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Om optimaal onderwijs Eigen – Wijs - Worden te kunnen realiseren: 
+  Gaan we uit van de onderwijsbehoeften van onze kinderen en denken we vooral in kansen in plaats 
 van belemmeringen.
+  Bieden we véél zorg en ondersteuning. 
+  Wordt de lesstof op meerdere niveaus aangeboden.
+  Werken we veelal met kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep, maar ook groepsdoorbroken.
+  Besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, lezen en rekenen, 
      maar ook aan de zaakvakken, informatieverwerking, techniek, expressie, muziek èn beweging.
+  Geven we kinderen tijdens de Kanjer- en POWER training handvatten om met sociale situaties 
      om te kunnen gaan. 
+  Betrekken we onze ouders op allerlei manieren bij de ontwikkeling van hun kind(eren) èn bij de school. 
+  Werken de teamleden gericht aan hun eigen ontwikkeling om kwalitatief goed onderwijs
 te kunnen blijven verzorgen.
+  Zijn wij aangesloten bij IJsselgraaf. Een scholengroep met 16 basisscholen in de gemeenten 
 Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. 
+  Is er ook samenwerking met andere partners zoals b.v. de GGD, logopedisten en scholen 
 voor het voortgezet onderwijs.
+ Werken we samen met scholen en verenigingen in Zelhem of in de directe omgeving daarvan! 

Openbare basisschool Jan Ligthart
De Jan Ligthart is een openbare basisschool, gelegen in de Staatsliedenwijk van Zelhem, die geen onder-
scheid maakt naar godsdienst of levensovertuiging. Belangrijk vinden wij dat mensen met verschillende 
opvattingen, andere levensbeschouwingen of een andere huidskleur elkaar accepteren in onze veelzijdige 
maatschappij. Onze school is vernoemd is naar “schoolmeester Jan Ligthart”, die aan het begin van de 
vorige eeuw vooral bekend geworden is om zijn schoolboekjes van “Ot en Sien”. Daarnaast had hij destijds 
revolutionaire ideeën die wij nog steeds hoog in ons vaandel hebben staan: Véél oog en liefde voor de 
kinderen en een leerkracht die er toe doet.    
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Een woord vooraf
Op de basisschool wordt de basis voor de verdere schoolloopbaan van uw kind gelegd.  
Als deze goed is, kan elk kind van daaruit verder werken aan haar toekomst. Eerst in het 
voorgezet onderwijs, daarna bij verdere studies, maar vooral ook bij de persoonlijke  
ontwikkeling. Graag leggen wij op de Jan Ligthart “Een goede basis voor de toekomst!”  
Om dit te kunnen realiseren werken we op de Jan Ligthart vanuit 4 belangrijke 
uitgangspunten: kindgericht, positiviteit, samen werken en toekomstgericht. Deze 
vormen het fundament waarop verder gebouwd kan worden.

We realiseren ons dat alle scholen verschillen. Zo verschillen zij in identiteit, in 
de wijze van lesgeven en opvoeden, in omgaan met elkaar en in resultaten. U 
wilt een school kiezen die het beste past bij uw opvattingen over opvoeden, 
identiteit en onderwijs en dus ook het beste past bij uw kind.

Met deze schoolgids willen wij u in de eerste plaats helpen bij het maken van uw 
keuze, door te vertellen hoe wij ons onderwijs en opvoeding vorm geven. Deze 
schoolgids vertelt u natuurlijk niet alles. We proberen onze school zo goed mogelijk 
te beschrijven, maar we vinden het ook bijzonder fijn als u samen met uw zoon o
f dochter eens komt kijken. We laten u vol trots de sfeer en harmonie ‘proeven’. 

Tijdens uw bezoek kunnen we dan nog meer vertellen, kunt u in de groepen 
kijken en uiteraard uw vragen stellen. Op deze wijze kunt u dan bewust en 
goed geïnformeerd voor de school kiezen die het beste bij u en uw kind past.

Voor actuele informatie verwijzen wij u ook graag naar onze website: 
www.basisschooljanligthart.nl 

Tom Meeusen
Directeur OBS Jan Ligthart

Waar in dit document vermeld staat “ouder” bedoelen wij daarmee: ouder(s)/verzorger(s).  
Als we het over uw kind hebben staat er “zij”. Daarmee bedoelen we zij/hij of zij!        
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•  De prettige en positieve sfeer op onze school.

•  Het enthousiaste, hardwerkende en kundige team.

•  De fijne samenwerking met en de belangrijke rol van onze ouders

•  Het hoge niveau van onze zorgstructuur, waardoor we in staat zijn om veel kinderen 
 de ondersteuning/begeleiding te bieden die zij nodig hebben.

•  We werken al vele jaren volgens de uitgangspunten van de Kanjertraining. Tijdens de  
 wekelijkse lessen, maar vooral ook tijdens dagelijkse situaties, laten we kinderen  
 positieve ervaringen opdoen in de omgang met elkaar. 

•  Op het door onszelf ontwikkelde programma POWER! Dit staat voor: 
 Positief, Omgang, Weerbaarheid, Eigenheid, Rust. In kleine groepjes wordt gewerkt 
 aan het versterken van de kwaliteiten en vaardigheden die het kind reeds heeft.  
 Wat al goed gaat wordt versterkt en gewenst gedrag wordt beloond. 

•  Wij een erkende opleidingsschool zijn, waar PABO-studenten opgeleid worden tot 
 een nieuwe generatie  leerkrachten. Tevens verrichten stagiaires van het Graafschap 
 College veelal ondersteunende werkzaamheden bij de jongste kinderen op school.                                                                                            
                                                                                           
•  De speciale werkplekken in school en in de groepen, waar onze onderwijsassistenten 
 doelgericht kinderen begeleiden in kleine groepjes of individueel.
 
•  De komst van Kinderopvang “SpelenderWijs” van IJsselgraaf,  zodat we nu onze 
 eigen PeuterSpeelGroep (PSG) Eigen-Wijs en onze eigen BuitenSchoolse 
 Opvang (BSO) Eigen-Wijs hebben.

•  We ondersteund worden door externe deskundigen, zoals: 
      - orthopedagogen vanuit IJsselgraaf
  - schoolmaatschappelijk werk
  - jeugdverpleegkundige van de GGD
  - logopedisten
   - ambulant begeleiders. 

1. Waar we trots op zijn

OBS Jan Ligthart Schoolgids 2018-2020 9



2.1  Kindgericht
Ieder kind en iedere leerkracht verschilt. Deze verschillen 
bieden kansen om ons onderwijs en de begeleiding zo veel 
mogelijk af te stemmen op de kwaliteiten en onderwijsbehoef-
ten van elk kind. Met een handelings- en opbrengstgerichte 
werkwijze proberen we tegemoet te komen aan de ontwikke-
lingsdrang van elk kind. Hierbij stellen we hoge maar haalbare 
doelen, zodat de kinderen optimaal kunnen leren. Door dit zo 
veel mogelijk in een leerzame en uitdagende leeromgeving te 
organiseren stimuleren we dit, waar nodig, nog extra.

2.2  Positiviteit
Wij vinden het belangrijk dat kinderen positief over zichzelf en 
anderen leren denken. Middels o.a. de Kanjer- en  
POWERtraining geven we de kinderen handvatten om op een 
goede manier met sociale situaties om te gaan. Hierbij leren 
ze elkaar te helpen, vertrouwen in elkaar te hebben, allemaal 
mee te doen, samen te werken en plezier te hebben. Als 
gevolg hiervan kunnen de kinderen met wederzijds respect 
samenwerken in een veilige omgeving. Dit bevordert uiter-
aard het plezier en het enthousiasme. Tevens komt er extra 
tijd en energie vrij om zich beter te kunnen concentreren, wat 
vaak leidt tot betere resultaten. Samen hebben we school- en 
groepsregels opgesteld, die van belang zijn voor structurele 
rust in onze school.

2.3  Samenwerken
Het goed kunnen samenwerken vinden we belangrijk. Daarom 
laten we de kinderen dit bewust doen in zowel enkelvoudige 
als in gecombineerde groepen. Tevens zetten we kinderen uit 
hogere groepen in als tutoren bij lagere groepen. Door bij het 
samenwerken gebruik te maken van de uitgangspunten van 

het structureel coöperatief werken (b.v. werken in teams, met 
maatjes en de kanjertraining) dragen de kinderen bij aan een 
positief klimaat in de groep en gaan zij doelgerichter werken. 
Tijdens het samen werken houden we rekening met de indivi-
duele verschillen tussen kinderen. Een goede samenwerking 
tussen onze teamleden zien we als voorwaarde om tot goed 
onderwijs te komen. 

2.4  Toekomstgericht
Leren gaat niet alleen om het verwerven van kennis, maar 
ook om gedrag, vaardigheden en waarden. Iedereen heeft de 
mogelijkheden in zich om te groeien. We weten dat deze tijd 
veel andere vaardigheden vraagt van onze kinderen. Velen van 
hen zullen worden opgeleid voor beroepen die nu nog niet 
bestaan. Zo moeten ze goed kunnen samenwerken en bewust 
en actief om kunnen gaan met verschillende media. Dit 
proberen wij hen eigen te maken door de inzet van verschil-
lende methoden. Een ander belangrijk onderdeel is het verder 
ontwikkelen van de zelfstandigheid die zij nodig zullen hebben 
in hun leven. Dit alles is een mooie uitdaging, die we graag met 
elkaar aangaan. Samen staan we sterk!

2. Visie Basisschool Jan Ligthart   
De Jan Ligthart is een school waar alle kinderen samen leven, leren en werken. We bereiden onze kinderen, 
samen met de ouders, voor op hun toekomst in een multiculturele samenleving. Hierbij vinden wij het  
belangrijk dat iedereen respect heeft voor elkaar en dat kinderen optimale ontwikkelingsmogelijkheden  
krijgen in een veilige leeromgeving, volgens onze slogan:  Eigen – Wijs - Worden

Onderwijsassistenten

Kind - ouders - school

Plezier

Techniek EigenWijs-PSG-BSO

Eigen - Wijs - Worden

OPENBARE BASISSCHOOL

Eigen - Wijs - Worden

OPENBARE BASISSCHOOL

Respect
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We werken hierbij vanuit een vaststaande visie, die 4 pijlers bevat 
en geconcretiseerd is in diverse activiteiten.

• Kanjer- en POWERtraining 

• Veiligheid           

• Plezier op school

• Enthousiasme

• Wederzijds respect

• Zelfvertrouwen

• Kinderen

• Structureel Coöperatief  

Leren

• Kanjertraining

• Ouders

• Collega’s 

• Interactief werken

• Kinderen en 

 volwassenen die zich 

 blijven ontwikkelen 

• Zelfstandigheid

• ICT

• Techniek

Positiviteit Samenwerken Toekomstgericht

• Kansen

• Tegemoetkomen aan 

    onderwijsbehoeften

• Hoge doelen stellen

• Interactief werken

• Opbrengst Gericht Werken

• Handelings Gericht Werken

• Talenten benutten

Kindgericht
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3.1 Aanmelding
Bij de aanmelding van nieuwe kinderen worden ouders 
uitgenodigd voor een gesprek en rondleiding op school met 
de directeur. In dit gesprek wordt deze schoolgids uitgereikt 
en kunnen er vragen gesteld worden. Naar aanleiding van 
de eerste kennismaking kunnen ouders besluiten of zij hun 
kind bij onze school willen aanmelden. Na ontvangst van het 
aanmeldingsformulier krijgen ouders binnen 6 weken bericht 
over de plaatsing. Zie ook Passend Onderwijs punt 6.2.             

3.2 Leerplicht
Vanaf 5 jaar is ieder kind volgens de Wet op het Basisonder-
wijs (de leerplichtwet) leerplichtig. Kinderen mogen dan nooit 
zomaar van school wegblijven. In overleg met de directie zijn 
er echter uitzonderingen op deze regel mogelijk.
De meeste kinderen gaan echter al op 4-jarige leeftijd naar 
school. Leerlingen van 4 jaar vallen niet niet onder de leer-
plichtwet en de leerplichtambtenaar kan niet optreden 
tegen ouders of verzorgers die een ingeschreven 4-jarige 
van school houden. Wel is het aan te raden om met school te 
bespreken, wanneer een kind een dag thuis wordt gehouden.

3.3 Overdracht kinderopvang/peuterspeelzaal   
Wanneer de schoolkeuze is gemaakt, geven de ouders aan  
de peuterspeelzaal of kinderdagopvang door voor welke  
basisschool zij gekozen hebben. De samenwerking tussen 
ouders, peuterspeelzaal of kinderdagopvang en de basisschool 
is de laatste jaren geïntensiveerd om zo voor elk kind een door-
lopende leer- en zorglijn te kunnen arrangeren. Hiervoor is een 
goede overdracht van belang en daarom wordt aan alle ouders 
toestemming gevraagd om gegevens van kinderen (schriftelijk) 
te mogen overdragen. De medewerkers van de peuterspeel- 
zalen en kinderdagopvang dragen hun kennis en ervaringen 
met het kind over, zodat de groepsleerkracht van de basis-
school vanaf het begin goed geïnformeerd is en goed kan 
aansluiten bij de behoeften van het kind.

3.4 Kennismakingsgesprek 
  en dan de start...
Vanaf 4 jaar mogen kinderen  
naar school. De dag na de  
vierde verjaardag is de eerste 
schooldag van het kind. De  
bijna vierjarige kinderen 
krijgen echter de gelegenheid 
om eerst enkele dagdelen  
(maximaal 5) kennis te  
komen maken met de  
groep en de juf, zodat ze  
al wat kunnen wennen.  
Tijdens het kennismakings- 
gesprek, dat op initiatief  
van de groepsleerkracht 
uiterlijk  6 weken voor de 
 4e verjaardag zal plaats- 
vinden, worden de inloop-
dagen gepland. In dit gesprek 
worden ouders tevens  
geïnformeerd over de  
dagelijkse gang van zaken 
in onze kleutergroepen. Zij  
krijgen ook het kleuterinformatie 
boekje uitgereikt, waarin alles 
nog eens na te lezen is. 

3. De organisatie van ons onderwijs
DE START
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3.5 Hoeveel kleuterjaren krijgt mijn kind?
De meeste kinderen zitten ongeveer 2 jaar 
in de kleutergroepen. Dit is afhankelijk van 
de geboortedatum. Is uw kind geboren in de 
maanden augustus t/m december, dan valt 
het in de categorie ‘herfstkinderen’. Deze groep 
kinderen gaat in principe in het daarop volgende 
schooljaar naar groep 2. Voor deze kinderen is er 
een herfstprotocol opgesteld om helderheid te 
verkrijgen in de beslissingen die genomen moe-
ten worden bij de plaatsing van jonge kinderen 
in een jaargroep. Kinderen die geboren zijn in 
de maanden januari t/m juli, blijven in principe 
in het nieuwe schooljaar nog een jaar in groep 1, 
waarbij de ontwikkeling van het kind leidend is 
bij de definitieve keuze.

DE GROEPEN

3.6 De groepen 1-2
Deze groepen werken met een heterogene 
samenstelling, zodat jongere kinderen kunnen 
leren van oudere kinderen en oudere kinderen 
jongere kinderen kunnen helpen. De kleuters 
leren al doende tijdens hun werk- en spel-
momenten. Onze aanpak is hierbij gebaseerd 
op de belangrijkste uitgangspunten van de 
basisontwikkeling:
•  betrokkenheid; 
•  acties en initiatieven komen mede 
    vanuit de kinderen; 
• thematisch werken;
•  spel is de sleutel voor de ontwikkeling;
•  en een juiste leeromgeving. 

Wij zorgen dan ook dat er altijd ruim-
schoots spel- en ontwikkelingsma-

teriaal aanwezig is. Zo willen we 
zorgen voor een rijke leerom-

geving. In iedere kleutergroep 
hangt een plan- en 

een kiesbord waarmee ze al op jonge leeftijd hun werk(jes) 
leren te plannen. Op het planbord staan verplichte activiteiten 
voor de werkmomenten en deze zijn altijd gerelateerd aan 
het centrale thema. Op het kiesbord geven kinderen hun 
eigen interesses/keuzes aan. Daarnaast besteden we de 
nodige aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling,  
het (samen) spelen en werken, de creatieve vorming, de 
ontwikkeling van de grove en fijne motoriek en het  
voorbereidend lezen, schrijven en rekenen.

3.7 De groepen 3 t/m 8
In deze groepen sluiten we aan bij de ontwikkeling van de 
kinderen uit de groepen 1-2. Wanneer kinderen wat ouder 
worden, krijgen ze steeds meer en langere opdrachten achter 
elkaar. Hierbij krijgen ze geregeld de vrijheid de taken uit te 
voeren op verschillende momenten. De kinderen werken  
daarmee veelal zelfstandig of met een maatje. Hierdoor leren 
ze goed te plannen, keuzes te maken, te organiseren en samen 
te werken. Alle groepen maken daarom gebruik van een dag 
en/of een weekplanning. Hierbij wordt de hoeveelheid op-
drachten langzamerhand opgebouwd. Ook neemt de diversiteit 
toe. Vanaf de bovenbouw overleggen de kinderen met de leer-
kracht hoe de weektaken worden ingepland. Veelal tekenen 
ze het zelf af en corrigeren ze een deel van hun eigen werk. De 
leerkracht volgt, begeleidt en/of stuurt de kinderen. Als rode 
draad hanteren wij de methodes bij de diverse vakgebieden. 

3.8 Instructiemodel
Bij ons onderwijsaanbod hanteren we het directe instructie-
model. Dit is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende 
leervermogens van kinderen. Kinderen verschillen van 
elkaar in de manier en snelheid van leren. Sommige kinderen 
begrijpen de instructie snel (plusniveau), anderen hebben 
meer uitleg nodig (basisniveau), daarnaast is er nog een 
groep, die behoefte heeft aan het samen (in)oefenen  
(minimumniveau). Daar is in het directe instructiemodel 
goed rekening mee gehouden. Er zit veel structuur in de 
lessen, want elke les is opgebouwd uit een aantal fasen: 
terugblik, oriëntatie, instructie, begeleid inoefenen, controle, 
verwerking en afronding. De leerkracht controleert zo in 
grote mate het leerproces. Voor elk niveau is er het juiste 
aanbod en uitdaging.
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3.14 Wereldoriëntatie (Zaakvakken)
In de groepen 1-2 wordt hoofdzakelijk thematisch gewerkt. 
Stap voor stap leren de kinderen hierbij de wereld om zich heen 
kennen. Hierbij leggen ze relaties met ruimte en tijd, de natuur, 
kijk op het menselijk gedrag en zichzelf. Vanaf groep 5 werken de 
kinderen met drie aan elkaar verwante methodes: Naut (natuur 
en techniek), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan  

(geschiedenis). Kinderen worden op 10 hoofdthema’s voorbereid,  
waarbij spelen en leren het uitgangspunt vormen. De vijf hoofd- 
thema’s die in groep 5 worden behandeld, worden herhaald 
en verdiept in groep 7. Datzelfde gebeurt met de andere vijf 
hoofdthema’s in de groepen 6 en 8. 
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WELKE VAKKEN KOMEN AAN BOD?

3.9 Sociaal-emotionele ontwikkeling
Op de Jan Ligthart wordt veel aandacht besteed aan de sociaal- 
emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hierbij werken we
volgens de uitgangspunten van “de Kanjertraining”. Het belangrijkste 
doel van deze werkwijze is dat een kind positief over zichzelf
en een ander leert denken. De kanjertraining geeft kinderen  
handvatten voor sociale situaties, door ze o.a. te confronteren
met hun eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Deze informatie 
krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten.
We proberen hiermee te bereiken, dat de kinderen minder last 
hebben van sociale stress. Het is gebleken dat zij zich dan 
beter kunnen concentreren en daardoor 
betere leerresultaten behalen. Tijdens 
de Kanjertraining staan vijf afspraken 
centraal:
• We helpen elkaar.
• We vertrouwen elkaar.
• Niemand speelt de baas.
• Niemand lacht uit.
• Niemand doet zielig! 
 
Daarnaast hebben we een eigen programma opgezet, POWER, 
waarbij in kleine groepjes wordt gewerkt aan het versterken van de 
kwaliteiten en vaardigheden die het kind reeds heeft. Wat al goed 
gaat wordt versterkt en gewenst gedrag wordt beloond. (Kijk voor 
verder informatie op onze website)

3.10 Rekenen en wiskunde
Wij werken in alle groepen met de functionele rekenmethode:  
Wiz-wijs. Met deze methode wordt er geleerd vanuit het kind. 
Wiz- wijs combineert praktisch en creatief rekenen met wiskundige 
kennis en vaardigheden. In de kleutergroepen is er een rekenkundige 
oriëntatie, waarbij uitgegaan wordt van onze leerlijnen en kerndoelen. 
Zo werken we doelbewust aan het meegeven van een brede basis 
voor alle leerlingen, zodat iedereen optimaal verder kan leren op 
haar eigen niveau. 

3.11 Taal- en leesonderwijs
Taal en lezen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en in de 
groepen 1-2 en 3 lopen deze vakgebieden dan ook in elkaar

over. Vanaf groep 4 vindt een onderverdeling plaats in taal, spelling  
en lezen. In de groepen 1-2 wordt er veel aandacht besteed aan de
ontluikende geletterdheid. Op speelse wijze maken de kinderen 
kennis met letters, klanken, rijmen, woorden en zinnen. 
In groep 3 wordt gewerkt met de aanvankelijk taalleesmethode  
“LIJN 3”. De methode kenmerkt zich o.a. door:
• instructies op drie niveaus
• de letter staat centraal
• specifieke aandacht voor spelling, woordenschat en wereldoriëntatie
De groepen 4 t/m 8 werken met “Taal actief”. Dit is een resultaat- 
gerichte taalmethode met een duidelijk instructiemodel. De methode 
bestaat uit een leerlijn taal en spelling. Binnen de leerlijn taal worden 
in aparte lessen verder behandeld: woordenschat, taal verkennen, 
spreken & luisteren en schrijven. Voor het voortgezet technisch lezen 
gebruiken we de methode “Leesparade”, die staat voor effectieve 
instructie, gericht oefenen en stapsgewijze herhaling. Ook is er 
speciale aandacht voor de leespromotie. Voor begrijpend lezen zetten 
we “Nieuwsbegrip” in. Een methode met interactieve leeslessen en 
contextopgaven aan de hand van de actualiteit. Leerlingen maken 
oefeningen op papier én op de computer in een speciale leerlingom-
geving. We maken ook gebruik van oefenboeken voor begrijpend 
lezen. Hierin wordt uitgelegd welke tekstsoorten er zijn, welke vragen 
je kunt verwachten bij CITO-toetsen en welke stappenplannen  
kinderen kunnen toepassen om tot een goed begrip en 
juiste verwerking te komen.

3.12 Schrijfonderwijs
Onze school heeft er voor gekozen het 
blokschrift aan te bieden. Vanaf groep 3 
besteden we met behulp van de schrijf-
methode “Pennenstreken”aandacht aan 
de juiste lettervormen. Maar ook aan 
de juiste penvoering en schrijfhouding. 
We hechten veel waarde aan een goed 
leesbaar handschrift.

3.13 Engels
De wereld om ons heen is vol van Engelse woorden en begrippen. 
Onze kinderen zullen er in hun verdere schoolloopbaan en in hun 
werk veelvuldig mee te maken krijgen. Om hen hier goed op voor te 
bereiden laten we de kinderen al vanaf groep 1 kennismaken met het 
Engels. Hiervoor zetten we voornamelijk de methode “Take it Easy” in.
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3.15 Techniek
Techniek is voornamelijk verweven in de verschillende methoden, 
maar we zetten o.a. techniekkisten in tijdens het zelfstandig  
werken en bij de weektaak. Daarnaast organiseren we ééns per 
jaar een grote Techniekdag, waaraan alle groepen deelnemen. 

3.16 Verkeer
Veiligheid in het verkeer vinden wij als school heel belangrijk. In 
het voorjaar doen de leerlingen van groep 7 mee aan het landelijke 
verkeersexamen. Dit bestaat uit een theoretisch en een praktisch 
gedeelte. Het theoretisch onderdeel wordt op school afgenomen. 
Voor het praktijkgedeelte dienen kinderen op een correcte wijze 
een uitgestippelde route te fietsen. Hebben de leerlingen beide 
onderdelen goed afgerond, dan ontvangen zij een diploma.

3.17 Muziek
Dit schooljaar starten we met het muziekprogramma “123ZING”. 
Deze methode is een digitale, flexibele en laagdrempelige manier 

van lesgeven in muziek voor groep 1 t/m 8! Leren over muziek 
door te doen! De komende 3 jaren worden we begeleid door de 
Muziekschool uit Doetinchem bij de implementatie van deze nieuwe 
methode.

3.18 Dans en drama
Elke groep bereidt één keer per jaar een maandviering voor. Ouders 
van de kinderen en andere belangstellenden van deze kinderen, maar 
ook alle andere groepen worden uitgenodigde om naar de voorstel-
ling te komen kijken. Momenteel hebben we geen speciale methode.

3.19 Beeldende vorming
We bieden verschillende technieken, gereedschappen en  
materialen aan. De opdrachten worden zo geformuleerd, dat  
alle kinderen iets van zichzelf in het werk kwijt kunnen. Creativiteit 
staat hierbij voorop, maar ook is de kritische beschouwing van het 
eigen werk belangrijk.
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3.20 ICC
Onze cultuurcoördinator zoekt, in samenspraak met het team, boeiende 
voorstellingen, interessante workshops of een leuk programma uit, 
dat aan de verschillende groepen wordt aangeboden. Ook komen er 
met enige regelmaat kunstenaars op onze school om kinderen in 
aanraking te brengen met kunst.

3.21 Bewegingsonderwijs 
Uiteraard is de lichamelijke ontwikkeling van ieder kind bijzonder 
belangrijk. Voor de groepen 1 en 2 is daar ruimte voor in het speellokaal 
en tijdens het buitenspelen. De groepen 3 en 4 gaan om de week 
zwemmen in Zwembad De Brink. Deze lessen duren 45 minuten.  
De daarop volgende week hebben zij een gymles. Vanaf groep 5  
gymmen de groepen in de Thorbeckezaal en/of in sporthal de Pol. 
Hierbij werken wij volgens de methode: Basislessen. 

3.22  Burgerschap
Onze leerlingen zijn de volwassenen van morgen, die als wereldburgers 
met elkaar vorm moeten geven aan de samenleving. Ongetwijfeld een 
multiculturele maatschappij waarin veel groeperingen, met respect 
voor ieders identiteit, het met elkaar moeten zien te vinden binnen 
een democratisch bestel. Wij willen onze leerlingen middels onze 
werkwijzen begeleiden, zodat ze in de toekomst zelfstandig een 
afweging kunnen maken en een standpunt kunnen bepalen.  We 
hopen dat ze als leden van de leefgemeenschap verantwoordelijkheid 
durven dragen en dat ze staan voor hun recht en dat van anderen.
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3.23 ICT – Computers - Digiborden
ICT is een belangrijk onderdeel geworden in het basisonderwijs. 
Iedere groep beschikt over meerdere computers, tablets en een  
digibord. Computerprogramma’s sluiten aan bij de hiervoor  
beschreven lesmethodes en worden ter ondersteuning ingezet. 

SCHOOLONTWIKKELINGEN

3.24 Geïntegreerd middagprogramma
Het team heeft zich laten informeren over nieuw zaakvakken  
methodieken, omdat we onze zaakvakken (geschiedenis,  
aardrijkskunde, natuur en techniek) geïntegreerd aan willen  
gaan bieden. Daarmee willen we onze leerlingen die vaardigheden 
(21 -eeuwse vaardigheden) en kennis aanbieden die ze in de  
toekomst nodig hebben. We hebben uit de presentaties  
2 methodieken gekozen die we in 2018-2019 uit gaan proberen.  
In het eerste deel van het schooljaar gaan we met Blink-wereld 
aan de slag. In het tweede deel gaan we proef draaien met  
Projects4Learning. Na deze proefperiodes nemen we een definitieve 
beslissing, zodat we er vanaf 2019-2020 mee kunnen starten.

3.25 Talentontwikkeling
Vanuit de visie van IJsselgraaf ‘Passie voor onderwijs dat past’,  
is de werkgroep Talentontwikkeling bezig om een boost binnen  
de Scholengroep te geven aan Talentontwikkeling. Vanuit ons 
team hebben zich 3 leerkrachten aangesloten bij deze werk-
groep. Komend schooljaar (’18-’19) werken zij, in samenwerking  
met het team, aan een stukje visie ontwikkeling over dit  
onderwerp en wordt er een proeftuintje opgezet. 
De bedoeling is om met twee andere IJsselgraafscholen een 
pilot te vormen en een samenwerking aan te gaan om zo  
optimaal gebruik te maken van de ervaringen die er inmiddels 
zijn. De vorm van deze samenwerking gaan we de komende  
periode ook onderzoeken. Waarom? Het blijkt dat een werkwijze 
gericht op Onderzoeken en Ontwerpen in een contextrijke  
leeromgeving zoals in de proeftuin, een omgeving is voor  
passend onderwijs. Daarnaast heeft deze leeromgeving de  
mogelijkheid om voor cognitief talentvolle leerlingen passend 
onderwijs te bieden en gelijkgestemden te ontmoeten in een 
‘peergroupsetting’ wat van wezenlijk belang is voor hun zelfbeeld 
en zelfvertrouwen. De komende periode gaan we met elkaar 
in gesprek om te kijken welke samenwerking er haalbaar is.  

Aan het einde van deze pilot wordt gekeken wat bij onze school past 
en hoe dit eventueel vorm gegeven kan worden in de toekomst. 

3.26 Impuls Muziekonderwijs
Op onze school is één leerkracht de coördinator voor kunst, cultuur 
en muziek. In samenwerking met het team heeft zij een subsidie 
aangevraagd voor “Impuls Muziekonderwijs”. Hiervoor hebben we  
de samenwerking met de muziekschool gezocht en tot onze grote 
vreugde is onze aanvraag goedgekeurd. Dit houdt in dat we ons de 
komende 3 jaren gaan scholen in de nieuwe muziekmethode 123ZING. 
Muziek specialisten van de muziekschool gaan ons hierbij begeleiden. 
De AMV-lessen zijn voor de groepen 4 en 5. 

3.27 Cultuur Met Kwaliteit (CMK
Evenals voor muziek willen wij ons cultuuraanbod gaan veranderen. 
Hiervoor nemen we deel aan het projectplan “IJsselpracht”. In 2019 
zullen we met het team een visietraject doorlopen, zodat imple-
mentatie van kunstvakken binnen onze school gerealiseerd kan 
worden. Hiervoor willen we de leerkrachten plezier laten beleven 
in het uitvoeren en ontwikkelen van kunstactiviteiten, zodat er een 
bodem gelegd wordt voor de lange termijn, waarbij het er om gaat 
om het samen voor elkaar te krijgen. 
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3.28  Lezen
We vinden het op de eerste plaats noodzakelijk dat alle kinderen 
plezier in lezen krijgen, hebben en houden. Dat is de basis om te 
komen tot een goed leesniveau. Hierbij is het zo vroeg mogelijk 
 starten enorm belangrijk. Om dit te bereiken, hebben we een  
nieuwe doorgaande lijn in school gecreëerd met nieuwe methoden 
en werkwijzen. Ook hebben we veelvuldig contact met de  
bibliotheek en heeft elke groep 2x per jaar een speciale activiteit.  
De taal- en leescoördinator houdt toezicht op de voortgang en  
de juiste borging van alle onderdelen.

3.29  Sociaal-emotionele ontwikkeling
Wij besteden veel tijd aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
onze leerlingen. Hiervoor zetten we de kanjertraining in, maar ook 
KanVas. Dit helpt leerkrachten om de ontwikkeling van kinderen 
systematisch in kaart te brengen. Op basis van eigen observaties
komt KanVas vervolgens met handvatten om achter de extra  
behoefte (n) van leerlingen te komen, om hen zo goed mogelijk  
te begeleiden/ondersteunen. 

Daarnaast hebben we een eigen programma ontwikkeld; 
POWER. Dit is een plan opgesteld met interventies voor leerlingen
die, individueel of in kleine groepen, op het gebied van gedrag andere 
of nieuwe vaardigheden aangeleerd krijgen. Dit plan wordt structureel 
ingezet als onderdeel van de basisondersteuning. Na elke planperiode 
van 12 weken vindt er een evaluatie van de ontwikkelingen plaats en 
worden eventuele verbeteringen aangebracht. Deze worden  
vervolgens besproken in het MT en met het team.

3.30 Nieuwe rekemethode
Dan gaan we in 2018-2019 op zoek naar een nieuwe rekenmethode. 
Onze huidige methode voldoet niet aan onze verwachtingen en nu er 
meerdere methoden met vernieuwde uitgaven komen, is het nu tijd 
voor een nieuwe methode. Hiervoor zal een werkgroep samen- 
gesteld  worden, die een eerste keuze zal maken, die voorgelegd zal 
worden aan het team. Daarna wordt er een keuze gemaakt en gaan 
we proef draaien met één of twee methoden, om aan het einde van 
dit schooljaar een definitieve keuze te maken. Waarna we er in 
2019-2020 mee kunnen starten.
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4.1 De inspectie van onderwijs 
De kwaliteit van het basisonderwijs wordt door de inspectie  
beoordeeld. De beoordeling is gebaseerd op een oordeel over de 
onderwijsopbrengsten aan het einde van de schoolperiode en de 
indicatoren betreffende de inrichting van het onderwijsleerproces. 
Deze zijn in het toezichtkader van de inspectie uitgewerkt. Interne 
reflectie is echter ook zeer belangrijk om te komen tot kennis, 
informatie en inzichten betreffende de huidige kwaliteit van onze 
school. Bij onze reflecties worden de inspectienormen gehanteerd 
en worden zowel de tussen- als de eindopbrengsten in kaart  
gebracht en geanalyseerd. 

De analyse geeft ons inzicht in de opbrengsten. Het is de basis  
voor het ontwikkelen van adequate interventies, die dienen te 
leiden tot structureel hogere opbrengsten op onze school. En 
nog belangrijker, tot verbetering van de onderwijskwaliteit. In  
het jaar- en schoolplan staan de doelstellingen en werkwijze 
van onze school beschreven. 

Op 12 april 2018 hebben we deelgenomen aan het thema ‘onder-
zoek dyslexie’. De inspectie heeft vooral onderzoek gedaan naar 
ons technisch lezen en spellingaanbod in relatie tot de dyslexie-
verklaringen. Zij constateerde een school waarvan de kwaliteit op 
orde is, met sterke leerkrachten die duidelijk weten volgens welke 
criteria er gewerkt moet worden en daar ook naar handelen. Een 
school waar véél dialoog is met de kinderen en ouders, met veel 
rust en structuur en met een prettige sfeer. 
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4. De kwaliteit van ons onderwijs
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4.2 Gegevens over vorderingen in basisvaardigheden
Gegevens over de ontwikkeling van leerlingen worden zorgvuldig 
verzameld en bewaard met behulp van het computerprogramma
ParnasSys. Deze gegevens bestaan in eerste instantie uit observa-
ties door leerkrachten. Daarnaast worden de vorderingen gemeten 
via toetsen bij iedere methode. In alle groepen nemen we ook de 
CITO toetsen af van het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS).
Hierdoor krijgen we een objectiever beeld van de ontwikkeling van 
elke individuele leerling en de groep als geheel. Tevens krijgen we 
een beeld van hoe onze school er landelijk gezien voor staat. Dit is 
een positief beeld. Exacte gegevens, voortkomend uit de tussen-
tijdse CITO LOVS toetsen, vermelden we hier niet. Wij vinden dat 
wij niet kunnen volstaan met het weergeven van kale cijfers omdat 
dit niets zegt over de kwaliteit van de school en het onderwijs dat 
gegeven wordt.

4.3  De overgang naar het  voortgezet onderwijs
Als de kinderen in groep 8 zitten, staat het schooljaar voor een 
belangrijk deel in het teken van de schoolkeuze. Deze school-
keuze dient uiterst zorgvuldig genomen te worden. Wij geven in 
het schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste 
bij een leerling past. Daarbij kijken we onder andere naar:
•  de aanleg en de talenten van een leerling;
•  de leerprestaties; 
•  de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
•  de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen 
     van een leerling.

Wij kunnen een schooladvies voor 1 schooltype of voor 2 school-
types geven. Dus bijvoorbeeld een havo-advies of een vmbo-tl/
havo-advies. 

4.4 Centrale Eindtoets als hulpmiddel
Vanaf 2015 wordt de verplichte centrale eindtoets afgenomen. 
Vóór 1 maart geven wij echter al een schooladvies. Op basis daar-
van laat het voortgezet onderwijs school de leerling toe. Toela-
ting hangt  dus niet meer af van het resultaat van de eindtoets.                                                                                            
Als een leerling de eindtoets echter beter maakt dan verwacht, 
kan de basisschool het schooladvies heroverwegen en eventueel 
aanpassen. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de betreffende 
ouders en de leerling. 

Een aangepast schooladvies  
geeft recht op toelating tot  
de bijbehorende schoolsoort. 
Het kan gebeuren dat de reeds 
gekozen middelbare school de 
schoolsoort uit het nieuwe  
advies niet aanbiedt, of dat er 
geen plaats meer is. De leerling 
moet zich dan bij een andere 
middelbare school aanmelden. 

Is het resultaat minder goed dan verwacht? Dan past de basis-
school het schooladvies niet aan. Leerlingen krijgen dan de kans 
om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat ze het geadvi-
seerde schooltype aankunnen.

4.5  Schooltypen en afkortingen
Er zijn vier verschillende schooltypen, namelijk: VWO, HAVO, VMBO 
(onderverdeeld in TL, GT, KB en BB) en Praktijkonderwijs. 

(Cito) Eindscore
Schooljaar Landelijk gemiddelde  School- gemiddelde 
 
2013-2014  534,4  534,6
2014-2015  534,8  536,2
2015-2016  534,4  535,4
2016-2017  534,2   540,8
2017-2018  534,9   534,4

  2014 2015 2016 2017 2018
VWO 12% 27% 25% 16% 15%
VWO/ HAVO - 4%  6% 7%
HAVO 21% 19% 22% 28% 15%
HAVO/VMBO 5% 4% - 3% 15%
VMBO
GT/TL 33% 23% 19% 47% 18%
KB/BB 27% 23% 34% - 30%
ISK 2% 
PRO - - -
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Ten opzichte van het landelijk gemiddelde ligt de ongecorrigeerde Eindtoetsscores van onze school voor het eerst sinds 5 jaar net onder 
het landelijk gemiddelde. De gecorrigeerde scores en tussentijds afgenomen CITO toetsen geven een positiever en realistischer beeld. De 
inspecteur van onderwijs sprak haar vertrouwen uit in de kwaliteit van onderwijs op de Jan Ligthartschool.
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Leerling
vragenlijst

COTAN 
goedgekeurd

Sociogram

Sociale 
veiligheid

Vragenlijsten

5.1 Ondersteuning in de school
Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Deze 
ondersteuning kan gericht zijn op het leren en/of op het gedrag van 
de leerling. Bijvoorbeeld omdat de leerling het leerprogramma in 
de klas niet altijd kan volgen, of juist meer leerstof aankan en dus 
extra uitdaging nodig heeft, of omdat het gedrag van de leerling een 
specifieke aanpak behoeft.
                   
Welke kinderen dit zijn, wordt bepaald aan de hand van observaties 
van de leerkracht en IB-er en aan de hand van toetsen die bij de 
gebruikte methoden horen. Naast de methodegebonden toetsen 
werken wij ook met de toetsen van het CITO leerling- en onderwijs-
volgsysteem (LOVS). Jaarlijks worden in alle groepen 2 t/m 8 CITO 
LOVS toetsen afgenomen. Met behulp van deze toetsen kunnen we 
zien hoe een kind, een groep en de gehele school er op een bepaald 
gebied voor staat en zich ontwikkelt. Als sociaal-emotioneel volg-
systeem gebruiken wij ‘KanVas’. Daarnaast nemen wij twee keer 
per jaar het sociogram af. Hiermee worden de onderlinge
relaties in een groep zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.

5.2 Coördinatie van de ondersteuning in school
De ondersteuning op school wordt gecoördineerd door de 
Intern Begeleider (IB-er). De leerkrachten overleggen 
regelmatig met de IB-er over de ondersteuning in de 
groep. Daarnaast kan het voor komen dat leerlingen, 
die extra ondersteuning nodig hebben, besproken 
worden in het team. We noemen dit de leerlingbespreking

5.3 KanVas
Een belangrijk product dat het kenniscentrum van de  
Kanjertraining heeft ontwikkeld is het digitale Kanjer  
Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Dit systeem bestaat  
onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, 
een docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische 
adviezen. De leerlingvragenlijst is goedgekeurd door de COTAN 
en kan door scholen eveneens gebruikt worden om de sociale 
opbrengsten aan de onderwijsinspectie te verantwoorden.

Het systeem bevat de volgende uitgangspunten:                  
•   Hoe kan ik voor leerkrachten en ouders zo eenvoudig mogelijk in 
 “kaart” krijgen welke leerlingen zich positief ontwikkelen in gedrag.                                                                                                                                      
•   Hoe kan ik gerichte adviezen geven aan zowel ouders als 
 leerkrachten. Het Kanvas heeft als uitgangspunt: schoenmaker  
 blijf bij je leest. Dat betekent dat de adviezen de competentie  
 van de meeste leerkrachten en ouders niet te boven gaat.                                                                                                  
•   Hoe kan ik leerlingen zelf betrekken                                                                                                                           
•   Acceptatie van het Kanvas door onderwijsinspectie                                                                             

5. Ondersteuningsroute

4. Ondersteuningsteam

5. 
Bovenschools ondersteuningsteam

3. School

2. Team

1. Groep
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Onderwijszorgloket (OZL)
Het OZL indiceert handelingsgericht.
• Deskundigenoordeel over het dossier.
• Vaste leden en disciplines op afroep: 
Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, 
SBO, SO,  vrije stoel. 

Extra ondersteuning:
• plaatsing in het SBO of SO cluster 3 of 4 onderwijs 
 (deeltijd of tijdelijk)
• ondersteuning/ plaatsing cluster 1 of 2
• aangepaste voorzieningen Jeugdzorg onder/ 
  na schooltijd behandeling vanuit zorg

Voorzitter OZL
Afgevaardigden vanuit:
• Speciaal basisonderwijs (SBO)
• Speciaal onderwijs (cluster 3 en 4)
• Regulier basisonderwijs
   Disciplines op afroep
   Ouders 
   School (leerkracht en/of IB-  er)

Ouders melden aan bij: 
Speciaal basisonderwijs (SBO)  
of Speciaal onderwijs 
(cluster 3 en 4)

EX
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A 
ON

DE
RS

TE
UN
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G

6. 
COMMISSIE 
TOELAAT-
BAARHEID

7. 
VERWIJZING

Niveau opschaling Ondersteuning op en door school/ bestuur/ SWV Betrokkenen
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Niveau opschaling Ondersteuning op en door school/ bestuur/ SWV Betrokkenen

Leerkracht in de groep observeert, signaleert, voert uit 
en evalueert: cyclus van handelingsgericht werken en  
opbrengstgericht werken. 
• Extra hulp
• Handelingsplan
• ‘KanVas’
• Sociogram
• Functioneringsgesprekken met kinderen

Leerkracht overlegt met collega’s. 
• Leerlingbespreking
• Collegiale consultatie

Leerkracht overlegt met Intern Begeleider (IB-er)
• Klassenconsultatie door IB-er 
• Groepsbespreking
• Verlegde leerlijn
• Groepsovergang of doublure

Ondersteuningsteam (OT)
IB-er (in overleg met leerkracht) schakelt 
expertise in van buiten de eigen school 
(voor op school en/of thuis)
• Inzet ondersteuningsteam (OT)
• Benutten expertise 

Bovenschools Ondersteuningsteam (BOT)
Hulpvragen die onvoldoende beantwoord zijn in het 
OT, worden door de directeur ingebracht in het BOT. 
• Advies door BOT 
• Inzet preventieve ambulante begeleiding (PAB)
• Verklaring Ontoereikende Zorg IJsselgraaf 

Leerkracht
Ouders
Kind

Leerkracht
Ouders
Kind
Schoolteam

Leerkracht
Ouders 
Intern begeleider (IB-er)

Leerkracht
Ouders 
IB-er 
Orthopedagoog IJsselgraaf
Jeugdverpleegkundige GGD
Schoolmaatschappelijk werker
Evt. betrokken deskundigen

Directeur 
Directeur ‘Ondersteuning’ 
Orthopedagogen IJsselgraaf
Ambulant begeleiders 

BA
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SO
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1. GROEP

2. TEAM

3. SCHOOL

4. OT

5. BOT



6.1  Ondersteuningsplan
Op onze school is een ondersteuningsplan aanwezig. Hierin vindt  
u onder andere (aanvullende) informatie over de volgende  
onderwerpen:
• Samenwerkingsverband Doetinchem
• OnderwijsZorgLoket (OZL)
• Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen
• Ambulant begeleiders cluster 3 en 4
• Kentalis: onderwijs aan leerlingen met een cluster 2 indicatie.  
• Verwijsindex
• GGD
• Onderzoeken en vaccinaties
• Gemeente Bronckhorst: zorgnetwerk
• Meldcode
• Pestprotocol
• ‘KanVas’
• Niveau 1 t/m 7 van de ondersteuningsroute
(Kijk voor verder informatie op onze website)

6.2  Passend onderwijs en zorgplicht
Op 1-8-2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. Alle scholen 
hebben vanaf dat moment zorgplicht. Dit houdt in, dat de school 
verantwoordelijk is om leerlingen, die extra ondersteuning nodig 
hebben, een passende onderwijsplek te bieden. 
Ouders hoeven niet meer zelf op zoek naar een passende onder-
wijsplek. Zij melden hun kind aan op een school naar keuze. Binnen 
6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod 
regelen. Kan de school, waar de leerling is aangemeld, niet zelf de 
benodigde onderwijsondersteuning bieden dan is het de verant-
woordelijkheid van de school om (binnen Samenwerkingsverband 
Doetinchem) een school te vinden die passend aanbod kan doen.

Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te 
plaatsen, dan wordt er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aange-
vraagd voor het speciaal (basis)onderwijs. Meer informatie hierover 
is te vinden op de website van samenwerkingsverband Doetinchem: 
www.swvdoetinchem.nl 

6.3  Schoolondersteuningsprofiel
Met ingang van de wet Passend Onderwijs, op 1-8-2014 hebben alle 
scholen de verplichting om een schoolondersteuningsprofiel op te 
stellen. In dit profiel staat beschreven welke ondersteuning wij op 
school al dan niet kunnen bieden. Dit is voorgelegd aan de MR, die 
ingestemd heeft met de inhoud. Het profiel ligt ter inzage op school.

6.4  Het leerlingdossier in ParnasSys 
ParnasSys is een web-based leerlingvolgsysteem en leerling-
administratieprogramma in één. Het biedt mogelijkheden om de 
leerlingen en de schoolopbrengsten te bekijken en is helpend bij het 
maken van analyses op leerling-, groeps- en schoolniveau. 

6.5  Groepssamenstelling
Als de school van mening is, dat er een nieuwe groepsindeling moet 
plaatsvinden, zal dit na breed overleg tussen leerkrachten, IB-er en 
directie worden vastgesteld.

Bij het samenstellen van een nieuwe groep wordt rekening gehouden  
met meerdere factoren, o.a.: verhouding jongens/ meisjes, verdeling 
van de ‘zorgleerlingen’, individuele onderwijsbehoeften, vriendjes en 
vriendinnetjes enz. 

6.6  Meldcode
De vijf stappen van de meldcode worden doorlopen op het moment 
dat er vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

6.7  Pestprotocol
Er wordt gewerkt volgens het pestprotocol dat aanwezig is op 
school. (Kijk voor verder informatie op onze website)

6.8  Schorsing en verwijdering
Wij hanteren het protocol dat door de Stichting IJsselgraaf is  
vastgelegd. (Kijk voor verder informatie op: www.ijsselgraaf.nl)

6.9  Logopedie
De schoollogopediste van de GGD is voornamelijk werkzaam in  
de onderbouw. Zij bekijkt de taal- en spraakontwikkeling,  
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6. Organisatie van de ondersteuning

op het moment dat ouders of leerkrachten het verzoek hier toe doen 
om dit nader te bekijken. Op dat moment vullen zowel de leerkracht als 
de ouders een vragenlijst in. Op basis daarvan bepaalt de logopediste 
of een logopedische screening noodzakelijk is. Wanneer vervolgens 
extra begeleiding gewenst is, worden de ouders daarvan op de hoogte 
gebracht. Ouders bepalen zelf bij welke logopedist zij hun kind vervolgens 
aanmelden. Daarbuiten kunnen ouders zelf contact opnemen met een 
logopedist naar keuze. Een verwijsbrief is daarbij weer noodzakelijk. 

6.10  Externe begeleiding onder schooltijd
Sommige leerlingen hebben individuele externe begeleiding nodig, 
bijvoorbeeld: logopedie, gedragstherapie, fysiotherapie enz. In principe 
zal de begeleiding van individuele leerlingen zo veel mogelijk buiten 
schooltijd plaatsvinden. Onder bepaalde voorwaarden kan de directeur 
toestemming verlenen voor het realiseren van externe hulp onder 
schooltijd. Mocht er niet aan deze voorwaarden voldaan kunnen worden, 
dan kan de directeur het desbetreffende verzoek afwijzen. De voor-
waarden staan omschreven in een beleidstuk dat aanwezig is op school. 

6.11  Schoolkeuze voortgezet onderwijs
In november voert de leerkracht van groep 8 oudergesprekken met 
ouders en kind over het voorlopig advies ten aanzien van het voortgezet 
onderwijs en de verschillende schooltypes. In deze maand wordt  
er tevens een voorlichtingsavond georganiseerd over het voortgezet 
onderwijs. De scholen voor voortgezet onderwijs uit de omgeving zijn 
hier vertegenwoordigd. Op deze manier kunnen ouders en kinderen  
zich goed oriënteren op de mogelijkheden voor het vervolgonderwijs.           

6.12  Overdracht voortgezet onderwijs
Voor de overdracht naar het voortgezet onderwijs, stelt de leerkracht in 
overleg met ouders een onderwijskundig rapport op. Het advies van de 
basisschool wordt hierin opgenomen, ofwel welke vorm van voortgezet 
onderwijs voor het kind volgens de basisschool het meest geschikt is.  
De verzamelde gegevens worden door de school opgestuurd naar de 
gekozen school voor voortgezet onderwijs. Als er geen tegenstrijdig-
heden zijn zal het kind aangenomen worden en verloopt daarna de 
correspondentie via de ouders. 
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7. Schoolvoorzieningen
7.1  Schooltijden
We werken volgens een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen  
5 aaneengesloten schooldagen hebben van 08.30 uur - 14.15 uur, 
met een korte lunch- speelpauze, waarin ze op school blijven.

7.2  Pleinwacht
Er wordt elke dag vanaf 8.15 uur toezicht gehouden door meerdere 
leerkrachten op het schoolplein.

7.3  Vakantierooster 
Jaarlijks wordt het vakantierooster samengesteld in overleg met andere 
IJsselgraaf scholen, scholen in Zelhem en met VO scholen. Het rooster 
wordt vermeld in de activiteitenkalender en staat ook op de website.

7.4  Ziekte
Wij verzoeken u bij afwezigheid van uw kind dit zo spoedig mogelijk 
aan school door te geven. U kunt dit het beste telefonisch doen  
tussen 8.00 en 8.30 uur. Op deze manier weten wij zeker, dat uw 
kind niet onderweg is blijven steken. Er wordt altijd telefonisch  
contact gezocht, wanneer het kind niet is afgemeld op school. 
Afspraken met bijv. de dokter of tandarts dienen zoveel mogelijk 
buiten de lesuren plaats te vinden.

7.5  Verzuim
Andere soorten van verzuim dan ziekte zijn niet toegestaan.  
Uitzonderingen zijn b.v. bruiloften, begrafenissen e.d. Nadere  
informatie en het daarvoor benodigde aanvraagformulier kunt  
u van onze website downloaden of bij de directeur verkrijgen. 
Nadat u het verzoek heeft ingediend zal de directeur beoordelen  
of het gevraagde verlof verleend wordt. Vervolgens worden u en 
de leerkracht schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit.

7.6  PeuterSpeelGroep (PSG)                                                                               
Onze PeuterSpeelGroep “Eigen – Wijs” is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 
Spelen kan twee dagdelen per week, waarbij de groep op 3 werkdagen 
open is van 8.30 tot 12.00 uur en wel op maandag, woensdag en don-
derdag.  Kinderen krijgen bij ons alle ruimte om te spelen, te leren, te 
groeien en te genieten. Hierbij maken ze vriendjes/vriendinnetjes en dat 
is goed voor hun sociale ontwikkeling. Samen spelen, speelgoed delen 
en communiceren. Wat wil een kind? 

En wat niet? Hoe zeg je dat? De kinderen werken bij ons aan  
vertrouwen in zichzelf en anderen. Voor een kind is het fijn  
wanneer het beleid van de peuteropvang aansluit op dat van de 
school. Uw dochter of zoon herkent dan van alles en voelt zich veilig 
in een vertrouwde omgeving. Een fijne basis om een goede start te 
maken op onze basisschool. Voor sommige kinderen is de peuter-
opvang extra belangrijk. Ze spreken de Nederlandse taal niet goed of 
hebben een andere achterstand. Speciaal voor deze kinderen zijn er 
extra mogelijkheden bij ons. Informeer ernaar bij het consultatiebureau!
De kosten voor de peuteropvang zijn afhankelijk van het inkomen.  
Kijk voor meer informatie op www.spelenderwijs.org.

7.7  BuitenSchoolse Opvang (BSO)
Naast onze PeuterSpeelGroep is er bij ons de mogelijkheid voor 
buiten schoolse opvang bij de BSO van “Eigen – Wijs” op onze 
school. Wij bieden voorschoolse en naschoolse opvang evenals 
opvang tijdens vakantie- en studiedagen. De ruimtes waarin we 
de BSO organiseren zijn relatief groot en rustig, zodat de kinderen 
ruimschoots de gelegenheid hebben om te spelen, maar ook om 
tot rust te komen. In deze huiselijke sfeer kunnen kinderen tussen 
4 en 12 jaar aan allerlei leuke activiteiten meedoen, die in overleg 
met hen op basis van eigen voorstellen en ontwikkeling worden 
georganiseerd; naast het (buiten) spelen ondernemen we ook  
allerlei creatieve, muzikale, denk- en bewegingsactiviteiten, 
waarbij kinderen vrij zijn om wel of niet mee te doen. We zijn  
’s morgens geopend van 7.30 tot 8.30 uur en ’s middags van 
14.15 tot 18.00 uur. 
Kijk voor de actuele openingsdagen op www.spelenderwijs.org.

Inschrijven voor de PSG en/of de BSO “Eigen – Wijs” kan via  
de website van onze school: www.basisschooljanligthart.nl

7.8  Sponsoring en schenkingen 
Sponsoring is actueel, ook in het onderwijs. Incidenteel zal 
onze school gebruik maken van sponsorgelden of middelen.  
Zo krijgen we wel eens spullen voor het buiten spelen,  
etens- waren en materialen bij feest- of sportactiviteiten 
of wordener vieringen gesponsord door donaties. Het 
spreekt voor zich dat het onderwijs op onze school 
hiervan niet afhankelijk is of hierdoor beïnvloed wordt.
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8. Het team
8.1  De directeur
De directeur heeft de algehele leiding van de school en is integraal 
verantwoordelijk, waarbij hij zich in eerste instantie richt op de  
onderwijsontwikkeling. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de 
zorg en begeleiding, de financiën en de huisvesting. Samen met  
het managementteam stuurt hij de school beleidsmatig aan.

8.2  Het managementteam
Het managementteam bestaat uit de directeur, drie bouwcoördina-
toren en de intern begeleider. Deze zetten samen de beleidsmatige 
en onderwijskundige lijnen uit.

8.3  Intern Begeleider (IB-er)
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van 
de zorg op school. Samen met de leerkracht, eventuele betrokken 
instanties en ouders bekijkt zij welke extra ondersteuning gebo-
den moet worden aan alle kinderen. Verder onderhoudt de IB-er 
contacten met andere scholen en instanties op gebied van ‘zorg’ op 
school. Daarnaast fungeert zij als coach voor de leerkrachten en als 
kenniscoördinator binnen het team.

8.4  Het team
In ons team hebben we zowel fulltime als parttime leerkrachten. Zij 
zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het lesgeven en een 
goede begeleiding van de kinderen van hun eigen groep. In geval 
van een duobaan zijn beide leerkrachten verantwoordelijk. Iedere 
leerkracht heeft een aantal extra taken, die betrekking hebben 
op de hele schoolorganisatie. Meerdere leerkrachten hebben zich 
gespecialiseerd en sturen op hun vakgebied beleidsontwikkelingen 
aan. Zo hebben we gedrags-, lees-, nieuwetijdskinderen-, soci-
aal-emotionele-, ICT-, techniek- en zorgspecialisten in het team. 
Naast de leerkrachten zijn er ook meerdere mensen werkzaam  
die niet direct aan een groep verbonden zijn zoals de intern 
begeleider (IB-er), de onderwijsassistenten, een conciërge en  
een administratief medewerkster.

8.5  Coördinator Cluster 2 leerlingen
De coördinator is het aanspreekpunt voor ouders van leerlingen die 
ondersteund worden vanuit cluster 2 door Kentalis. Zij begeleiden 
kinderen  met een communicatieve beperking/spraak- of taal-

moeilijkheden. De coördinator is aanwezig tijdens gesprekken met 
ouders, ambulant begeleider vanuit het speciaal onderwijs en soms 
andere deskundigen, zoals een logopedist.  

8.6  Taal en leescoördinator
Op onze school is één leerkracht gespecialiseerd in het lezen en taal. 
Daarvoor coördineert zij het beleid op onze school.

8.7  ICT-coördinator
Er is één ICT-er. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten, 
als het gaat om ICT-onderwijs. Zij helpt bij het maken van keuzes 
voor computerprogramma’s die worden ingezet, het gebruik van het 
digibord en bijbehorende lessen. Voor technische zaken zijn externe 
experts beschikbaar voor ondersteuning.   

8.8  Techniekcoördinator 
De leerkracht die de taak van techniekcoördinator op zich neemt is 
verantwoordelijk voor het inzetten van techniek binnen de school. Te-
vens draagt zij de verantwoordelijkheid om techniek te koppelen aan 
de verschillende thema’s en het organiseren van een techniekdag. 

8.9  Intern Cultuurcoördinator 
Eén van onze leerkrachten is verantwoordelijk voor kunst en cultuur 
binnen onze school en binnen onze thema’s. Ook draagt zij de ver-
antwoordelijkheid om kunst en cultuur te koppelen aan de andere 
leerlijnen die we gebruiken, zodat alles op een geïntegreerde manier 
toegepast kan worden. 
 
8.10  Onderwijsassistenten
Onze onderwijsassistenten assisteren de leerkrachten en onder-
steunen en begeleiden kinderen. Dit doen zij in de groep of op een 
rustige werkplek. Zij werken individueel, in tweetallen of in kleine 
groepjes met de kinderen. 

8.11  Conciërge
Onze conciërge voert werkzaamheden uit die gericht zijn op de 
ondersteuning van de leerkrachten, maar daarnaast verricht ze 
velerlei huishoudelijke, onderhouds- en reparatiewerkzaamhe-
den. Ook zorgt zij voor alle bestellingen en begeleidt zij bij allerlei 
schoolactiviteiten.

Teamfoto openbare basisschool Jan Ligthart schooljaar 2018 - 2019

Bovenste rij v.l.n.r.: Meike Eggen (IB), Saskia Derksen, Gerri Vreman (ond.ass. + conc.), Fieke Jolink, Nazli Demir Haberci (peuters).  
Tweede rij van boven v.l.n.r.: Loes Geerdink, Renske Vriezen, Leonie Scholten (stagiair) , Michelle Klein Langenhorst (stagiair),  
Rozemarijn van den Akker, Manon Tiedink, Selma Bultink, Ronella Kroft. Derde rij v.l.n.r.: Carmen Labee, Edina Sejdinovic,  
Marian van Hulst, Tom Meeusen (dir.), Marill Ketelaar, Eline Kuiperij (ond.ass.), Melissa Verhoef. Vierde rij v.l.n.r.: Madeleine Beun 
(adm.), Marc Werkman, Renske Evers (ond.ass.), Brechtje Schut, Saskia te West (Peuters), Mieke van den Berg.
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8.12  Administratief medewerkster
De administratief medewerkster verzorgt o.a. de (leerlingen)administratie en 
verricht vele andere voorkomende administratieve werkzaamheden. 

8.13  Stagiaires
Er is veel vraag van de opleidingsschool voor leraren, de PABO (Pedagogische 
Academie voor Basis Onderwijs) en het Graafschapcollege (onderwijsassis-
tentes), om stagiaires onder te brengen op onze school. Wij maken hiervoor 
elk jaar een afweging, waarbij enerzijds het belang van de klas niet in het 
geding komt en anderzijds willen wij onze bijdrage leveren aan een goede 
opleiding voor onze toekomstige collega’s. De verantwoordelijkheid voor de 
groep ligt ten alle tijde bij de groepsleerkracht.

8.14  Vervanging 
Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht kan een beroep gedaan worden 
op een invalpool. Bij ziekte van teamleden, die samen één groep hebben, 
kan bij korte vervanging een beroep gedaan worden op de duo-partner.

8.15  Scholing van leerkrachten
Met het hele team volgen we cursussen en/of nascholingen om op de 
hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het onderwijs. Naast deze  
teamgebonden scholing kan een leerkracht zichzelf specialiseren op  
een bepaald gebied. 

8.16  Bereikbaarheid directeur en leerkrachten
De directie is van maandag t/m donderdag op school bereikbaar. U  
bent altijd van harte welkom. De leerkrachten zijn vóór en na schooltijd 
bereikbaar. Het telefoonnummer is 0314-621655

Het algemene e-mailadres van school en directeur is: 
info@basisschooljanligthart.nl 

Het e-mailadres van de intern begeleider is: 
iber@basisschooljanligthart.nl                 

Het e-mailadres van de administratief medewerkster is: 
admin@basisschooljanligthart.nl 

Bij calamiteiten kunt u de directeur ook buiten de schooltijden 
telefonisch bereiken: Tom Meeusen: 06 38 19 57 88
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9. Contact met ouders
9.1  Betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s)
Wij vinden het erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de 
school. Want goed overleg, meedenken en meedoen van ouders 
in de school, komt volgens ons het onderwijs ten goede. Het 
draagt er toe bij dat uw kind zich prettig voelt op school. Voor ons 
als school is een goede samenwerking onmisbaar en zijn ouders 
belangrijke gesprekspartners. 

9.2  Algemene ouder- en informatieavond
Aan het begin van het schooljaar vindt de algemene ouder-  
en informatieavond plaats. Deze avond wordt georganiseerd  
door de OR. Op deze avond krijgt u informatie over schoolzaken,  
festiviteiten, financieel verslag van de OR en dergelijke. Aansluitend 
zijn er twee informatierondes waarbij er door de leerkrachten  
uitleg wordt gegeven over het jaarprogramma (lesstof, activiteiten, 
ouderhulp enz.) in de desbetreffende groepen. 

9.3  Oudergesprekken en rapporten
Drie keer per jaar worden er oudergesprekken gepland. Bij het 
eerste gesprek, in september/oktober, is er nog geen rapport en 
willen we het vooral hebben over de sociaal-emotionele ontwik-
keling (het welzijn en welbevinden) van uw kind(eren). 
Voor het tweede gesprek, in februari, nodigen wij wederom alle 
ouders uit. Tijdens dit gesprek ligt het accent op de leervorderin-
gen van uw kind(eren) en wordt vanaf groep 3 het eerste rapport 
besproken. 
Het derde gesprek in juni is facultatief. Dat betekent dat er dan  
op verzoek van de leerkracht en/of de ouder(s)/verzorger(s) een 
afspraak gepland kan worden om het tweede rapport te  
bespreken. Kinderen van groep 2 krijgen aan het einde van het  
2e leerjaar een rapport mee naar huis. 

9.4  Gesprekken tussendoor
Wij kunnen ons voorstellen dat u vaker geïnformeerd wilt worden 
over het werk en het functioneren van uw kind of dat er zaken 
zijn, die u met de leerkracht wilt bespreken. Natuurlijk kunt u dan 
altijd op school terecht en maken we graag een afspraak met u. 
Ook kan het zijn dat de leerkracht u tussentijds wil informeren 
over de voortgang. Er zal dan contact met u worden opgenomen.

9.5  Nieuwsbrieven
Een keer per twee weken verschijnt de digitale nieuwsbrief.  
Deze brief is bedoeld om de ouders zo direct mogelijk te  
informeren over schoolse zaken. 

9.6  Schoolgids
De schoolgids wordt uitgereikt aan nieuwe ouders. Deze kan door 
iedereen ook ingezien worden op de website van onze school

9.7  Activiteitenkalender en actuele zaken
Als aanvulling op de schoolgids ontvangt elk gezin, aan het begin 
van elk schooljaar, een activiteitenkalender. Hierop staan de 
maandplanning en de actuele zaken (b.v. de groepsbezetting en 
vakanties) vermeld.

9.8  Website
Op de website: www.basisschooljanligthart.nl vindt u informatie over 
onze school en alles waar we mee bezig zijn, zoals foto-impressies 
van projecten en thema’s. Maar ook algemene beleidstukken en 
informatie over de diverse geledingen binnen de school.  

9.9  Facebook
Onze school beschikt over een eigen facebook pagina. Hier  
informeren wij u over leuke activiteiten betreffende onze school. 
(www.facebook.com/basisschooljanligthart)

9.10  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en mede- 
werkers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van 
onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de 
school, worden er persoonsgegevens vast gelegd. Het vastleggen 
en gebruik van deze gegevens is beperkt tot informatie die strikt 
noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd 
opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. IJsselgraaf heeft 
ook met alle leveranciers strikte afspraken gemaakt over het 
gebruik van de gegevens, zodat misbruik voorkomen wordt. 
Het delen van informatie met andere organisaties gebeurt 
alleen als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die 
uitwisseling verplicht is volgens de wet.
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Voor het gebruik van foto’s en video-opnames op bijvoorbeeld de website van onze 
school, de nieuwsbrief, de schoolgids en/of de activiteitenkalender, vragen wij altijd 
vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te 
geven of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u toestemming 
heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met foto’s en video’s omgaan en 
wegen wij per keer af of het verstandig is om het te plaatsen. IJsselgraaf is bezig 
om het overkoepelende privacyreglement aan te passen aan de nieuwe priva-
cywet. Hierin staat beschreven hoe op school- en scholen groep niveau wordt 
omgegaan met de persoonsgegevens en wat de rechten zijn van ouders, 
leerlingen en teamleden.

9.11  Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Op 16 april 2011 is de GMR geprofessionaliseerd in de GMR nieuwe stijl. Dit 
betekent een nieuwe, kleinere en slagvaardige GMR die pro-actief, efficiënt 
en effectief een bovenschoolse bijdrage kan leveren aan de verdere 
opbouw en uitbouw van IJsselgraaf. In veel gevallen kan het schoolbe-
stuur haar plannen pas uitvoeren na overleg met de GMR.  De GMR wordt 
vertegenwoordigd door ouders en personeelsleden van enkele IJssel-
graafscholen. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag door naar de 
website van IJsselgraaf: www.ijsselgraaf.nl

9.12  Medezeggenschapsraad (MR)
De Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs (W.M.S.) regelt de  
medezeggenschap van ouders en het personeel. De medezeggen-
schapsraad heeft een formeel karakter. Zij houdt zich bezig met het 
onderwijsbeleid in de ruimste zin van het woord. 
Daarbij moet gedacht worden aan:
• benoemingen van personeelsleden
• veranderingen in het onderwijs
• schoolplan
• de schoolorganisatie

In sommige gevallen kan de school haar plannen pas uitvoeren na overleg 
met de MR. Vaak is advies van deze raad nodig, maar soms mogen beslissingen 
door de directeur pas genomen worden na instemming van de medezeggen-
schapsraad. Ook kan de MR ongevraagd adviezen geven of vragen stellen aan 
het bestuur. In de MR hebben momenteel drie ouders en drie personeelsleden 
zitting. De vertegenwoordigers van de ouders worden door alle ouders gekozen en 
de vertegenwoordigers van het personeel worden door het schoolteam gekozen. De 
vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en kunnen door ieder-
een worden bijgewoond, mits men zich vooraf heeft aangemeld.  Ouders met vragen, 
problemen of opmerkingen kunnen die ook altijd aan de leden voorleggen.
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9.13  Ouderraad (OR)
De ouderraad heeft een dagelijks bestuur en bestaat momenteel 
uit negen ouders. Zij vergaderen één keer in de twee maanden. De 
ouderraad helpt bij het organiseren van schoolfeesten, enzovoort. 
Ook verrichten ouderraadsleden bij diverse activiteiten hand- en 
spandiensten en vervult zij een belangrijke taak bij het uitvoeren 
van projecten. Samen met het team geeft zij inhoud aan het jaarlijk-
se gezamenlijke project. De ouderraad int de vrijwillige ouderbij-
drage waarvan o.a. de herfstwandeltocht, kerstmis, schoolreizen en 
schoolkampen worden betaald. 

9.14  Beleid informatievoorziening bij gescheiden ouders
Informatie over de kinderen wordt in principe aan elke ouder/ 
verzorger gegeven, tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet 
te doen. Dit betekent dat we, ingeval ouders gescheiden zijn, beide 
ouders goed willen informeren. Graag verwijzen wij u naar de website 
van onze school voor het protocol: kinderen en (echt)scheiding.

9.15  Klachten en intern vertrouwenspersoon
Als u klachten heeft over de gang van zaken op school, kunt u dit  
het beste eerst bespreken met de betreffende groepsleerkracht. 
Als u van mening bent dat het overleg te weinig oplevert, dan 
kunt u contact opnemen met de directeur. 
Wanneer u een klacht over onze school heeft, waarvan u vindt dat 
deze klacht niet met de groepsleerkracht of de directeur besproken 
kan worden, of u bent van mening dat deze klacht gemeld moet wor-
den, dan kunt u zich wenden tot de interne vertrouwenspersoon. Het 
is haar taak om als bemiddelaar op te treden en, indien noodzake-
lijk, door te verwijzen naar het bestuur, de extern contactpersoon of 
een andere instantie.

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op  
een school. Soms is dat onopzettelijk, soms opzettelijk. Degenen die 
zich slachtoffer voelen van gedragingen of beslissingen van anderen 
kunnen dat als een klacht beschouwen. De school is aangesloten  
bij de Landelijke Klachtencommissie en heeft daarmee ook de 
klachtenregeling van de Klachtencommissie overgenomen. De  
klachtenprocedure ligt op school ter inzage. Soms is er sprake van 
een ernstige klacht over een vorm van machtsmisbruik (seksuele 
intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten). Het is  
belangrijk om deze klachten niet binnen de school af te handelen 
maar daarvoor onafhankelijke externe deskundigen in te schakelen.  

De klachtenregeling van de Landelijke Klachtencommissie (LKC) voor-
ziet hierin. Wilt u een officiële klacht indienen dan kan dat bij de LKC.

9.16  Externe vertrouwenspersoon
Onze externe vertrouwenspersoon is:
Mevrouw Y. Kamsma
Telefoon: 06 140 016 72 
e-mail: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl

9.17  Vertrouwensinspecteur
Betrokkenen bij het onderwijs kunnen terecht bij het meldpunt  
vertrouwensinspecteurs met klachtmeldingen over seksueel 
misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, 
signalen met betrekking tot discriminatie, onverdraagzaamheid, 
fundamentalisme, extremisme e.d.

9.18  Calamiteitenplan
In het wettelijk verplichte calamiteitenplan staat beschreven wat  
er op school gedaan wordt op het moment dat de sirenes gaan om 
te melden dat er zich ergens een ramp heeft voorgedaan. Hierbij  
hanteren wij dezelfde regels zoals die voor alle inwoners van  
Nederland gelden. Dit betekent dat de kinderen binnen zullen  
blijven tot het sein ‘veilig’ is gegeven. Op school hebben wij tevens 
het verplichte ontruimingsplan. Wij oefenen dit plan meerdere 
keren per jaar met alle kinderen. 

9.19  Schoolverzekering
IJsselgraaf heeft voor haar scholen een verzekering afgesloten 
voor ongevallen. Kinderen, hulpouders en leerkrachten zijn tijdens 
uitstapjes en schoolreisjes in schoolverband verzekerd. 
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10.1  Excursies
Regelmatig vinden er educatieve excursies naar theaters, instellingen, 
bedrijven of instanties plaats. De bestemming is afhankelijk van het 
onderwerp, waar een groep over werkt. De excursies worden vaak  
gekoppeld aan thema’s en projecten. Voor het vervoer doen we  
regelmatig een beroep op ouders om mee te fietsen of rijden.

10.2  Sportactiviteiten
De kinderen van onze school kunnen regelmatig deelnemen aan de 
verschillende sporttoernooien: korfbal (groep 3 t/m 8) en voetbal 
(groep 3 t/m 8). Bij al deze activiteiten zijn ouders als begeleiders, hel-
pers of als toeschouwers noodzakelijk en dus van harte welkom. 

10.3  Schoolreizen 
De groepen 1-2 werken met een tweejarige cyclus. Het ene jaar  
wordt er op school een kleuterfeest georganiseerd en het andere
jaar gaan ze op schoolreis. Voor de groepen 3 t/m 6 worden  
jaarlijks schoolreizen georganiseerd in samenwerking met de OR.

10.4  Schoolkamp
De groepen 7 en 8 gaan op schoolkamp. De kinderen van groep 7 blijven 
één nacht slapen. De kinderen van groep 8 gaan drie nachten op kamp. 
Zonder de welwillende hulp van ouders/verzorgers zijn deze kampen 
niet meer te organiseren. Voor zowel de schoolreisjes als het school-
kamp wordt een financiële bijdrage van de ouders gevraagd. Dit geld 
wordt geïnd door de ouderraad.

10.5  Verjaardagen
Als een kind jarig is mag het in de groep trakteren. Wij zijn op school voor-
stander van gezonde traktaties. Bij de verjaardag in de klas zijn de ouders 
niet aanwezig. De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen met een grote 
verjaardagskaart bij de andere kleutergroepen langs gaan.

10.6  De Septemberfeesten
Het derde weekend van september vinden de septemberfeesten 
plaats in Zelhem. Leerlingen van onze school nemen deel aan 
verschillende activiteiten, die door de Septemberfeesten  
worden georganiseerd.

10. OVERIGE ACTIVITEITEN
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10.7  De herfstwandeltocht
De vrijdag voor de herfstvakantie maken de groepen een wandeling 
in het bos. We hebben verschillende wandelroutes, die elkaar 
afwisselen.

10.8  Kinderpostzegels
Jaarlijks, in de maand september, gaan de kinderen van groep 7 
op pad om voor de landelijke kinderpostzegelactie postzegels en 
kaarten te verkopen voor het goede doel.

10.9  Maandsluiting
Elke groep verzorgt één keer per jaar, voor de andere kinderen van 
de school, een viering. Er worden liedjes, dansjes, toneelstukjes 
ingestudeerd en opgevoerd. Ook de ouders/verzorgers van de 
kinderen in de groep worden uitgenodigd om te komen kijken. 

10.10  Sinterklaas
Sinterklaas komt ieder jaar met zijn pieten bij ons op school. Voor 
de kinderen van de groepen 1 t/m 4 brengt hij een cadeautje mee.
De groepen 5 t/m 8 krijgen een geldbedrag om voor elkaar een 
cadeautje te kopen. Daarvoor worden lootjes getrokken en maakt 
iedereen een surprise met een gedicht.
 
10.11  Kerstmis
Op de donderdag voor de kerstvakantie houden we op school  
een “Kerstdag”! We organiseren dan een feestelijk en sfeervol 
programma. Vanaf 17.30 tot 19.00 uur is er voor álle kinderen  
een kerstviering.

10.12  4-5 mei 
De school heeft het oorlogsmonument in het dorp geadopteerd. 
Samen met de kinderen van groep 8 zijn wij jaarlijks bij de 
dodenherdenking aanwezig. Er wordt door de kinderen een krans 
gelegd en in de kerk lezen leerlingen van onze school een gedicht 
voor. Tevens neemt de groep deel aan het indrukwekkende “Wes-
terbork project”. Dan komt er o.a. een gastspreker, bekijken ze  
een speciale film en bezoeken ze kamp Westerbork.

10.13  Musical en afscheidsavond groep 8
Aan het einde van het schooljaar nemen de leerlingen van groep 8 af-
scheid van onze school. De kinderen van groep 8 studeren een musical 
in. Deze musical laten ze zien aan de andere kinderen van de school.  

Ook familieleden, buurt en oud-leerlingen krijgen de gelegenheid 
om de musical te komen bekijken. Tijdens de afscheidsavond 
voeren de leerlingen de musical op voor hun ouders en sluiten 
we feestelijk af. 

10.14  Projecten en thema’s
Gedurende het schooljaar werken we aan twee thematische  
projecten. Allereerst nemen we altijd deel aan de Kinderboekenweek. 
Daarnaast kiezen we als tweede project altijd voor een maatschap-
pelijk thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen 
en waarbij het project enkele weken wordt geïntegreerd in het 
leerproces. 

10.15  Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school. Ouders zijn vrij in  
het wel of niet afnemen van de gemaakte foto’s. 

10.16  Doordraaimiddag
Aan het einde van het schooljaar mogen alle kinderen al een middag 
“proefdraaien” in de nieuwe groep bij hun nieuwe juf/meester. Er 
wordt met elkaar kennis gemaakt en er worden leuke activiteiten 
ondernomen. Ouders worden uitgenodigd om de kinderen in de 
nieuwe groep op te komen halen om zo ook al even kennis te  
maken met de nieuwe leerkracht(en).
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11.1  Directeur: 
Tom Meeusen 
E-mail: info@basisschooljanligthart.nl 
Telefoon: 0314 - 621 655 
Mobiel:  06 – 38 19 57 88 

11.2  Interne begeleider(IB-er):
Meike Eggen
E-mail: iber@basisschooljanligthart.nl
Telefoon: 0314 - 621 655

11.3  Administratie:
Madeleine Beun
E-mail: admin@basisschooljanligthart.nl
Telefoon: 0314 - 621 655

11.4  IJsselgraaf:
Keppelseweg 56
6999 AR Hummelo
E-mail: info@ijsselgraaf.nl
Telefoon: 0314-382 990

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. NAMEN EN ADRESSEN

EXTERNE INSTANTIES:INTERN:

11.5 Inspectie van het onderwijs. 
Telefoon:  0800 – 8051 

11.6  Meldpunt vertrouwensinspecteur: 
Telefoon:  0900 – 1113111 
E-mail: info@onderwijsinspectie.nl 
Website: www.onderwijsinspectie.nl

11.7  Vertrouwenspersoon
Onze externe vertrouwenspersoon is:
Mevrouw Y. Kamsma
Telefoon: 06 140 016 72 
e-mail: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl

11.8  Schoolarts / schoolverpleegkundige/ GGD. 
GGD Gelre-IJssel, 
Gezellenlaan 10, 7005 AZ Doetinchem 
Telefoon: 088 – 4433000 

11.9  Schoolbegeleidingsdienst / IJsselgroep Iselinge. 
Bachlaan 11, Postadres: Postbus 277, 
7000 AG Doetinchem 
Telefoon: 0314 – 374141 

11.10 PSG en BSO: Eigen-Wijs
Talmastraat 1
7021 AT Zelhem
Telefoon: 0314 – 621655

11.11  Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO). 
Website: www.voo.nl
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• Kanjer en POWER training
• Veiligheid           

• Plezier op school
• Enthousiasme

• Wederzijds respect
• Zelfvertrouwen

• Kansen
• Tegemoetkomen aan onderwijsbehoeften

• Hoge doelen stellen
• Interactief werken

• Opbrengst Gericht Werken
• Handelings Gericht Werken

• Talenten benutten

• Kinderen
• Structureel Coöperatief Leren

• Kanjertraining
• Ouders

• Collega’s 
• Interactief werken

Positiviteit

• Kinderen en volwassenen die
 zich blijven ontwikkelen 

• Zelfstandigheid
• ICT

• Techniek

Toekomstgericht

Kindgericht

Samenwerken
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