan er misverstanden. Mocht u het op
bepaalde punten niet eens zijn, of klachten hebben over de gang van zaken op school, maak
dan een afspraak met de groepsleerkracht, met de intern begeleider of met de directie.
Indien een gesprek op school naar uw mening toch onbevredigend is verlopen, dan kunt u
altijd contact opnemen met de algemeen directeur of met het bestuur.
Mocht u om wat voor reden dan ook niet naar de school of het bestuur willen stappen, dan
kunt u zich altijd nog wenden tot de schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon zal in
overleg met u bepalen op welke wijze uw klacht het beste behandeld kan worden. Hij/zij zal
de klacht niet zelf in behandeling nemen, maar u waarschijnlijk doorverwijzen naar de
vertrouwenspersoon of naar de landelijke klachtencommissie.
De klachtenregeling
De klachtenregeling heeft tot doel een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen.
Hiermee wordt het belang van betrokkenen gediend en wordt een veilig schoolklimaat
bevorderd. Ook voor ’t Carrousel is een klachtenregeling vastgesteld. Daarin staat precies bij
wie een klacht ingediend kan worden en hoe de afhandeling zal plaatsvinden. De regeling ligt
op school ter inzage. De klachtenregeling kan ook opgevraagd worden bij de schoolcontactpersoon, bij de algemeen directeur en bij het bestuur.
Verschillende soorten klachten
Klachten kunnen gaan over de begeleiding van leerlingen, de toepassing van
strafmaatregelen, beoordeling, de inrichting van de schoolorganisatie. Maar ook over
ongewenste omgangsvormen.
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, discriminatie, agressie, geweld of seksuele intimidatie kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op ondersteuning door de contactpersoon. Hij/zij luistert naar u en geeft informatie en advies over
mogelijke vervolgstappen. De contactpersoon kan u desgewenst in contact brengen met de
externe vertrouwenspersoon. In samenspraak met deze functionaris kan besproken worden
of er nog een kans is om op schoolniveau de klacht op te lossen, bijvoorbeeld door
bemiddeling, of dat u de klacht wilt voorleggen aan een onafhankelijke landelijke
klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan u desgewenst begeleiden bij het
traject naar de klachtencommissie.
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Welke route kunt u volgen bij klachten die gaan over school organisatorische zaken?
Stap 1:
Bij een klacht over school organisatorische zaken spreekt u in eerste instantie met de juiste
persoon binnen school. Vaak is dat de leerkracht van uw kind. Wacht niet te lang met het
aankaarten van uw vraag of kritiek, want iedereen is gebaat bij snel handelen. Maak een
afspraak met de betreffende persoon en bespreek in alle rust de kwestie waarover u vragen
heeft of die u dwars zit en probeer op deze wijze samen te werken aan een oplossing.
Stap 2:
Als het gesprek niet tot het beoogde resultaat leidt of er bestaat bij u nog twijfel, dan kunt u
naar de schoolleiding gaan. De afspraken die u met de schoolleiding maakt worden
schriftelijk vastgelegd.
Stap 3:
Leidt deze stap ook niet tot tevredenheid dan kunt u contact opnemen met de
schoolcontactpersoon. Elke school heeft een of meer schoolcontactpersonen. De namen van
deze personen kunt u terugvinden in de schoolgids. De schoolcontactpersoon gaat
inhoudelijk niet in op de klacht, maar zal in overleg met u bepalen op welke manier uw
klacht het beste kan worden behandeld.
Stap 4:
De schoolcontactpersoon kan u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en/of
het bevoegd gezag en/of de Landelijke Klachten Commissie. De externe vertrouwenspersoon
is onafhankelijk en niet in dienst van het bestuur, onderzoekt of er door bemiddeling een
oplossing voor het probleem kan worden gevonden. Is dit niet het geval, dan zal de externe
vertrouwenspersoon de mogelijkheden aangeven en – indien gewenst u ondersteunen bij
het indienen van een klacht of u doorverwijzen naar organisaties/personen die
gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg. De contactgegevens van de externe
vertrouwenspersoon vindt u hieronder.
Stap 5:
U legt (met of zonder ondersteuning van de externe vertrouwenspersoon) uw klacht
schriftelijk voor aan het bevoegd gezag van OPSO en SPOOR. Dat kan via een brief of mail
aan onderstaand adres van OPSPOOR. Het bevoegd gezag, eventueel ondersteund door een
adviescommissie, behandelt de klacht en doet uitspraak.
Stap 6:
Indien u het niet eens bent met de uitspraak van het bevoegd gezag, dan kunt u naar de
Landelijke Klachtencommissie waarbij OPSO en SPOOR zijn aangesloten.
U kunt, als u stap 5 overslaat, ook direct uw klacht schriftelijk indienen bij de Landelijke
Klachten Commissie. Vanuit die commissie zal in eerste instantie altijd aan het schoolbestuur
worden gevraagd of zij mogelijkheden ziet om de klacht zelf op te lossen.
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De klachtencommissie
Als u de klacht bij de klachtencommissie indient, zal deze een oordeel geven over de gegrondheid van de klacht en in veel gevallen een advies geven over de te treffen maatregelen.
Oordeel en advies worden naar het schoolbestuur gestuurd. Het schoolbestuur beslist of het
oordeel van de klachtencommissie gedeeld wordt en of de voorgestelde maatregelen
worden overgenomen.
Meldplicht en aangifteplicht seksueel geweld
De schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersoon zullen een klacht van ouders en
leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de
schoolsituatie waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict,
tussen een medewerker van de school met een minderjarige leerling is de school wettelijk
verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie. Voor medewerkers van de
school geldt in deze gevallen een wettelijke meldingsplicht aan het bevoegd gezag.
Schoolcontactpersoon:
Nella Vlaar
Externe vertrouwenspersoon:
Mw. L.C. de Jong
Kleverparkweg 92
2023 CJ Haarlem
T: 06-25024555
e: info@heleendejongadvies.nl
De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie:
Landelijke klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Postbus 851913508 AD Utrecht
Telefoonnummer: 030-2809590
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
De vertrouwensinspecteur
De vertrouwensinspecteur is te bereiken tijdens kantooruren via het centrale meldpunt:
0900-1113111 (lokaal tarief). U kunt er terecht voor vragen over: seksuele intimidatie en
seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie,
fundamentalisme.

8.12 Verzekering en aansprakelijkheid
Onder schooltijd kan er iets mis gaan. Maar wie is daarvoor aansprakelijk? Het bestuur van
onze school heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle leerlingen, personeelsleden en hulpouders gedurende de schooltijd. Het bestuur kan alleen aansprakelijk gesteld worden, indien er sprake is van grove schuld of plichtsverzuim.
Deze aansprakelijkheid geldt ook voor de door de school georganiseerde evenementen zoals
schoolreisjes en excursies. Indien zich een situatie voordoet waardoor iemand tijdens
schooltijd schade oploopt, kan men met de leerkracht of directeur van de school contact
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opnemen. Deze zal dan aangeven op welke wijze het aansprakelijk stellen geregeld kan
worden.
Dat zal altijd schriftelijk moeten gebeuren, waarin een beschrijving van het voorval en het
schadebedrag wordt opgenomen. Afhandeling van de claim vindt plaats door het bestuur.
Het bestuur of de aansprakelijkheidsverzekeraar neemt rechtstreeks contact op met degene
die de claim indient. Het uiteindelijke resultaat van de claim wordt verstrekt aan de indiener.
Een kopie wordt verstuurd naar de directeur van de school in kwestie.
Schoolongevallenverzekering
Ons bestuur heeft een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten waarop alle
leerlingen zijn verzekerd. Het polispakket bestaat uit een: ongevallenverzekering;
doorlopende schoolreisverzekering; werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen en
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
De polisvoorwaarden zijn via de school opvraagbaar.

8.13 Informatie aan gescheiden ouders
Het spreekt voor zich dat de school ouders informeert over de vorderingen van hun kind.
Maar hoe nu als de ouders gescheiden zijn en zij niet gezamenlijk op school komen voor een
rapportgesprek?
Op welke manier moet een ouder zonder wettelijk gezag om informatie vragen?
De ouder dient het verzoek om informatie schriftelijk in bij de directeur van de school.
Daarbij zal een kopie van een legitimatiebewijs moeten worden meegestuurd, zodat de
school zeker weet dat het om een ouder van de leerling gaat. De directeur stelt de ouder die
de dagelijkse zorg voor het kind heeft van het verzoek op de hoogte en onderzoekt of het
geven van informatie niet strijdig is met de belangen van het kind. Indien de directeur zich
ervan overtuigd heeft dat er geen belemmeringen zijn, dan zal het verzoek ingewilligd
worden. De informatie kan, naar het oordeel van de directeur, schriftelijk of mondeling
gegeven worden. Beantwoording van een verzoek zal in principe binnen drie weken
plaatsvinden.
Protocol “Informatieverstrekking gescheiden ouders”
OBS ’t Carrousel vindt dat de zorg voor uw kind voorop moet staan. Daarbij is het van
wezenlijk belang dat het uitwisselen van informatie zorgvuldig gebeurt. Wij trachten alle
ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden over alles wat er op school gebeurt.
Daarbij hanteren wij vanzelfsprekend de wetgeving als uitgangspunt. In dit protocol worden
de onderdelen uit de wetgeving die van toepassing zijn weergegeven. Uitgangspunt is dat de
school informeert, maar dat de ouders verantwoordelijk zijn.
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Er zijn twee mogelijkheden:
a.

Beide ouders hebben het samen geregeld

Wetgeving
De school dient uiteraard een veilig klimaat voor de kinderen te bieden en moet zich daarom
afzijdig houden van een conflict tussen de ouders. De school moet zich neutraal opstellen
door beide ouders gelijkwaardig te voorzien van informatie. Door een van de ouders geen
informatie te geven, geeft de school haar neutrale positie op en kiest zij (wellicht onbewust)
toch partij in het conflict.
De met het gezag belaste ouder informeert en overlegt met de niet met het gezag belaste
ouder. De met het gezag belaste ouder (aan wie de kinderen zijn toegewezen) ontvangt alle
informatie, uitnodigingen e.d. Deze ouder zorgt voor het doorspelen van de informatie aan
de andere ouder. Dit gebeurt soms ook door tussenkomst van een derde partij. De ouders
komen eventueel samen op ouderavonden, oudergesprekken en andere activiteiten.
Beide ouders houden contact met elkaar als het over de opvoeding en het onderwijs van hun
kind(eren) gaat.
NB. Is er sprake van een co-ouderschap wilt u dan aan de leerkracht van uw kind(eren)
doorgeven op welke dagen uw kind bij welke ouder is. Wij kunnen dan in geval van
afwezigheid/ziekte van uw kind de juiste ouder informeren.
b.

Beide ouders willen het anders regelen

Wetgeving
In geval van een conflict tussen beide ouders verstrekt de school alle informatie aan de met
het gezag belaste ouder, maar is de school desgevraagd ook verplicht dezelfde informatie
aan de ouder te verstrekken die niet belast is met het ouderlijk gezag.
De met het gezag belaste ouder ontvangt alle informatie van school, met deze ouder regelt
de school alle schoolse zaken aangaande de kinderen. De andere ouder wordt desgewenst
door school/de leerkrachten geïnformeerd. Het initiatief om aan de informatie te komen ligt
bij de ouder zelf.
Hoe kunt u het beste aan de informatie komen?
Op onze website www.hetcarrousel.nl vindt u de volgende informatie:
1. De nieuwsbrief (u kunt zich daar voor aanmelden)
2. De schoolgids
3. Informatie over verschillende activiteiten in de klas of op school
4. De agenda
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Wanneer de niet gezaghebbende ouder een oudergesprek aanvraagt, wordt de
gezaghebbende ouder hiervan op de hoogte gesteld.
Het wetsartikel 1:377c BW maakt twee uitzonderingen op deze verplichting.
1. De school hoeft de informatie niet te verstrekken als ze die (op dezelfde wijze) aan de
ouder met het ouderlijk gezag niet zou geven.
2. De school hoeft de informatie ook niet te geven als het belang van het kind zich daar tegen
verzet. (Ook alle oudergesprekken worden gehouden met deze ouder. Met de met het gezag
belaste ouder worden afspraken gemaakt over pedagogisch/opvoedkundige aspecten. Ook
hier wordt verwacht dat deze ouder de informatie doorspeelt (al dan niet via een
tussenpersoon) aan de andere ouder.)

8.14 Sponsoring
Sponsoring van scholen komt steeds vaker voor. De openbare scholen in Purmerend houden
zich aan het convenant over sponsoring dat de staatssecretaris van onderwijs en vijftien organisaties ondertekend hebben. Het convenant (2009) en de brochure (2009) 'Alles wat u
moet weten over sponsoring op school’ zijn op school of op internet in te zien.
Basisinformatie sponsoring:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-issponsoring-in-het-onderwijs-en-wat-zijn-de-regels.html
Brochure ’Alles wat u moet weten over sponsoring op school’, september 2009:
http://www.nko.nl/resources/nko/repository/documents/brochureLR_Sponsor.pdf
Convenant Sponsoring februari 2009:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezetonderwijs-en-sponsoring.html

8.15 Een veilige school
Om zich goed te kunnen ontwikkelen moeten kinderen zich thuis voelen in school. Ook
ouders en medewerkers moeten zich veilig weten, er van op aan kunnen dat er in de
omgang sprake is van onderling vertrouwen en respect. Dit belangrijke uitgangspunt staat bij
het openbaar onderwijs van Purmerend hoog in het vaandel. Toch kan het gebeuren dat
onderling vertrouwen en respect onder druk staan of zelfs geschonden worden. Ouders
kunnen, indien daarvan sprake is, in veel gevallen uiteindelijk terecht bij de
vertrouwenspersoon en bij de klachtencommissie. Voor medewerkers zijn de
vertrouwenspersoon en klachtencommissie niet altijd de instanties waar zij uiteindelijk
terecht kunnen. Daarom werkt het openbaar schoolbestuur voor hen aan een aanvullende
regeling.
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’t Carrousel streeft ernaar om een veilige school te zijn. Een veilige school is een plek waar
leerlingen, ouders en onderwijspersoneel zich veilig voelen. Problemen als pesten,
discriminatie en seksuele intimidatie verdienen daarom de volle aandacht. Daarnaast is een
schoon en goed onderhouden schoolgebouw van belang. Voor ouders en leerlingen is het
belangrijk te weten wat de school aan veiligheid doet. Scholen zijn daarom verplicht hen
hierover te informeren. ’t Carrousel beschikt daarnaast over een
contact/vertrouwenspersoon en een klachtenregeling.

8.16 Centrum voor Jeugd en Gezin
Alle inwoners van Purmerend, ouders en kinderen, kunnen met vragen over opvoeding en
opgroeien terecht bij een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Het CJG beantwoordt vragen over opvoeden en opgroeien direct en zal opgroeiproblemen
van kinderen en jongeren zo snel mogelijk signaleren en oplossen.

56

