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U heeft de schoolgids van geformeerde basisschool De Calvijnschool opengeslagen. 
De bedoeling van deze gids is u informatie te geven over onze school. Naast de 
uitgangspunten en werkwijzen in de groepen vindt u hierin veel praktische informatie. 
U begrijpt dat een schoolgids nooit een compleet beeld van de school kan geven. 
Een school wordt immers bovenal bepaald door de omgang met elkaar: leerkrachten, 
kinderen en ouders.

Een school is een dynamische organisatie. In de loop van het jaar wordt u op de hoogte 
gehouden van alle ontwikkelingen door middel van de nieuwsbrief en de website 
van onze school. We hopen er met elkaar een goed jaar van te maken waarin de 
kinderen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en met plezier naar school gaan.

Het kiezen van een basisschool is niet eenvoudig. De school die u kiest is immers voor 
de komende jaren medebepalend voor het welbevinden en de ontwikkeling van uw 
kind(eren). Wanneer u uw kind(eren) nog niet bij ons op school hebt aangemeld, dan 
hopen wij dat deze schoolgids voor u een reden zal zijn om eens nader met ons kennis 
te maken. Maakt u gerust een afspraak. U bent van harte welkom.

Wij willen graag samen met de kinderen en ouders van De Calvijnschool een school 
zijn waar kinderen, onder de zegen van God, met plezier naar toe gaan en kwalitatief 
goed onderwijs krijgen.

Met een hartelijke groet,

Team Calvijnschool

Voorwoord
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1.1 Beschrijving van de school
Gereformeerde basisschool de Calvijnschool
Emmastraat 43      
7941 HN Meppel
T 0522 – 25 36 44 
I www.calvijnschoolmeppel.nl
E calvijnschoolmeppel@florion.nl

De schoolleiding
Dhr. Roel Omvlee, A.I.

De Calvijnschool
Onze school heeft de naam gekregen van de 
grote reformator Johannes Calvijn. Johannes 
Calvijn heeft een belangrijke rol gespeeld in 
de geschiedenis van de christelijke kerk in 
Europa. Calvijn heeft niet alleen betekenis 
voor godsdienst en kerk gehad, maar ook voor 
het staatkundige en maatschappelijke leven. 

De Calvijnschool is een gereformeerde basis-
school, die het evangelie centraal stelt. Zij 
gaat uit van de Vereniging voor Gereformeerd 
Primair Onderwijs ‘Florion’, te Zwolle. 

Alle kinderen, waarvan de ouders de levens-
beschouwelijke identiteit van onze school 
respecteren, zijn van harte welkom bij ons op 
school. De leden van de schoolvereniging en 
de personeelsleden van de school dienen lid 

te zijn van een van de Gereformeerde Kerken 
Vrijgemaakt, Christelijke Gereformeerde Kerk- 
en/of Nederlands Gereformeerde Kerken.

1.2 Scholenvereniging Florion
Florion is een vereniging voor gereformeerd 
primair onderwijs en is in 2017 ontstaan uit 
een fusie van VGPO Accretio en VGPO De 
Zevenster. Samen zorgen we ervoor dat gere-
formeerd basisonderwijs in de regio’s Zwolle, 
Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West 
Overijssel en Zuid-West Drenthe in stand 
wordt gehouden en bevorderd. Florion heeft 
scholen in Zwolle, Dalfsen, Meppel, Steenwijk, 
Vollenhove, Hoogeveen, Rouveen, Nieuw-
leusen, Hasselt, Hattem, Kampen, Dronten, 
Emmeloord, Urk, Lelystad, Heerde en ’t Harde. 
In totaal horen 22 basisscholen bij Florion, 
waaronder één SBO-school. 

De naam Florion 
De naam Florion is afgeleid van het werkwoord 
‘floreren’: op zijn best zijn, tot volle ontplooi-
ing komen, zich goed ontwikkelen, groeien, 
bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen 
te laten floreren. We willen bijdragen aan hun 
ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle 
ontplooiing komen in een rijke, veilige en 
eigentijdse leeromgeving.

Geloofwaardig onderwijs
Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs 
richting en waarde. Elke dag werken wij in 
lerende organisaties aan kwalitatief hoog-
staand onderwijs. Dat is bijbelgetrouw en 
waardenvol onderwijs, gegeven door profes-
sionele medewerkers die geloven in God. Wij 
kunnen uitleggen waarom wij de dingen doen 
zoals we ze doen en zijn daarop aanspreek-
baar.
 
Doel van de vereniging
Het doel van de vereniging is het stichten en 
in stand houden van gereformeerde scholen 
in de regio naar de leer van de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt), zoals verwoord in de 
statuten en het huishoudelijk reglement. U 
kunt lid worden van onze vereniging als u 
belijdend lid bent van een van de Gerefor-
meerde Kerken (vrijgemaakt), Christelijke 
Gereformeerde Kerken, Nederlands Gerefor-
meerde Kerken of van een kerkgenootschap 
die recent is voortgekomen uit de GKv. Het 
toelatingsbeleid is ruimer. 

De bestuursvorm
Er is gekozen voor het Raad-van-Beheer-model 
en dit model kent een Algemeen (toezicht-
houdend) Bestuur en een Dagelijks Bestuur. 
Het algemeen bestuur legt verantwoording af 

1. Organisatie 
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aan de ledenraad die functioneert als ALV. Het 
dagelijks bestuur legt verantwoording af aan 
het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur 
vervult ook de rol van algemene directie.
Het dagelijks bestuur/algemene directie is 
eindverantwoordelijk en geeft uitvoering aan 
dagelijkse organisatie De leden (het lid) van 
het dagelijks bestuur/algemene directie wor-
den benoemd door het algemeen bestuur.

De vormgeving van de nieuwe organisatie
Naast de bestuurlijke niveaus van sturing is 
de locatiedirecteur (in overleg met het 
schoolteam) een belangrijke schakel binnen 
de vereniging (zeggenschapslijn) en is er op 
twee niveaus (MR en GMR) advies en instem-
ming door medewerkers en ouders aanwezig 
(medezeggenschapslijn). In de praktijk zullen 
er gemandateerde bevoegdheden in de 
organisatie worden neergelegd bij de diverse 
geledingen. Iedere geleding zal vanuit haar 
eigen rol, taak en bevoegdheid moeten bijdra-
gen aan de doelstelling van de organisatie als 
geheel. Namens het bestuur/bevoegd gezag 
heeft de directeur-bestuurder contact met de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR) en de locatiedirecteur met de MR.

Adresgegevens Florion
Postadres
Florion
Postbus 393
8000 AJ  ZWOLLE
T 038 - 2305001

Bezoekadres
Florion
Greijdanus, F/H-gebouw, H2
Campus 5
8017 CB  ZWOLLE

Overige gegevens
E bestuurskantoor@florion.nl
I www.florion.nl
Dagelijks bestuur: G.J. (Gert) Laarman 

Voor meer informatie over Florion: zie
www.florion.nl
 
Gegevens algemeen bestuur Florion
Voorzitter 
K.A. (Kor) Dijkema 
Molenweg 301
8012 WJ Zwolle 
T 06-23192432
E k.a.dijkema@kpnmail.nl
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Secretaris 
Y.N. (Nynke)van Eijsden-Douma 
Verlengde Meidoornstraat 18
8091DH Wezep
T 038-7850660
E algemeenbestuur@florion.nl

Penningmeester H. (Hartger) Veenstra  
Lid B.J. (Bernard)Petter  
Lid A.P. (Arnout)de Leeuw  
Lid J.S. (Jan Sjirk) Rodenboog  
Lid M.H.(Marike) van der Woerd-Visser
   
De GMR
Secretaris: M. (Martijn) van Heerde
E gmr@florion.nl

Lidmaatschap vereniging
U kunt lid worden van onze vereniging als u 
belijdend lid bent van een van de Gereformeer-
de Kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gerefor-
meerde Kerken, Nederlands Gereformeerde 
Kerken of van een kerkgenootschap die recent 
is voortgekomen uit de GKv. 

Inning ouder- en verenigingsbijdrage 
Voor de inning van de ouder- en verenigings-
bijdrage ontvangt u in het voorjaar van 2018 
een factuur. Mocht u in verleden een incasso-
machtiging hebben afgegeven, dan staat op de 
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betreffende factuur vermeld op welke datum 
de incasso zal plaatsvinden. De hoogte van 
de ouderbijdrage verschilt per school en staat 
vermeld in de schoolgids. De verenigingsbij-
drage was voor 2017 vastgesteld op € 15,-- per 
gezin en voor 2018 moet de hoogte van de 
bijdrage nog worden vastgesteld. 

Verzekeringen
WA-verzekering
Wij nemen deel aan een collectieve WA-
verzekering. 

Wat is wel verzekerd? 
In de WA-verzekering is de aansprakelijkheid 
van het schoolbestuur, de personeelsleden 
en ouderparticipanten verzekerd. Ouderparti-
cipanten zijn bijvoorbeeld leesmoeders, over-
blijfmoeders of begeleiders van schoolreisjes.
Wanneer door hun toedoen of nalatigheid 
schade ontstaat aan zaken of personen, dan 
wordt deze schade vergoed door de verzeke-
raar. Er moet dan wel sprake zijn van schuld.

Wat is niet verzekerd?
Vaak wordt er gedacht dat in de WA-verzeke-
ring ook de leerlingen verzekerd zijn. Dat is 
echter niet het geval. Wanneer een leerling 
schade veroorzaakt en daarvoor aanspra-
kelijk is, valt dit in principe niet onder de 
WA-verzekering van de school maar onder 
die van de ouders. Ook is niet verzekerd de 
schade die ontstaat na een ongeval. Wanneer 
de leerling uit een klimrek valt en een arm 
breekt, valt dat niet onder de WA-verzekering 
van de school, maar onder die van de ouders. 

Een uitzondering hierop vormen situaties van 
schuld of verwijtbare nalatigheid. Bijvoor-
beeld wanneer een pleinwacht het ongeluk 
in redelijkheid had kunnen voorkomen, of 
wanneer het speeltoestel ondeugdelijk is. Het 
eigen risico bedraagt €100,-

Wanneer leerlingen tijdens een schoolreisje 
worden vervoerd in auto’s is het belangrijk 
om erop te letten dat door de autobezitter 
een inzittendenverzekering is afgesloten voor 
het toegestane aantal inzittenden.

Scholierenongevallenverzekering/schoolreis-
verzekering
Er is een collectieve ongevallenverzekering 
afgesloten voor alle kinderen, personeels-
leden, vrijwilligers en stagiairs van alle 
scholen. Deze verzekering dekt het ongeval-
lenrisico gedurende alle schoolactiviteiten 
binnen schoolverband. Ook het komen van en 
naar school is meeverzekerd. Bij een ongeval 
is de schuldvraag niet aan de orde. Bij vergoe-
ding van geneeskundige en tandheelkundige 
kosten geldt de dekking als aanvulling op de 
reeds afgesloten ziektekostenverzekering. Er 
moet dus bij een ongeval eerst een beroep 
gedaan worden op de eigen verzekering. 

De collectieve ongevallenverzekering omvat 
tegelijkertijd een doorlopende schoolreis-
verzekering. Deze verzekering dekt naast 
geneeskundige en tandheelkundige kosten 
bijvoorbeeld ook bagage, buitengewone extra 
kosten en schade aan gehuurde verblijven. 
Ook bij deze verzekering geldt dat naast de 

kinderen ook de personeelsleden, stagiairs en 
ouders die met een schoolreisje meegaan, zijn 
meeverzekerd.

Inspectie van het onderwijs
E info@owinsp.nl
I www.onderwijsinspectie.nl
T Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Informatie over Scope
Zeventien scholenclusters werken samen 
met de Educatieve Academie van Viaa aan de 
professionalisering van beginnende leerkrach-
ten, voortkomend vanuit de regeling Verster-
king samenwerking lerarenopleidingen en 
scholen 2013-2016. Dit is ook op onze school 
het geval. De naam van het project is Scope 
– scholen voor Christelijk Primair Onderwijs. 
Concreet betekent het dat we binnen Scope 
samen willen zorgdragen voor scholen en een 
bijpassende opleiding waarin een nieuwe 
generatie leerkrachten kan worden opgeleid 
en begeleid. 
 
Bovendien wordt er in een zestal deelprojec-
ten (met daarin participatie vanuit de deelne-
mende scholen en vanuit Viaa) samengewerkt 
om te komen tot een gewortelde verdieping 
van thema’s (o.a. pesten, ouderbetrokken-
heid) waarbij een link naar de lerarenopleiding 
blijvend vorm krijgt. 

Meer informatie over deze thema’s, het 
project Scope en de lerarenopleiding vindt u 
op de website www.samenwerkingsverband-
scope.nl en de site www.viaa.nl
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Florion Onderwijsondersteuning
Passend Onderwijs op De Calvijnschool. 
Wat is Passend Onderwijs?
Passend Onderwijs heeft als doel dat zoveel 
mogelijk kinderen regulier onderwijs kunnen 
volgen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs, 
zeker kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben.

Schoolondersteuningsprofiel
In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van 
de school staat beschreven welke ondersteu-
ning de school aan kinderen met speciale 
ondersteuningsbehoeften kan bieden, maar 
ook waar de grenzen van de school liggen. 
Concreet beschrijft de school: het niveau van 
de basiszorg, wat de onderwijsinspectie vindt 
van de geboden ondersteuning, welke extra 
ondersteuning de school kan bieden en welke 
stimulerende en belemmerende factoren van 
invloed zijn op het vormgeven van de onder-
steuning. 

Het profiel kan door ouders gebruikt worden 
bij hun schoolkeuze. Voor de school is het 
profiel het  instrument om in gesprek te blijven 
over het niveau van de geboden ondersteu-
ning: ‘wat voor school willen we zijn’. Het SOP 
van onze school staat op de website.

Zorgplicht
Zorgplicht betekent dat de school verantwoor-
delijk is voor een passende onderwijsplek 
voor elk aangemeld kind. Als de school zelf 
geen passend onderwijsaanbod kan bieden, 
dan gaat de school met ouders op zoek naar 

een school die dit wel kan. Dat kan een andere 
basisschool zijn of een school voor speciaal 
(basis) onderwijs.

Handelingsgericht werken
De afgelopen jaren is op onze school het 
handelingsgericht werken (HGW) ingevoerd. 
De kern van HGW is dat uitgegaan wordt van 
de mogelijkheden van een kind en niet van 
zijn/haar beperkingen of belemmeringen. 
Ook zijn afspraken gemaakt over de onder-
steuningsroute binnen de school. Daarin wordt 
met name de positie van de ouders als partner 
benadrukt. Voor leerlingen die extra onder-
steuning krijgen, wordt een ontwikkelings-
perspectief (OPP) opgesteld met daarin het te 
verwachten uitstroomniveau.

Florion onderwijsondersteuning
Het bestuur van Florion heeft de mogelijk-
heden om eigen beleid te ontwikkelen. Voor 
de uitwerking en het vormgeven van het beleid 
op het gebied van ondersteuning, gebruikt 
het bestuur Florion, centrum voor onder-
wijsondersteuning. Vanuit Florion onderwijs-
ondersteuning wordt de regie gevoerd op de 
vormgeving van Passend Onderwijs op de 
scholen. Er vindt afstemming plaats met het 
samenwerkingsverband en er wordt beleid 
ontwikkeld. Door Florion onderwijsonder-
steuning worden leerlingen onderzocht en is 
er begeleiding beschikbaar voor leerlingen, 
leerkrachten en scholen. Ook wordt vanuit 
Florion ondersteuning waar nodig extra ingezet 
op de scholen, bijvoorbeeld door middel van 
het toekennen van een arrangement.

Op weg naar arrangeren
Passend Onderwijs wil thuisnabij onderwijs 
realiseren. Soms wordt de ondersteuning 
van de school vergroot door middel van een 
arrangement. Arrangeren is een methode 
van toewijzing van handelingsgerichte 
ondersteuning om tegemoet te komen aan 
de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte 
van de leerling.

Arrangement
De school moet aantonen wat ze zelf al 
hebben gedaan en wat het doel is van het 
arrangement. Een arrangement kan bestaan 
uit: ondersteuning voor de leerling of 
leerkracht, ondersteuning door een training, 
een cursus of coaching, inzet van kennis van 
het speciaal onderwijs, materiële ondersteu-
ning of ondersteuning van externe partners 
(jeugdzorg).

Commissie Arrangeren
Onze school heeft een eigen trajectbegelei-
der bij Florion. Deze trajectbegeleider komt 
vier keer per jaar op school om met de in-
tern begeleider de ondersteuningstrajecten 
door te nemen. De trajectbegeleider kent de 
school en is op de hoogte van de dossiers.
Als een school overweegt een arrangement 
aan te vragen, dan wordt de trajectbege-
leider daarbij betrokken. Voor de aanvraag 
moet een ontwikkelingsperspectief en een
aanvraagformulier worden ingediend, 
waarin de ondersteuningsbehoefte wordt 
verwoord en wordt aangegeven hoe het 
arrangement wordt ingezet. De traject-



begeleider schrijft een aanbeveling.  De arran-
gementen worden beoordeeld door de com-
missie Arrangeren, deze commissie bestaat uit: 
een voorzitter (directeur Florion onderwijs-
ondersteuning), een orthopedagoog en een 
trajectbegeleider. In de vergadering wordt de 
aanvraag toegelicht door de trajectbegeleider 
van de school en wordt een beslissing over het 
toekennen van het arrangement genomen.

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid
Komen ouders en school tot de conclusie dat 
een leerling niet genoeg baat heeft bij het 
ondersteuningsaanbod van de basisschool, 
dan is een plaatsing op een speciale onder-
wijsvoorziening wellicht passender. In zo’n 
geval vraagt de school bij het samenwerkings-
verband een toelaatbaarheidsverklaring aan. 
Het samenwerkingsverband heeft een centrale 
commissie voor het afgeven van de toelaat-
baarheidsverklaring voor het speciaal (basis) 
onderwijs. De aanvraag voor een toelaatbaar-
heidsverklaring gaat altijd eerst voor advies 
naar de commissie Arrangeren bij Florion 
onderwijsondersteuning. 

Gereformeerd SBO Het Speelwerk
De gereformeerde school voor speciaal 
basisonderwijs, Het Speelwerk in Zwolle, blijft 
voor alle leerlingen van de scholen van Florion 
beschikbaar. Door het samenwerkingsverband 
moet een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
voor de leerling worden afgegeven.

1.3 Schoolraad en medezeggen-
schapsraad
De Schoolraad (SR)
De schoolraad bestaat uit ongeveer zeven 
ouders en is een afvaardiging van alle ouders 
van de school. In de vergaderingen komt een 
groot aantal onderwerpen aan de orde. Enkele 
voorbeelden zijn schooljaarplan, schoolgids, 
ontwikkelingen rondom De Calvijnschool. 
Maar ook gewone schoolpleingesprekken 
komen aan de orde. 

Een deel van de vergadering wordt er 
vergaderd met de locatiedirecteur zodat de 
schoolraad ook een schakel is tussen de school 
en de ouders. Onderdeel van de schoolraad is 
de (wettelijk verplichte) medezeggenschaps-
raad (MR). In de medezeggenschapsraad 
zitten zowel ouders als leerkrachten. De 
medezeggenschapsraad heeft ten aanzien van 
beleidszaken van de school een aantal advies- 
en instemmingrechten die zijn omschreven in 
het medezeggenschapsreglement 
van de schoolvereniging. 

Als u vragen of andere zaken wilt melden aan 
de schoolraad, kunt u dit doen door een van 
de leden aan te spreken of te mailen.

De SR heeft de volgende doelstellingen:
1. Borging en vergroting van inspraak en 

betrokkenheid van ouders.
2. Versterking van de kwaliteit van de 

medezeggenschap.
3. Verhoging van de efficiency van het 

overleg tussen school en ouders.

Voor alle zaken in en om de school vormt 
de SR het platform en overlegorgaan. Wat 
formeel en wettelijk moet via de Wet op de 
Medezeggenschap (MR) en wat verder kan en 
mag heeft een platform door middel van de 
SR. De volgende taken zijn de SR toebedeeld:
• Stimuleren van betrokkenheid van de 

ouders bij de school. 
• Gevraagd en ongevraagd advies geven  

over allerlei binnen- en buitenschoolse  
activiteiten en beleidszaken op bestuurs- 
en schoolniveau. 

• Het organiseren en uitvoeren van onder-
steunende taken. 

• Bewaken en versterken van de identiteit.
• Beheer van de ouderbijdrage.
• Bezoeken nieuwe leerlingen.

Door de SR wordt er ongeveer één keer in de 
zes weken vergaderd. Daar wordt verslag ge-
daan van de activiteiten en worden de jaarcij-
fers gepresenteerd. Tevens wordt de begroting 
voor het komende jaar besproken. Vaak wor-
den ouderavonden ook in samenwerking met 
de SR voorbereid. De schoolraad geldt ook als 
belangrijk klankbord namens ouders en gelden 
als ambassadeur voor de school. 

Ouderbezoeken
Waar mogelijk en op verzoek, bezoekt de SR, 
samen met de directeur, ouders ongeveer een 
half jaar voordat het eerste kind van het gezin 
4 jaar wordt. Tijdens dit identiteitsgesprek met 
de ouders, wordt gesproken over school-
keuze en motivatie. Na aanmelding nemen de 
kleuterleerkrachten contact op om wenmo-
menten, de start van de schoolgang en andere 
praktische zaken te bespreken. 



 Medezeggenschap en Medezeggenschaps-
raad (MR)
Het is belangrijk dat ouders en school met 
elkaar praten over hun opvattingen over 
onderwijs en opvoeding en wat zij van elkaar 
verwachten. Dat kan door lid te worden van 
de schoolvereniging, maar ook door deel te 
nemen aan of mee te denken met de Mede-
zeggenschapsraad. De MR bestaat uit 2 ouders 
en vertegenwoordigers van het (onderwijzend) 
personeel. De MR is een inspraakorgaan, 
dus de raad geeft zijn mening over zaken of 
onderwerpen die het bestuur of de direc-
tie voorleggen, maar mag ook ongevraagd 
adviseren. Soms heeft de MR adviesrecht 
en in andere gevallen hebben ouders en/of 
personeel instemmingsrecht. Heel veel zaken 
betreffende de MR zijn vastgelegd in de Wet 
Medezeggenschap Onderwijs en in ons eigen 
medezeggenschaps-reglement. Ouders kunnen 
van dat reglement een kopie opvragen. De MR 
is ondergebracht binnen de SR en vergadert 
samen met de SR. Wanneer ouders willen dat 
een bepaalde zaak op de vergadering wordt 
besproken of een vraag hebben aan de MR, 
kunnen zij zich het beste tot één van de MR 
leden wenden.  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) 
De Gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raad behandelt zaken die van gemeenschap-
pelijk belang zijn voor de 22 scholen binnen 
Florion. Deze worden zogenaamde ‘centrale 
onderwerpen’ genoemd. U kunt hierbij denken 
aan: personeelsbeleid, centraal-management, 
positie SR en ouders, etc. De GMR is een 

raad die direct invloed kan uitoefenen op het 
bestuurlijk beleid.

1.4 Schoolgrootte
Het aantal leerlingen dat De Calvijnschool dit 
jaar bezoekt zal naar verwachting rond de 
teldatum (1 oktober 2017) ongeveer 135 zijn.

1.5 Ouderbijdrage
Van alle ouders met kinderen bij ons op school 
wordt een ouderbijdrage gevraagd. Deze 
ouderbijdrage is vrijwillig. De ouderbijdragen 
worden onder andere gebruikt voor:
1. Schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 7
2. Kamp voor groep 8
3. Afscheid groep 8
4. Swim2play
5. Sinterklaasfeest in groep 1 t/ 4
6. Sportactiviteiten voor de groepen 4 - 8
7. Excursies voor alle groepen

Voor schooljaar 2017/2018 is de hoogte van 
de ouderbijdrage per gezin per schooljaar:
1 schoolgaand kind   € 55,-
2 schoolgaande kinderen € 90,-
3 of meer schoolgaande kinderen € 120,-

Indien uw kind instroomt na 1 oktober wordt 
de volgende staffel toegepast:
• Periode 1: oktober t/m november   
 > u betaalt 100%
• Periode 2: december t/m februari   
 > u betaalt 75%
• Periode 3: maart t/m mei    
 > u betaalt 50%
• Periode 4: juni t/m juli    
 > u betaalt 25% 

U kunt de ouderbijdrage, binnen 30 dagen 
na factuurdatum, overmaken op bankreke-
ningnummer NL77RABO01593.50.948 t.n.v. 
Calvijnschool te Meppel.

Ieder jaar presenteert de penningmeester van 
de schoolraad een Rekening & Verantwoor-
ding waarin de ontvangen ouderbijdragen en 
gemaakte kosten worden weergegeven. 
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2.1 Gereformeerd
De Calvijnschool is een Gereformeerde 
basisschool. De school gaat uit van scholen-
vereniging Florion. Voor ons is de Bijbel en 
het verbond dat God, onze Schepper, met ons 
aangaat, leidend voor ons dagelijks leven. We 
staan positief christelijk in het leven. 

Iedere dag willen we met God beginnen en 
onze manier van leven, onze omgang met 
elkaar en onze keuzes zijn gebaseerd op dat 
wat Hij van ons vraagt. Dit lukt met vallen en 
opstaan. We zijn ons bewust van onze tekort-
komingen en daarmee dankbaar voor Zijn 
verlossend werk. 

2.2 Uitgangspunten
Wij geloven in de ontwikkeling van kinderen 
met unieke gaven en talenten. Wij geloven dat 
kinderen waardevol zijn voor God, voor ons 
en voor elkaar. Wij geloven dat de één leert 
door te doen, de ander door het voor zich te 
zien. Wij werken in alle groepen volgens het 
principe van Meervoudige Intelligentie. In 
ons onderwijs zijn Bijbelse waarden leidend. 
Wij geloven dat christen zijn betekent: liefde, 
transparantie, inspiratie en samenwerking 
geven.

Wij geloven dat God met Zijn Liefde steeds bij 
ons is. Wij geloven dat Jezus het fundament is 
waarop we mogen leven en leren. Het is een 
Way of Life. Wij geloven dat we, met alle talen 
van de liefde, God mogen dienen. Dit doen 
we met:
• De taal van muziek, loven en prijzen.
• De taal van tekenen en schilderen.
• De taal van drama/uitbeelden.
• De taal van verhalen vertellen en  

navertellen.
• De taal van respect voor onszelf en de 

naaste.

Daarom houden we daarbij zoveel mogelijk 
rekening met de behoeften en de capaciteiten 
van de kinderen, zowel op intellectueel als 
sociaal-emotioneel gebied. Daarmee willen we 
vorm geven aan adaptief onderwijs.

Bijbelonderwijs
Naast het aanbrengen van Bijbelkennis en het 
aanleren van christelijke liederen, willen we 
de kinderen liefde en eerbied voorhouden tot 
God en de naaste. We gebruiken hiervoor de 
methode ’Levend Water’.

Het samenleven tot Zijn eer is daarbij ons 
doel. We schenken ruime aandacht aan de 
christelijke feesten in de klas. De Bijbel bepaalt 

bovendien de manier waarop er gesproken 
wordt over vakken als geschiedenis, natuur-
kennis en sociale vorming.  

Verbinding met ons onderwijs
Onze missie en onze visie krijgen vorm vanuit 
onze identiteit. In de beschrijving van onze 
missie en visie (hoofdstuk 3), is helder weer-
gegeven waarom wij bepaalde keuze maken 
en wat dit betekent voor de koers van ons 
onderwijs. 

2.3 Toelatingsbeleid
De leidende rol van de Bijbel maakt dus dat we 
een duidelijk toelatingsbeleid hebben. Voor 
toelating tot De Calvijnschool is het wenselijk 
dat er een relatie met een protestants-
christelijk kerkgenootschap is. Het respecteren 
van de grondslag van de school is een vereiste. 

Verder verwachten we van al onze leerlingen 
dat zij deelnemen aan alle identiteitsgebon-
den activiteiten en van de ouders dat ze zich 
conformeren aan ons onderwijs. De directie/
schoolraad zal tijdens een kennismakings- en 
identiteits-gesprek aandacht geven aan de 
identiteit van de school. Samen met de ouders 
wil de school dan ook een eenduidig en 
gezamenlijk vertrekpunt waar ouders en 
school elkaar op mogen aanspreken. 

2. De identiteit van de school



14



Schoolgids 2017 - 2018

3.1 Onze missie
Elkaar ontmoeten verwoorden we in onze 
missie. Een missie is een kernachtige typering 
van hoe we als school aankijken tegen onze 
opdracht. De missie van De Calvijnschool is als 
volgt: 

Wij gaan voor...
‘een school waar de kinderen eigenaar zijn 
van hun eigen ontwikkelproces en zich intellec-
tueel en sociaal-emotioneel kunnen en willen 
ontwikkelen in een veilige en warme sfeer 
gebaseerd op het christelijk geloof, de liefde 
tot God en de naaste;’

‘kinderen die zelfvertrouwen hebben en zich-
zelf verantwoordelijk weten/voelen voor hun 
eigen ontwikkeling en hierbij respect hebben 
voor hun omgeving (mens en materiaal);’

‘kinderen die weten dat ze afhankelijk van God 
zijn, die zicht hebben op hun eigen talenten, 
mogelijkheden en belemmeringen en die posi-
tief in het leven staan: vol zelfvertrouwen, met 
een positief zelfbeeld en respectvol omgaan 
met de ander en zichzelf;’

‘ervarings- en betekenisvol onderwijs, waarbij 
kinderen hun eigen en elkaars, door God 
gegeven talenten, mogen ontdekken.’

3.2 Onze visie 
Wij geloven dat...
‘elk kind een geschenk van God is dat liefde, 
waardering en aanmoediging nodig heeft om 
te ontdekken wat zijn/haar, door God gegeven, 
talenten zijn. En dat hij/zij deze talenten wil 
gaan gebruiken in/voor de maatschappij, 
tot eer van God en tot dienst van de naaste 
(Christus zichtbaar in alles;)’

‘elk kind onvoorwaardelijke liefde en een 
veilige omgeving nodig heeft om tot zijn/haar 
recht te komen en zo zijn/haar, door 
God gegeven talenten kan ontdekken.’

We bereiken dit door…
Bij onze missie en visie staan meerdere 
mooie volzinnen. Ze staan er niet voor niets. 
We willen elkaar voortdurend op deze zinnen 
spiegelen. Doen we wat we hebben beloofd 
aan de leerlingen, aan de ouders en aan 
onszelf? In dit nieuwe schooljaar gaan we op 
de volgende manieren en met de volgende 
methodieken aan de slag om ons woord 
te houden. We gaan ons aan onze belofte 
houden door onder andere:
• het aanbieden van Bijbelgetrouw  

onderwijs;
• het verzorgen van de Kanjertraining;
• het werken volgens de principes van 

Leren in Beeld;
• werken met de inzet van het Kindplan;
• ons onderwijskundig concept Meer-

voudige intelligentie;
• samen te werken met De Herberg,  

christelijke kinderopvang en buiten-
schoolse opvang.

In de komende hoofdstukken werken we 
enkele van de hierboven genoemde thema’s/
onderwerpen, verder uit.

3. Onze visie op onderwijs
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4.1 Het onderwijs op onze school
De school werkt met het zogenaamde leerstof-
jaarklassensysteem. Dat betekent dat we de 
leerlingen hebben gegroepeerd op grond van 
hun leeftijd en dat we ze binnen een cursus-
jaar dezelfde leerstof aanbieden, uitgezonderd 
kinderen met aparte programma’s voor lezen, 
taal en/of rekenen.

We zitten in een meerjarig traject (‘Wijzer door 
talenten’) om het onderwijs meer adaptief 
te maken. Concreet willen we Meervoudige 
Intelligentie (MI) een herkenbare plaats geven 
in het onderwijsaanbod. Uitgangspunten van 
adaptief onderwijs zijn: 
• Meer aansluiting bij de belevingswereld 

van het kind.
• Betere balans tussen hoofd, hart en 

handen.
• Een rijke leeromgeving creëren.
• Gebruik maken van meervoudige  

intelligentie.
• Gebruik maken van samenwerkend leren.

Bij dit proces hebben we externe ondersteu-
ning. Voor leerlingenzorg op beleidsmatig 
niveau is een Interne Begeleider een aantal 
dagdelen beschikbaar.

4.2 Voorzieningen in het school-
gebouw
De school heeft twee verdiepingen. De groep 
1 t/m 3 betrekken de benedenverdieping en 
de groepen 4 t/m 8 de bovenverdieping. We 
beschikken over 7 leslokalen en een 1 extra 
groepsruimte, waar buiten het lokaal en inte-
graal gewerkt kan worden, waar de verbre-
dingsgroep één keer per week werkt en waar 
andere activiteiten plaatsvinden. In deze extra 
groepsruimte bevindt zich ook de schoolbiblio-
theek. Daarnaast is de school voorzien van een 
centrale ruimte, een personeelsruimte, een IB-
ruimte, spreekruimte en directiekamer. Er zijn 
verschillende magazijnen en er is een moderne 
reproruimte ingericht voor drukwerk en grafi-
sche activiteiten. In een aparte vleugel in ons 
gebouw is kinderdagopvang, buitenschoolse 
opvang en een peuterplusgroep gesitueerd. De 
opvang wordt georganiseerd door christelijke 
opvang-organisatie CBO De Herberg.
 
Alle leslokalen zijn voorzien van digiborden en 
een aantal vaste computerwerkplekken voor 
de leerlingen. In de centrale zaal is ook een 
ICT-plein geformeerd. Leerlingen en leerkrach-
ten kunnen hier werken op een groot aantal 
computers. 

De ICT-middelen worden binnen de school 
onder andere ingezet op gebied van reme-
diërende activiteiten, studievaardigheden, 
als naslagwerk tijdens het M.I.-onderwijs, bij 
foto-, film- en videomontage en als communi-
catiemiddel. 

De Calvijnschool bevindt zich in een traject 
voor verbouw. De school is gesitueerd in een 
karakteristiek gebouw (bouwstijl Amsterdamse 
School), maar er zijn wensen om te vernieuw-
en. Dit om optimaal tegemoet te komen aan 
het onderwijs van de 21e eeuw. Dit vraagt 
om meer flexibele werk- en leerplekken en de 
mogelijkheid om groepen en lokalen integraal 
te verbinden. Daarnaast is er behoefte aan 
meer ruimte om de vaardigheden van presen-
teren, delen en verbinden te vergroten. In 
het schooljaar 2017-2018 vindt er een groot-
schalige verbouwing van ons schoolgebouw 
plaats (zowel van binnen als aan de buiten-
kant). Om deze reden, is onze tijdelijke locatie 
ondergebracht in de Zuiderschool, Prinses Ma-
rijkestraat). De verhuizing vindt wellicht plaats 
rond de kerstvakantie en medio juli hopen 
weer ons nieuwe schoolgebouw te betrek-
ken. Ook de opvang van De Herberg verhuist 
tijdelijk met ons mee. 
 

4. Inrichting van het onderwijs
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4.3 Activiteiten en lessen voor 
kinderen 
Bijbels onderwijs 
Het Bijbelonderwijs is niet alleen belangrijk 
voor de dagopening, maar is bepalend voor 
de hele sfeer op school. Elke morgen beginnen 
we met zingen en gebed, waarna volgens een 
rooster een Bijbelverhaal wordt verteld. In 
groep 1 en 2 worden de verhalen verwerkt 
met gesprekken, liedjes en tekeningen. In 
groep 3 t/m 8 gaan we verder met de 
methode van Levend Water. 

Daarnaast leren de kinderen elke week een 
lied. Op de website van onze school vindt u 
het overzicht met de liederen door het jaar 
heen. Daarnaast treft u hier een schema met 
de thema’s (het hoofdstuk uit Levend Water) 
die we bij het Bijbelonderwijs behandelen.

Nederlandse taal en schrijven
In de kleutergroepen wordt al begonnen met 
het aanvankelijk taal-, reken- en schrijfonder-
wijs. Vanaf groep 3 krijgt dit een systematisch 
karakter. We gebruiken daarbij de methodes 
Veilig leren lezen, Taal in Beeld en een aantal 
lees-interveniërende lesprogramma’s. 
Daarnaast gebruiken we schrijfmethodes om 
het fijn motorisch handschrift aan te leren. 
Voor begrijpend lezen gebruiken we Cito 
Begrijpend lezen en Nieuwsbegrip XXL. Deze 
laatste methode voor begrijpend lezen maakt 
een mooie koppeling met het nieuws van die 
lesweek. De kinderen krijgen via het digibord 
een instructie met ondersteuning van het 
Jeugdjournaal. De kinderen werken aan een 

tekst voor een nieuwsbericht met opdrachten 
en leesstrategieën. 

Lezen is een belangrijk onderdeel van ons les-
programma. Al in de kleutergroepen wordt er 
leesonderwijs aangeboden met de methode 
Schatkist. Binnen deze methode wordt er aan-
dacht besteed aan het aanleren van de letters 
en cijfers, het leren rijmen, de woordenschat 
en het voorbereidend lezen. 

Vanaf groep 3 besteden we daar met Veilig 
leren lezen structureel aandacht aan. Als de 
stof van deze methode aan het eind van groep 
3 wordt afgerond, beheersen de meeste 
kinderen AVI-niveau E3 of hoger. Waar kin-
deren achterblijven hebben we onze leeszorg 
ingericht met een aantal leesinterveniërende 
programma’s. 

Op het gebied van taal- en leesonderwijs is er 
op de Calvijnschool een coördinator Taal & 
Lezen aanwezig. Zij geeft sturing en invulling
aan het taal- en leesbeleid op school. Daar-
naast bedient zij collega’s met de nodige 
expertise op het gebied van taal- en lees-
onderwijs op school en onderhoudt zij het 
contact met de bibliotheek(-ouders).

Rekenen en wiskunde
Voor rekenen en wiskunde gebruiken we de 
methode Alles Telt. De kinderen leren hier 
de basisvaardigheden van het rekenen en er 
is veel aandacht voor cijferen, hoofdrekenen 
en ‘verhaaltjessommen’ (contextsommen). 
Ook maken de kinderen kennis met tabellen, 

grafieken, de tijd en het metriek stelsel. Inzicht 
is heel belangrijk. Alles Telt biedt rekenonder-
wijs aan op verschillende niveaus voor de 
leerlingen. Er is zowel aandacht voor de zorg-
leerlingen op het gebied van rekenen als voor 
de leerlingen die extra rekenlesstof behoeven. 
Naast Alles Telt gebruiken we ook de metho-
diek Met sprongen vooruit. Hiervoor zijn een 
aantal leerkrachten opgeleid.  

Engels
Voor het vak Engels gebruiken we de methode 
Take it easy. Deze wordt ingezet vanaf groep 
6. Vanaf groep 7 wordt Engels als huiswerk 
meegegeven en getoetst. Bij Take it easy 
speelt het digibord een centrale rol in de les. 
De kinderen worden ‘ondergedompeld’ in 
Engels, wat betekent dat er de hele les in het 
Engels wordt gecommuniceerd. De leerlingen 
in groep 8 krijgen Engels aangeboden door 
middel van de methode Rosetta Stone. Dit
 is een gedigitaliseerd, internationaal talen-
programma, waarbij de leerlingen op hun eigen 
niveau en snelheid werken aan de gesproken 
Engelse taal. Ook dit vindt plaats door middel 
van ‘onderdompeling’.  
 
Een extra vreemde taal 
Binnen de verbredingsgroep wordt er ook 
gewerkt met het (computer-)programma 
Rosetta Stone. Met Rosetta Stone hebben 
de leerlingen in de verbredingsgroep – naast 
Engels – de mogelijkheid om een tweede 
vreemde taal aan te leren. Binnen dit pro-
gramma kunnen ze een keuze maken uit meer 
dan 24 vreemde talen. Vaak werken we met 
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Spaans, Frans, Duits of maken de leerlingen 
zelfs kennis met de Chinese taal. 

Wereldoriëntatie 
Onder wereldoriëntatie vallen de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs 
en culturele vorming. Deze vakken worden 
volgens het concept Meervoudige Intelligentie 
aangeboden. Voor een beschrijving van Meer-
voudige Intelligentie, lees hieronder: 

Meervoudige Intelligentie (volgens VierKeer-
Wijzer®)
Sinds het schooljaar 2015-2016 werken we 
binnen de wereldoriëntatie vakken volgens 
het principe van de Meervoudige Intelligentie. 
Het invoeringstraject van M.I. duurt (naar 
verwachting) ongeveer 3 á 4 jaar. Ieder jaar 
voegen we een vak toe aan dit concept. Voor 
dit jaar staat geschiedenis op de planning. 

Onze uitgangspunten geven we een nadrukke-
lijke invulling door middel van het vak concept 
Meervoudige Intelligentie (M.I.). Meervoudige 
Intelligentie gaat uit van de verschillende 
intelligenties die elk mens heeft. Niet iedereen 
is even goed in hetzelfde. We gebruiken ons 
hoofd, hart en onze handen allemaal op 
andere wijze. De één is bijvoorbeeld erg talig 
ingesteld, terwijl een ander juist creatief is. 

Er worden acht intelligenties onderkend. Dit 
zijn:
1. Verbaal-Linguïstische intelligentie: taal, 

poëzie, spelling, lezen, verhalen. 
2. Logisch-Mathematische intelligentie: 

logisch denken, cijfers, experimenteren. 
3. Visueel-Ruimtelijke intelligentie:  

tekenen, schilderen, architectuur,  
vormgeven. 

4. Muzikaal-Ritmische intelligentie: muziek 
luisteren, maken, componeren, herken-
nen. 

5. Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie: 
lichamelijke inspanning, knutselen, 
toneel, dans. 

6. Naturalistische intelligentie: dieren, 
planten, verzamelen, ordenen, natuur-
verschijnselen. 

7. Interpersoonlijke intelligentie: zorgen 
voor mensen, vrienden, leiding geven. 

8. Intrapersoonlijke intelligentie: eigen ge-
voelens, dromen, alleen zijn, fantasieën.

Binnen deze denkwijze bieden wij primair de 
vakken binnen de wereldoriëntatie aan. Bij elk 
vakgebied wordt er thematisch gewerkt en 
kunnen de kinderen binnen hun eigen intel-
ligentie aan het werk met het onderwerp dat 
centraal staat. Daarnaast worden leerlingen 
ook geprikkeld door te werken binnen intel-
ligenties die in de zone van de naaste ontwik-
keling liggen. Belangrijk element is dat alle 
kinderen elkaar doorgeven (presenteren) wat 
zij hebben geleerd over het thema.

De uitvoering van het M.I.-onderwijs op 
school wordt aangestuurd door een M.I.-
coördinator. Deze is verantwoordelijk voor 
een voortdurende implementatie van het 
concept en het aanjagen, verbeteren en 
versterken van dit concept.

Een voorbeeld van het werken met M.I.:
Groep 6 werkt met geschiedenis over het 
thema ‘De Romeinen’. In de klas hangen zes-
tien kaarten verdeeld over de acht intelligen-
ties (van elke intelligentie twee kaarten). Ieder 
kind werkt op zijn/haar eigen wijze over de 
Romeinen. De één bouwt een amfitheater na, 
terwijl een ander juist een verhaal schrijft over 
een Romeinse Keizer. Een derde maakt reken-
sommen met Romeinse cijfers en tot slot be-
reid een groepje een stukje toneel voor over de 
gladiatorengevechten. Deze opgedane kennis 
wordt na afronding aan de andere kinderen 
getoond en gepresenteerd. Ieder kind heeft 
zijn/haar eigen portfolio en bouwt hierin de 
gemaakte producten (kennis) op. Daarnaast 
worden de M.I.-denkwijze toegepast in de 
basisvakken (reken/taal/lezen) en de creatieve 
vakken (muziek, tekenen en crea).
 
Aardrijkskunde 
Hierbij bespreken en werken we over de 
verschillende regio’s met al hun kenmerken. 
We beginnen in ons eigen land en daarna 
Europa en de rest van de wereld. Aardrijks-
kunde wordt ingericht en aangeboden volgens 
het onderwijsconcept van de Meervoudige 
Intelligentie. Als bron gebruiken we hierbij de 
methode Blauwe Planeet. 

Geschiedenis 
Met geschiedenis doorlopen we de 
chronologie van onze vaderlandse geschiede-
nis. In groep 5 maken kinderen kennis met 
geschiedenis uit opa en oma’s tijd of door de 
beroepen van vroeger. Vanaf groep 6 wordt 



20

de vaderlandse geschiedenis thematisch aan-
geboden. Ook dit wordt vormgegeven volgens 
de principes van de Meervoudige Intelligentie. 
Hiervoor gebruiken we als bron de methode 
Brandaan. 

Natuuronderwijs 
Ook bij natuuronderwijs beginnen we ‘dicht 
bij huis en in de tuin’. Daarna wordt de lesstof 
verder uitgebreid naar de wereld om ons 
heen. Voor het natuuronderwijs gebruiken 
we de methode Natuniek. Hierbij vinden we 
het belangrijk dat de kinderen de natuur 
ook praktisch beleven. Dit betekent dat we 
natuurgebieden bezoeken, maar ook dat we 
in de groene omgeving rond de school zoeken 
naar de wonderen van de natuur. Verantwoor-
delijkheid voor Gods schepping vertaalt zich 
door de praktische inspanning tijdens de 
schoonmaakweek. Binnen het invoeringstra-
ject van de Meervoudige Intelligentie, wordt 
dit vakgebied toegevoegd aan ons onderwijs-
concept in 2018. 

Verkeer
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen les in het 
veilig deelnemen aan het verkeer. Eens in de 2 
jaar doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee 
aan het verkeersexamen van 3VO Nederland. 
Het doel is dat ze op verantwoorde manier 
kunnen deelnemen aan het verkeer. Daarvoor 
moeten ze de regels kennen en ook in praktijk 
kunnen brengen. Het theoretische gedeelte 
wordt in april getoetst. Het praktische deel be-
staat uit het rijden van een speciaal uitgezette 
route in Meppel. Als de kinderen voor beide 

delen het vereiste aantal punten hebben 
behaald, krijgen ze het verkeersdiploma.

Expressievakken
Onder de expressievakken verstaan we onder 
andere muziek, tekenen, beeldende vorming 
en kijken en werken over/met kunst. Tijdens 
de muzieklessen wordt aandacht besteed aan 
de muzikale vorming, zoals muziek luisteren, 
maat, ritme, muzieknotatie, improviseren, 
muziek en beweging en het aanleren van 
allerlei liedjes. 

Bij de lessen voor beeldende vorming leren 
kinderen verschillende werktechnieken voor 
tekenen/schilderen. Ook wordt er gekeken 
naar kunst en kunstvormen. We zijn als school 
van mening dat creatief denken verder reikt 
dan het goed kunnen tekenen of schilderen. 
Creatief denken heeft een grote invloed op 
het buiten de kaders kunnen denken en het 
creatief tot oplossingen kunnen komen in 
diverse vraagstellingen bij allerlei vakgebie-
den. 

Culturele vorming
Om kinderen bewust te maken van hun om-
geving, de maatschappij en de actualiteit, 
wordt er naast de wereld oriënterende vakken 
ook aandacht besteed aan culturele vorming. 
Hierbij wordt er de creatieve vaardigheid en 
het gevoel en de kennis voor kunst en cultuur 
aangeboord. Er wordt in alle groepen een 
aantal culturele uitstapjes gemaakt en er zijn 
themaweken waarbij we werken aan een 
cultureel of kunstzinnig thema. 

Wij geloven dat met Kunst en Cultuur veel te 
bereiken is. Kunst wordt echt waardevol als het 
wordt ingezet als middel om het bereiken van 
de kerndoelen van het onderwijs te ondersteu-
nen. Zo kunnen we een bepaalde periode in 
de geschiedenis verwerken tot een toneelstuk. 
Zo kunnen we leren rekenen met behulp van 
ritmes en muziek. Kunst geïntegreerd in het 
onderwijs zorgt voor een effectiever, creatiever 
en interessanter leerproces. Door kunst worden 
meerdere intelligentiegebieden aangesproken. 
De variëteit aan werkvormen zorgt er voor dat 
kinderen leren op een manier die bij hen past. 
Kunst motiveert en laat kinderen en jongeren 
hun talenten ontdekken in de volle breedte. 

Expressie
Voor de vakgebieden: tekenen, handvaardig-
heid, muziek, dans en drama wordt gebruik 
gemaakt van de methode ‘Moet je doen’. Via 
SCALA krijgen wij voorstellingen en kunnen 
kinderen interactief meedoen met expressie 
vaardigheden.

Binnen de invoering van het onderwijsconcept 
van de Meervoudige Intelligentie (M.I.) vindt er 
steeds grotere transitie en versmelting plaats 
binnen de persoonsvorming, de creatieve 
vorming en het burgerschap. Daar waar 
voorheen de vakken aardrijkskunde, geschie-
denis en natuurkunde en een programma 
voor expressie en creatieve ontwikkeling als 
geïsoleerde vakken of programma’s werden 
aangeboden, vindt er binnen de M.I. dus 
integratie plaats. Hierbij is ook een stuk burger-
schapsvorming, ICT-geletterdheid en persoon-
lijke vorming ondergebracht. 
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Een groot deel van deze elementen worden 
tegenwoordig samen genoemd onder de 
noemer 21e eeuwse vaardigheden (21th 
Century Skills. Voor een verdere beschrijving 
van de 21e eeuwse vaardigheden, zie de 
laatste paragraaf van het hoofdstuk ‘Inrichting 
Onderwijs’. 

Bewegingsonderwijs 
De lessen bewegingsonderwijs voor de 
groepen 3 t/m 8 worden op verschillende 
dagdelen gegeven in de sportaccommodatie 
bij schouwburg Ogterop. Om voetschimmel en 
voetwratten te voorkomen is het verplicht om 
gymschoenen te dragen. Gymkleding: korte 
broek met T-shirt of turnpakje. De groepen 1 
en 2 maken gebruik van het speellokaal en bij 
mooi weer wordt er gegymd op het plein of op 
het grasveld buiten het plein.
 
Huiswerk op De Calvijnschool
De kinderen krijgen met een bepaalde 
regelmaat huiswerk mee naar huis. Hierover 
worden ouders geïnformeerd via de website, 
waarop de huis-werkplanning voor een 
bepaalde groep is lezen. In groep 7 en 8 
werken de kinderen met een eigen agenda. 
Dit ter versterking van het leren plannen en 
agenderen en ter voorbereiding op het voort-
gezet onderwijs. 

4.4 Weerbaarheid 
Wij vinden het belangrijk dat een leerling zich 
veilig en geborgen voelt. De school investeert 
hier voortdurend in zodat een leerling zich 
zeker kan voelen in de schoolomgeving. De 

leerling respecteert en waardeert de moge-
lijkheden van zijn medeleerlingen en is bereid 
hen te helpen waar dat nodig is. Hoewel de 
relatie tussen de leerkrachten geen peda-
gogische relatie is, spreekt het vanzelf dat 
leerkrachten onderling elkaar ook helpen waar 
het nodig en mogelijk is. Bij een goed klimaat 
hoort uiteraard regelmatig contact met de 
ouders.  

Het Kindplan
Binnen onze visie op goed onderwijs, is de 
school van mening dat hierin een grote rol 
is weggelegd voor de leerlingen zelf. Door 
middel van het Kindplan op De Calvijnschool 
willen we samen met de leerlingen reflecte-
ren op hun eigen handelen en het gemaakte 
werk. Hiervoor houden we zogenaamde 
kindgesprekken (in groep 5 t/m 8). Deze 
kindgesprekken worden vertaald in een Kind-
plan, waarbinnen samen met de leerlingen 
afspraken worden vastgelegd om tot bepaalde 
resultaten te komen of om het welbevinden te 
versterken. Aansluitend aan iedere rapport-
periode worden er gesprekken gehouden 
samen met ouder(s) en leerlingen ( ‘Ouder-
kindgesprekken’. Door het Kindplan willen 
we de betrokkenheid en het eigenaarschap 
van iedere leerlingen ten opzichte van hun 
eigen werk en handelen (zowel op onder-
wijskundig als sociaal en emotioneel niveau) 
versterken. Ieder cursusjaar is ingericht met 
twee kindplan-periodes. Het Kindplan is een 
versterking voor de leerlingen zelf en voor de 
ouderbetrokkenheid op het leren van ieder 
kind. Hierin wil de school dan ook een educa-
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tief partnerschap met ouders aangaan. Om 
het pedagogisch klimaat op school te 
bevorderen, heeft De Calvijnschool een speci-
alist Gedrag & Leren in huis. Deze leerkracht, 
welke een Master SEN-opleiding heeft afge-
rond, heeft een grote mate van expertise in 
huis op het gebied van gedragsproblematiek
van leerlingen. Zij bezoekt andere groepen 
om observaties en aanbevelingen te doen. 
Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het 
voeren van beleidsvorming op dit gebied. U 
kunt dan denken een het veiligheidsplan en 
pestprotocol en de implementatie van de 
methodiek rondom het sociaal en emotioneel 
welzijn van de leerlingen. Daarnaast is deze 
specialist ook officieel de ‘Pestcoördinator’ 
op De Calvijnschool.

4.5 Weerbaarheid
Wij vinden het belangrijk dat een leerling zich 
veilig en geborgen voelt. De school investeert 
hier voortdurend in zodat een leerling zich 
zeker kan voelen in de schoolomgeving. 
De leerling respecteert en waardeert de 
mogelijkheden van zijn medeleerlingen en 
is bereid hen te helpen waar dat nodig is. 
Hoewel de relatie tussen de leerkrachten geen 
pedagogische relatie is, spreekt het vanzelf 
dat leerkrachten onderling elkaar ook helpen 
waar het nodig en mogelijk is. Bij een goed 
klimaat hoort uiteraard regelmatig contact 
met de ouders. 

Kanjerschool
Daarnaast zijn we een Kanjerschool. Wij 
geloven in een positief pedagogisch klimaat. 

Onze leerkrachten zijn allen gecertificeerde 
Kanjertrainers. Wij geloven in en werken aan 
een veilige school. (TSO-)ouders en leerkrach-
ten hebben hiervoor een training gevolgd van 
het instituut voor Kanjertraining (zie www.
kanjertraining.nl). Ieder jaar vindt er een her-
halingstraining plaats binnen het team. 

‘De Kanjermethode’ heeft een vaste plaats 
binnen ons dagelijks onderwijs én handelen 
gekregen. Regelmatig volgen de teamleden 
bij- en nascholing. Het principe van ‘De Kanjer-
methode’ bestaat uit het bewust worden van 4 
manieren van reageren:
• De pestvogel (asociaal en agressief).
• De aap (meeloper, maakt van alles een 

grapje, neemt niets serieus; óók zichzelf 
niet).

• Het konijn (vermijdend, faalangstig).
• De tijger/kanjer (heeft zelfvertrouwen, 

durft te confronteren).

Door middel van verschillende lessen met als 
opbouw: een verhaal, praten over het verhaal, 
het doen van oefeningen die in het betreffende 
verhaal centraal stonden én een afsluiting met 
een vertrouwensoefening wordt één en ander 
duidelijk gemaakt. Door de hele school gelden 
de volgende afspraken:
• Je speelt niet de baas, dit is pestvogel-

gedrag.
• We lachen elkaar niet uit, dit is aapjes-

gedrag.
• Je bent niet zielig, dit is konijntjesgedrag. 
• We vertrouwen elkaar, dit is tijger- of 

Kanjergedrag.

• We helpen elkaar, dit is tijger- of Kanjer-
gedrag.

Door middel van ouderavonden en kijken in de 
klas worden ouders betrokken bij de Kanjer-
training. Onze kinderen worden gevolgd met 
het Kanjer Volg Systeem (Canvas).

Het Kindplan
Binnen onze visie op goed onderwijs, is de 
school van mening dat hierin een grote rol is 
weggelegd voor de leerlingen zelf. Door middel 
van het Kindplan op De Calvijnschool willen we 
samen met de leerlingen reflecteren op hun 
eigen handelen en gemaakte werk. Hiervoor 
houden we zogenaamde kindgesprekken (in 
groep 5 t/m 8). Deze kindgesprekken worden 
vertaald in een Kindplan, waarbinnen samen 
met de leerlingen afspraken worden vast-
gelegd om tot bepaalde resultaten te komen 
of om het welbevinden van te versterken. 
Aansluitend aan iedere rapportperiode worden 
er gesprekken gehouden samen met ouder(s) 
en leerlingen (dit zijn de zogenaamde ‘Ouder-
kindgesprekken’.

Door dit Kindplan willen we de betrokkenheid 
en eigenaarschap van iedere leerlingen ten op-
zichte van hun eigen werk en handelen (zowel 
op onderwijskundig als sociaal en emotioneel 
niveau) versterken. Ieder cursusjaar is ingericht 
met twee kindplan-periodes. Het Kindplan is 
een versterking voor de leerlingen zelf en voor 
de ouderbetrokkenheid op het leren van ieder 
kind. Hierin wil de school dan ook een educa-
tief partnerschap met ouders aangaan. 
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Om het pedagogisch klimaat op school te 
bevorderen, heeft De Calvijnschool een 
specialist Gedrag & Leren in huis. Deze leer-
kracht, welke een Master SEN-opleiding heeft 
afgerond, heeft een grote mate van expertise 
in huis op het gebied van gedragsproblematiek 
van leerlingen. 

Zij bezoekt andere groepen om observaties 
en aanbevelingen te doen. Daarnaast is zij 
verantwoordelijk voor het voeren van beleids-
vorming op dit gebied. U kunt dan denken 
een het veiligheidsplan en pestprotocol en de 
implementatie van de methodiek rondom het 
sociaal en emotioneel welzijn van de leerlin-
gen. Daarnaast is deze specialist ook officieel 
de ‘Pestcoördinator’ op De Calvijnschool.

Wonderlijk Gemaakt
Voor de seksuele opvoeding en vorming 
maken we gebruik van de methode Wonderlijk 
gemaakt. Met deze methode wordt er vanuit 
christelijk oogpunt structureel aandacht 
gegeven aan dit onderwerp. Hierin worden 
korte lijnen gehouden met het thuisfront, 
zodat we hierin als ouders een verlengstuk 
kunnen zijn van elkaar en elkaar hierin kunnen 
versterken. 
  
4.6 Naschoolse en buitenschoolse 
opvang
Ieder schooljaar hebben we een aantal 
activiteiten die niet op school of onder school-
tijd plaatsvinden, maar die we wel belangrijk 
vinden voor de kinderen:

• Om het cursusjaar gaan alle groepen op 
schoolreis.

• De groepen 7 en 8 gaan elk jaar op 
schoolkamp.

• Het voetbaltoernooi voor scholen binnen 
Meppel.

• Sportdag voor alle scholen voor de  
groepen 6, 7 en 8.

• De plaatselijke Avondwandel4daagse. 

Jaarlijks worden culturele activiteiten 
gepland voor de verschillende groepen van 
De Calvijnschool en voor andere basisscholen 
in Meppel. In de school organiseren we diverse 
activiteiten, zoals een Sinterklaasfeest, de 
kinderboekenavond, Koningsspelen en een 
jaar-afsluitende activiteit.
 
Waar mogelijk worden er per groep een aantal 
activiteiten of bezoeken gedaan binnen het 
M.I.-programma. Hiervoor doen we regelmatig 
een beroep op ouders om te helpen.

21th Century Skills (vaardigheden voor de 21e 
eeuw)
Bij ons op school willen we de kinderen toe-
rusten met vaardigheden en kennis, waarmee 
ze een gedegen plaats in de maatschappij van 
de 21e eeuw kunnen innemen. Dit betekent 
dat we op school insteken op het inoefenen 
van deze vaardigheden en de leeromgeving 
zodanig inrichten, dat deze vaardigheden 
optimaal worden bevorderd en gestimuleerd. 

De vaardigheden van de 21e eeuw zijn:
• Communiceren.
• Samenwerken.
• Sociale en culturele vaardigheden.
• Probleemoplossend vermogen.
• ICT-geletterdheid.
• Creativiteit.
• Kritisch denken.

4.7 Activiteiten in de onderbouw
Bij het onderwijs in groep 1 en 2 en deels in 
groep 3 wordt op de volgende wijze onderwijs 
gegeven:
• We hebben respect voor en vertrouwen 

in kinderen en hoge verwachtingen van 
hun mogelijkheden. We kunnen ons  
verplaatsen in de gevoels– en denk-
wereld van kinderen.

• Bij het werken in de onderbouw staan  
de volgende kernactiviteiten centraal: 
spelactiviteiten, constructieve activitei-
ten, gespreksactiviteiten, lees- en schrijf- 
activiteiten en wiskundige activiteiten.

• In de methode Schatkist zitten alle kern-
activiteiten die beantwoorden aan de 
kerndoelen voor de onderbouw.

• De kernactiviteiten sluiten aan bij een 
bepaald thema dat voor kinderen inte-
ressant en betekenisvol is.

• De werkles wordt gecombineerd met 
het werken in hoeken en de arbeid naar 
keuze. We noemen dit spelen en werken. 
In groep 1 en 2 staat spelen en werken 
iedere morgen en middag op het activi-
teitenplan.   
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• We selecteren en ordenen bij het spelen 
en werken de activiteiten die voor kinde-
ren betekenisvol zijn of kunnen worden 
en verder selecteren we activiteiten die 
voor kinderen voldoende ontwikkelings-
kansen bieden. 

• De inrichting van de hoeken is zo veel 
mogelijk afgestemd op het centraal 
staande thema. Er wordt gezorgd voor 
voldoende ontwikkelingsmaterialen, 
die goed passen binnen het thema en 
ontwikkeling uitlokken. MI

• De ontwikkeling van kinderen is voor een 
belangrijk deel afhankelijk van onze rol 
als leerkracht bij het spelen en werken. 
Het gaat daarbij om zowel leiden als 
begeleiden.

• De begeleidende rol bestaat onder 
andere uit hulp bij het kiezen, deelname 
aan activiteiten, uitlokken van ontwikke-
lingsbehoeften, veel gesprekjes voeren 
en leermomenten in de activiteiten.

4.8 Handelingsgericht onderwijs
Op onze school werken we handelingsgericht. 
We werken met groepsplannen. In het kader 
van groepsplannen passen wij de cyclus van 
HGW toe: waarnemen, begrijpen, plannen en 
realiseren. Vanaf 2010 heeft het schoolteam 
waardevolle begeleiding ontvangen van de 
IJsselgroep: werken vanuit mogelijkheden, 
onderwijsbehoeften formuleren, analyseren 
van een plan en wat betekent dit voor het 
nieuw op te stellen plan.

Waarnemen
In de fase van het waarnemen verzamelt en 
ordent de leerkracht gegevens over alle kinde-

ren en over de resultaten van het aanbod. Het 
gaat om gegevens uit observaties, analyses 
van het werk, gesprekken met kinderen en 
ouders en de resultaten op methodeonafhan-
kelijke en methodegebonden toetsen. Zowel 
kinderen met een leer-/ontwikkelingsachter-
stand als leerlingen met een leer-/ontwik-
kelingsvoorsprong worden op deze manier 
gesignaleerd.

In de fase van het waarnemen zet de leer-
kracht de volgende twee stappen:
1. Verzamelen van gegevens over kinderen 

in een didactisch groepsoverzicht en op 
basis hiervan evalueren van het vorige 
groepsplan.

2. Preventief en proactief signaleren van 
kinderen die de komende periode extra 
aandacht nodig hebben.

Begrijpen
In de fase van het begrijpen gaat de leerkracht 
op basis van de in het didactisch groepsover-
zicht verzamelde gegevens na wat de onder-
wijsbehoeften van de kinderen in haar groep 
zijn, met in het bijzonder de kinderen die bij 
stap twee gesignaleerd zijn. In deze fase zet de 
leerkracht de volgende stap:
• Benoemen van de onderwijsbehoeften 

van de kinderen.

Plannen
Op basis van de onderwijsbehoeften van de 
kinderen kijkt de leerkracht hoe zij op een 
bepaalde manier een aanbod kan organiseren 
dat afgestemd is op de verschillende onder-
wijsbehoeften van de kinderen in haar groep. 
Vervolgens stelt zij voor de komende periode 

een groepsplan op. Binnen dit groepsplan is 
er een basis aanbod voor de hele groep, daar-
naast een zorgaanbod en een plusaanbod.

De leerkracht zet in deze fase van het plannen 
de volgende stappen:
• Clusteren van kinderen met vergelijkbare 

onderwijsbehoeften.
• Opstellen van een groepsplan.

Realiseren
De groepsleerkracht richt haar/zijn groeps-
organisatie in en treft de nodige voorberei-
dingen, zodat het groepsplan uitgevoerd kan 
worden. Afgeleid van het groepsplan maakt 
de leerkracht een week- of dag-planning. In 
de fase van het realiseren zet de leerkracht de 
volgende stap:

Uitvoeren van het groepsplan.
Iedere halfjaarlijkse cyclus HGW wordt 
afgesloten met een groepsbespreking. Deze 
bespreking is gelijk het begin van een nieuwe 
cyclus. De cyclus HGW wordt tweemaal per 
schooljaar uitgevoerd en heeft een vaste plek 
in de onderwijs en begeleidingsstructuur van 
school. 

4.9 Opbrengstgericht onderwijs 
We werken planmatig aan het verbeteren van 
onze opbrengsten. Hiervoor gebruiken we 
de kwaliteitscyclus van WMK|PO. Dit is een 
programma waarin de kwaliteitsbewaking 
van ons onderwijs en de opbrengsten wordt 
gecontroleerd, wordt gecontinueerd en waar 
nodig wordt verbeterd. Hierin werken we 
samen met de andere scholen binnen onze 
vereniging, Florion. 
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Voor een verdere beschrijving van WMK|PO, 
zie paragraaf 4.7. 

4.10 De (onderwijskundige) koers en 
ontwikkeling
Een school is voortdurend in beweging. Ieder 
jaar kijken we naar de koers en ontwikkeling 
van onze school m.b.t. het onderwijs, maar 
ook de maatschappelijke veranderingen en 
sociale aspecten in en rondom de school.
We stellen ieder jaar een aantal doelen en 
beleidsvormende thema’s op. Deze geven we 
vorm in het jaarplan. In het jaarplan wordt 
er volgens een vaste cyclus gewerkt aan een 
voortdurende evaluatie en verbetering van 
ons onderwijs, de opbrengsten, de cultuur en 
de structuur in de school. Dit doen we volgens 
een zogenaamde ‘Plan-Do-Check-Act-Cyclus’. 
Hierbij zetten we de Kwaliteitskaarten en 
Quick Scans van WMK|PO in. 

De koers van onze school wordt daarnaast 
ook geënt in de richting van onze scholenver-
eniging, Florion. Op het directieniveau van 
onze scholenvereniging vindt er regelmatig 
overleg en uitwisseling plaats tussen de zeven 
individuele scholen. 
 
Hierin worden een aantal strategische doelen 
en thema’s opgesteld, welke zijn vertaald in 
het een schoolplan. Dit schoolplan geldt voor 
vier jaar en wordt dus op verenigingsniveau 
vormgegeven. De strategische doelen kennen 
weer een vertaling op schoolniveau in het 
hierboven genoemde jaarplan.

De strategische thema’s van Florion (2015-
2019) zijn:
‘Tussen grondslag en perspectief’ 
• Vanuit onze gereformeerde identiteit 

laten we Bijbelse waarden en normen 
zien in gedrag, het onderwijs en de 
gebouwen. Zowel binnen als buiten ode 
school wordt de identiteit zichtbaar 
uitgedragen en is het in heldere formule-
ring omschreven.

• De ouders en medewerkers onderschrij-
ven het Florion-identiteitsdocument, 
waarin de gereformeerde eigenheid van 
de scholen staat beschreven en wat we 
hierin van elkaar mogen verwachten. 

• De medewerkers passen de kernwaarden 
toe in hun dagelijkse onderwijspraktijk.

• Leerlingen kunnen aangeven hoe zij 
leren hun christen-zijn dagelijks vorm te 
geven. 

‘Van methode naar leerlijn’
(Van schoolvakken naar relevante toekomstig 
bestendige vaardigheden)
• Niet de lesmethode maar de leerlijnen 

zijn leidend voor het onderwijs van de 
leerkracht. Leerkrachten kennen die en 
zetten ze doelgericht in.

• Naast de vakgebieden wordt door alle 
leerkrachten expliciet aandacht ge-
schonken aan samenwerken, cognitieve 
lenigheid (creativiteit), ict-geletterdheid, 
communiceren, systematisch kunnen 
denken (probleemoplossend vermogen) 
en ethisch bewustzijn (kritisch denken 
en sociale en culturele vaardigheden). 

Ook een betrokken, ondernemende en 
nieuwsgierige houding willen we stimu-
leren. Dit is op schoolniveau vastgelegd.

• Elke school werkt aan het ‘Kwadraat-
certificaat’ zodat binnen 2 jaar elke 
school een gedragen beleid heeft voor 
excellente leerlingen.

• Leerkrachten maken gebruik van digitale 
mogelijkheden om het onderwijs vorm 
te geven en de zelfstandigheid en de 
verantwoordelijkheid van de leerlingen 
te faciliteren.

• Er is op elke school een beschreven 
onderwijsondersteuningsprofiel, 
waarin naar voren komt dat elke school 
realistisch-inclusief onderwijs geeft; een 
ambitieus en breed zorgaanbod, met 
realistische begrenzingen. In de kengetal-
len zien wij de verwijzing van leerlingen 
naar speciale voorzieningen dalen.

‘Van school naar professionele leergemeen-
schap’ 
• Studenten worden binnen de scholen 

van Florion opgeleid tot bekwame 
professionals. Alle scholen worden Oplei-
dingscholen en zetten zich actief in voor 
opleiden in de school en werken mee 
aan onderlinge audits.

• Er zijn binnen de scholen samen-
werkingsrelaties van leerkrachten en 
studenten om van elkaar te leren en 
informatie te delen.

• Een onderzoekende houding staat aan 
de basis van professioneel ontwikke-
ling en medewerkers en studenten 
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worden daarom gestimuleerd om het 
eigen handelen en de context beter te 
begrijpen; te komen tot verbeteringen 
van de eigen praktijk en bij te dragen aan 
kennisontwikkeling (over verbeteringen 
in de praktijk).

• Professionals zijn eigenaar van hun eigen 
leerproces en houden hun eigen ontwik-
keling bij in hun bekwaamheidsdossier.

• Assessments (Competentiethermo- 
meter)worden ingezet om professio-
nals te helpen zicht te krijgen op hun 
eigen bekwaamheid en zicht te kunnen 
ontwikkelen van startbekwaam → basis-
bekwaam → vakbekwaam → master-
bekwaam.

Het jaarplan (2017-2018) van onze school is in 
te zien onze school. Deze is op te vragen bij de 
directie van de school.  
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5. Leerlingenzorg
5.1 Zorgprocedure 
Nieuwe input over zorgprocedure volgt. 
Deze wordt door de IB-er opgesteld. 
Algemeen stellen wij:
• Het stappenplan van begeleiding is een 

dynamisch model, wat betekent dat er 
beweging mogelijk is tussen de verschil-
lende niveaus.

• Communicatie over kinderen verloopt in 
principe altijd via de groepsleerkracht. 
De interne begeleider kan er op eigen 
verzoek of op verzoek van groepsleer-
kracht/ouders bij komen. 

• De groepsleerkracht kan een kind waar-
over hij een hulpvraag heeft inbrengen 
op de zorgvergaderingen. 

• In november en maart vinden groeps-
besprekingen plaats tussen de groeps-
leerkracht en de intern begeleider. Hierin 
worden alle kinderen besproken die 
een aangepast onderwijsaanbod nodig 
hebben maar ook kinderen die na toets-
analyse een ander resultaat behalen dan 
in de lijn van de verwachting. 

• Er wordt zoveel mogelijk hulp geboden 
binnen de klas. Er zijn echter wel moge-
lijkheden om ook buiten de groep extra 
ondersteuning te bieden aan groepjes 
kinderen. 

5.2 Begeleidingsniveau 1 
Algemene reguliere en preventieve begelei-
ding in de groep
Deze begeleiding geldt voor alle kinderen die 
de gemiddelde leerdoelen kunnen behalen, 
zowel op cognitief als sociaal-emotioneel en 
motorisch gebied. De verantwoordelijkheid ligt 
bij de groepsleerkracht, de interne begeleider 
coacht. Het handelen van de groepsleerkracht 
staat centraal. 

Er wordt adaptief onderwijs gegeven. Adaptief 
houdt in dat het een afgestemd programma 
is op pedagogische en didactische behoeften 
van het kind. De klas is aan het begin van het 
schooljaar door de groepsleerkracht in kaart 
gebracht met behulp van het groepsplan. We 
proberen kinderen met dezelfde onderwijs-
behoeften, per vakgebied, zoveel mogelijk te 
clusteren.

We onderscheiden hierbij 3 niveaus:
Plusaanbod
Deze kinderen volgen meestal na een korte 
instructie de voor hen geselecteerde leerstof. 
Ook streven wij ernaar om voor deze kinderen 
een ruime keuze aan plusmateriaal te hebben, 
wat naast de methodes gebruikt wordt.

Basisaanbod
Deze kinderen krijgen een korte instructie en 
volgen daarna de basisstof.

Zorgaanbod 
Deze kinderen volgen de leerstof aan de hand 
van de groepsleerkracht. Vaak krijgen zij pre-
teaching of verlengde instructie. Er is voor dit 
kind meer oefentijd nodig.
 
De groepsleerkracht volgt de kinderen door 
middel van het leerlingvolgsysteem (methode-
gebonden en methode onafhankelijke toetsen) 
en andere observaties. Hierbij werken we 
op De Calvijnschool met een toets-kalender. 
Naar aanleiding van de toetsen en observaties 
wordt er een diagnose gemaakt of toets-
analyse. Indien nodig wordt de lesstof en de 
instructie aangepast. 

Educatief partnerschap
Over het algemeen praat de groepsleerkracht 
met de ouders over de ontwikkeling van het 
kind. Een gesprek kan zowel door de ouders 
als door de leerkracht worden aangevraagd. 
Hierbij worden de toets-gegevens van CITO 
en de methodetoetsen, de observaties van 
de groepsleerkracht en de kanjervragenlijst 
besproken. Dit schooljaar vinden er ook 
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gesprekken plaats met de leerling en ouders. 
Twee keer per jaar ontvangen de ouders 
en kinderen een rapport. Indien ouders of 
de groepsleerkracht op een ander moment 
behoefte hebben aan een gesprek, is hier altijd 
ruimte voor. 

Verslaglegging
De gesprekken tussen ouders en groeps-
leerkracht worden vastgelegd in het digitaal 
leerlingvolgsysteem ParnasSys. Hierin staan 
ook registraties, toets-resultaten, de verslagen 
van onderzoek, etc.

5.3 Begeleidingsniveau 2: 
Extra begeleiding in de groep
Deze begeleiding geldt voor kinderen met 
specifieke onderwijsbehoeften waaraan in 
niveau 1 niet voldaan kan worden. De toets-
resultaten zijn niet in overeenstemming met 
de verwachtingen die we van het kind hebben. 
Het kan gaan om een tijdelijke uitval op een 
bepaald gebied. 

De groepsleerkracht maakt naar aanleiding 
van observaties, toetsen en gesprekken binnen 
3 weken na afname een planning van de extra 
hulp. Dit plan wordt in principe in de groep 
uitgevoerd door de groepsleerkracht, indien 
mogelijk met een groepje kinderen. Het doel 
van een hulpplan is opgelopen achterstand 
weer in te lopen. Dit kan door middel van:
• Het vergroten van de oefentijd.
• Het geven van extra instructie.
• Het inzetten van meer gespecialiseerde 

methoden of materialen.

• Het creëren van een positief werkkli-
maat.

In het groepsplan wordt deze extra hulp vast-
gelegd en gepland door de groepsleerkracht. 
Hij/zij evalueert de extra hulp na een aantal 
weken en maakt plannen voor het vervolg.

Het vervolg kan zijn dat het hulpplan beëin-
digd wordt (het doel is bereikt terug naar 
niveau 1), doorgaan met een nieuw hulpplan 
of aanmelden bij de intern begeleider (niveau 
3). De interactie groepsleerkracht-kind staat 
centraal, de interne begeleider coacht. 

5.4 Begeleidingsniveau 3: 
Speciale begeleiding met inzet van externen
Voor kinderen met specifieke onderwijs-
behoeften, zoekt de groepsleerkracht hulp op 
schoolniveau. Dit kan de intern begeleider, 
een gespecialiseerde collega of een individuele 
kind-bespreking binnen de zorgvergadering 
zijn. Het gaat hierbij om kinderen waarbij is 
gebleken dat niveau 2 tot onvoldoende resul-
taat leidt. 

In deze fase wordt vaak besloten om een ont-
wikkelingsperspectief te maken voor een kind 
waarvan je verwacht dat het de einddoelen 
van groep 8 niet gaat halen. Hierin beschrijf je 
een toekomstverwachting op korte en lange 
termijn van dit kind op deze school. Meestal 
gebeurt dit pas vanaf groep 6-7. Ook wordt 
hierin het onderwijsaanbod en het uitstroom-
niveau vastgelegd.

Wij streven ernaar om ook de leerpotentie (IQ) 
mee te nemen in dit ontwikkelingsperspectief. 

Communicatie naar ouders
De groepsleerkracht informeert de ouders 
over de hulp die zij inschakelt. Ook overlegt de 
groepsleerkracht het plan aan de ouders en 
bespreekt dit met ze. Indien er een ontwik-
kelingsperspectief gemaakt wordt door de 
interne begeleider, worden ouders door de 
groepsleerkracht en de interne begeleider 
door middel van een gesprek op de hoogte ge-
steld. Het plan wordt eveneens in deze samen-
stelling besproken met ouders. Het loslaten 
van de leerstof is een ingrijpende gebeurtenis 
en zullen we alleen doen nadat we een verslag 
van een intelligentieonderzoek hebben.

Als de school niet voldoende middelen heeft 
om de kinderen voldoende te kunnen stimule-
ren, zich te laten ontwikkelen, wordt externe 
hulp ingeschakeld. Bij externe hulp kan wor-
den gedacht aan diagnostiek, consultatie en/
of observatie. 

Bij onderstaande instanties kunnen wij hulp 
aanvragen:
• Schoolbegeleidingsdienst Florion 

Florion (schoolbegeleidingsdienst) biedt 
consultaties/consultatieve begeleiding 
en/of diagnostiek. De interne begeleider 
coördineert de aanvraag. Groepsleer-
kracht en ouders vullen een aanmel-
dingsformulier in.   
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• De Permanente Commissie Leerlingen-
zorg (PCL)   
Als wij denken het kind niet meer de 
juiste hulp te kunnen bieden, dan kan er 
een ondersteuningsbudget aangevraagd 
worden waarbij het kind en de school 
hulp krijgen van ambulant begeleiders 
vanuit een regionaal expertise centrum 
en/of de hulp in de vorm van klassenas-
sistentie.   
 

• Regionaal expertise centrum (REC) 
 Er kan bij de verschillende expertise 
centra een consultatie voor het kind 
aangevraagd worden. Een specialist uit 
één van de regionale expertise centra 
komt dan naar de school en observeert 
het kind. Dit is pre-ambulantezorg. 

• Ook wordt er dossieronderzoek gedaan 
en overleg gepleegd met de groepsleer-
kracht en interne begeleider. 
 

• Externe hulp via ouders  
Soms is het nodig onderzoek of behande-
ling te laten doen door bijvoorbeeld een 
ergotherapeut, logopedist of kinderpsy-
choloog. School vraagt aan ouders dit 
onderzoek aan te vragen. De groeps-
leerkracht, intern begeleider en ouders 
hebben overleg met de onderzoek-er/
behandelaar.   
 

• Communicatie naar ouders  
De groepsleerkracht communiceert met 
de ouders. Alle benodigde formulieren 
worden door ouders en school onder-

tekend. De interne begeleider commu-
niceert met de externe instanties. Bij 
het adviesgesprek zijn de onderzoeker, 
de ouders, de groepsleerkracht en de 
interne begeleider aanwezig. 

 
5.5 Begeleidingsniveau 4: 
Passend onderwijs met specialistische hulp
De school kan een kind dat specialistische hulp 
nodig heeft geen juist onderwijsaanbod 
bieden. Samen met de ouders wordt er voor 
dit kind gezocht naar een passende plaats in 
het Speciaal Basisonderwijs of het Speci-
aal Onderwijs. Per periode moet er steeds 
geëvalueerd worden of het kind nog op de 
juiste plek zit en zich nog steeds voldoende 
ontwikkelt.

Communicatie naar ouders
De ouders zijn aanwezig bij alle gesprekken en 
geven toestemming voor de te ondernemen 
acties. Ook vullen zij de ouderformulieren 
in. De interne begeleider gaat indien ouders 
dat prettig vinden mee voor een oriënterend 
gesprek op de nieuwe school.

Verslaglegging
De interne begeleider maakt een verslag van 
de gesprekken met ouders, groepsleerkracht 
en externe instanties. De ouders ontvangen 
hiervan een kopie. De groepsleerkracht houdt 
het dossier bij van dit kind in ParnasSys. De 
interne begeleider bewaart een kopie in het 
dossier van het kind.

5.6 Terugkomdagen
Om het contact met de ‘oude’ basisschool 
zo goed mogelijk in stand te houden kunnen 
kinderen uit het speciaal (basis)onderwijs 
gebruik maken van de mogelijkheid om weer 
een dag(deel) in de ‘oude groep’ te zitten. 
De leerkracht zal die ochtend zijn/haar 
programma aanpassen. Wij vragen ouders om 
rekening te houden met deze kinderen in het 
spelen op de vrije middagen of het uitnodigen 
op verjaardagen. De namen van de kinderen 
die op het speciaal (basis)onderwijs zitten, 
staan onderaan de groepslijsten. De leerkracht 
is verantwoordelijk voor een uitnodiging bij 
feesten en vieringen.

5.6 Interne Begeleiding (IB) 
Rol van de interne begeleider op De Calvijn-
school.
In de afgelopen jaren heeft de toegenomen 
zorg voor kinderen geleid tot het benoemen 
van een leerkracht (IB) met als speciale taak 
het verlenen van coördinerende en aanvul-
lende zorg voor leerlingen. In de taak van de 
interne begeleider heeft een verschuiving 
plaats gevonden van de uitvoerder tot vooral 
coördinator van de leerling-zorg en kwaliteits-
bewaker in een breder perspectief. Met 
leerlingenzorg bedoelen we die activiteiten 
en maatregelen op school- en klassenniveau 
die, in samenhang, structureel ondersteunend 
zijn voor de professionele ontwikkeling en 
reflectie van de leerkracht ten aanzien van 
(de inpassing in het klassenmanagement van) 
bijzondere leervragen.
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De groepsleerkracht is en blijft de eerst-
verantwoordelijke voor het functioneren van 
de leerling in zijn/haar groep en de groep 
als geheel. Het is de primaire taak van de 
groepsleerkracht om elk kind optimaal te laten 
functioneren in de groep of groepjes waarin 
het onderwijs plaatsvindt, diens voortgang te 
bewaken en zoveel mogelijk adequate zorg 
te bieden. Het is ook zijn/haar taak om het 
onderwijs en de begeleiding systematisch 
inhoud te geven, een begeleidingsplan op te 
stellen en uit te voeren en, waar nodig, ade-
quate hulp in te roepen. De interne begeleider 
ondersteunt bij hulpvragen in dit proces, advi-
seert en informeert. Het tijdig en juist stellen 
van hulpvragen is een vaardigheid en attitude, 
waarop groepsleerkrachten binnen de school 
ook in de lijn worden aangesproken. 

De interne begeleider coördineert en ont-
wikkelt planmatig de zorgstructuur in het 
algemeen en de speciale leerlingbegeleiding in 
het bijzonder om een doorgaande ontwikke-
lingslijn te waarborgen.

Hij/zij heeft een andere verantwoordelijkheid 
dan het team. De directeur blijft eindverant-
woordelijk (hij/zij mag alleen taken manda-
teren) en kan, na overleg met betrokkenen, 
gedane voorstellen en genomen besluiten een 
andere invulling geven.

Zorgtaken interne begeleider
• Bewaakt de procedures en afspraken 

rond de zorgstructuur en zorgt voor het 
functioneren en actualiseren van het 
leerlingvolgsysteem.

• Coördineert de verwerking van de signa-
leringsgegevens.

• Coördineert de interne leerlingbespre-
kingen/zorgoverleg.

• Coördineert de ontwikkeling/actualise-
ring van de orthotheek.

• Heeft contacten en overleg met intern 
begeleiders binnen Florion.

• Heeft een signalerende en waar nodig 
initiërende taak bij de totstandkoming 
van het zorgbeleid op school.

• Onderhoudt buitenschoolse contacten 
met betrekking tot beleid ten aanzicht 
van zorgleerlingen.

• Zorgt voor informatieverstrekking aan 
directie en team met betrekking tot 
relevante ontwikkelingen op het gebied 
van zorg.

• Houdt kennis bij over methode ontwik-
keling en koppelt deze terug naar de 
directie.

• Houdt een overzicht bij van de onder-
wijsresultaten van de zorgleerlingen.

• Voert overleg met de directeur over het 
zorgbeleid en de versterking van de zorg 
op school.

• Coördineert contacten met instanties uit 
de jeugd welzijnsvoorzieningen bijvoor-
beeld kinderbescherming of politie.

• Bespreekt minimaal twee keer per jaar 
de zorgleerlingen met de groepsleer-
krachten.

• Leidt iedere maand de zorgvergadering-
en.

• Contactpersoon met betrekking tot 
zorgplan naar directeur.  
 

• Houdt uitstroomgegevens en advise-
ringsoverzichten bij.

• Ondersteuningstaken naar groepsleer-
krachten

• Begeleiden bij de afname van de verschil-
lende toetsen.

• Begeleiden in het analyseren en interpre-
teren van toets- en observatiegegevens.

• Begeleiden bij de verwerking van de 
gegevens.

• Begeleiden bij het opstellen van onder-
wijskundige rapporten.

• Begeleiden van de groepsleerkracht in 
het maken van groepsplannen.

• Begeleiden van de groepsleerkracht bij 
de uitvoer van groepsplannen.

• Aanwezig zijn, indien nodig, bij ouder-
gesprekken.

Uitvoeringstaken
• Maakt de jaarlijkse toetskalender en 

bewaakt de voortgang. 
• Analyseert de resultaten op groeps-

niveau en bespreekt deze met de groeps-
leerkracht.

• Analyseert met de directeur de resulta-
ten van de Cito-toetsen op schoolniveau 
en bespreekt deze in/met het team.

• Voert consultatiegesprekken over leer-
lingen met externe deskundigen.

• Heeft contact met het Florion (traject- 
begeleidster) voor preventieve ambu-
lante begeleiding en advies.

• Coördineert contacten en aanmeldingen 
bij de verschillende Regionale Expertise 
Centra (consultatie, preventieve ambu-
lante begeleiding).
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• Coördineert de aanvraag van een 
beschikking voor het speciaal basison-
derwijs bij de PCL (plaatsingscommissie 
leerlingen) van WSNS.

• Voert intakegesprekken en evaluatie-
gesprekken met preventief ambulante 
begeleiders (PAB).

• Verzorgt de aanmelding bij het speciaal 
onderwijs.

• Coördineert de dossiervorming van 
zorgleerlingen.

• Verricht, eventueel, nadere observaties 
en diagnostisch onderzoek.

• Verzorgt het opzetten en onderhouden 
van de orthotheek (komt met voorstellen 
voor nieuwe materialen).

• Zet afspraak eigen leerlijn op papier.
• Ondersteunt ouders van kinderen die 

extra zorg behoeven.
• Geeft geen directe hulp aan kinderen.
• Toetst leerlingen, indien nodig.
• Adviseert bij klassenverdeling en door-

gang.

Greta Van Asperen is de interne begeleider op 
de Calvijnschool. Zij is op donderdag en vrijdag 
op school aanwezig. 

5.8 Logopedie
Op onze school wordt een logopedische 
screening aangeboden in groep 2 door een 
logopediste van GGD Drenthe. Kijk op www.
ggddrenthe.nl/logopedie voor meer informatie 
over logopedie.

5.9 Dyslexie
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt 
door een hardnekkig probleem met het aan-
leren en het accuraat en/of vlot toepassen 
van het lezen en/of het spellen op woord-
niveau (Stichting Dyslexie Nederland). Sinds 
1 januari 2009 is de vergoeding van diagnose 
en behandeling van ernstige dyslexie bij kinde-
ren in het basispakket van de zorgverzekering 
opgenomen. Dit is een zaak tussen ouders 
en zorgverzekeraars. Maar omdat dyslexie 
bij kinderen niet eenvoudig kan worden 
vastgesteld, fungeren de basisscholen als 
‘poortwachters’. Na het eerste jaar leeson-
derwijs kan de school vaststellen of een kind 
leesproblemen heeft of dat er een vermoeden 
van dyslexie bestaat.

Bij onvoldoende resultaten van extra lees-
instructie, en voldoende onderbouwing van 
het vermoeden van ernstige dyslexie, kan (bij 
een erkende instelling) een diagnose worden 
aangevraagd. Na vaststelling van ernstige dys-
lexie wordt een behandeling opgesteld. Deze 
dyslexie-programma’s duren minimaal een 
half jaar en kunnen maximaal anderhalf jaar 
(60 behandelingen van 45 minuten) duren. De 
behandelingen vallen onder het basispakket 
van de particuliere zorgverzekering. 

Helaas komt niet ieder dyslectisch kind voor 
deze diagnose en behandeling in aanmerking. 
Kinderen met een ‘lichte’ vorm van dyslexie 
worden door de school zelf begeleid met extra 
(individuele) lees- en spellinginstructie. 
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Daarnaast beschikt de school over en werkt 
zij met het programma SprintPlus®. Met deze 
software krijgen de leerlingen een voortdu-
rende ondersteuning bij al het werk op school. 
Ook krijgen deze leerlingen extra leestijd 
bij bijvoorbeeld toetsen. De school biedt 
maatwerk voor iedere leerling die spellings- en 
leesproblematiek heeft, al dan niet met een 
dyslexieverklaring.

In het Voortgezet Onderwijs hebben leerlingen 
een dyslexieverklaring nodig voor het krijgen 
van extra begeleiding en eventueel aanpassin-
gen. Voor het afgeven van een dyslexieverkla-
ring krijgen de scholen in het Voortgezet On-
derwijs financiële middelen. Daarom screenen 
we in samenwerking met het Greijdanus in 
Meppel aan het eind van de basisschool (groep 
8) de leerlingen om te kijken wie eventueel in 
aanmerking komen voor een dyslexieverklaring 
in het voortgezet onderwijs. Deze procedure 
ziet er als volgt uit: 
1. Bij alle leerlingen in groep 8 wordt het  

PI-dictee afgenomen. 
2. Van leerlingen met een bepaalde 

spellings-achterstand worden de laatste 
toetsgegevens van school met betrek-
king tot technisch en begrijpend lezen 
bekeken samen met een gespecialiseerde 
docent van het Greijdanus. 

3. In dit overleg tussen een docent van het 
Greijdanus, de leerkracht van groep 8 en 
de IB-er van onze school wordt bepaald 
welke leerlingen doorgaan voor nader 
onderzoek i.v.m. een mogelijke dyslexie-
verklaring.    
 

4. Deze leerlingen worden (opnieuw) ge-
toetst op technisch en begrijpend lezen. 

5. Bij genoemde leerlingen wordt (in Mep-
pel) een (deel van WISC-) intelligentieon-
derzoek afgenomen. 

6. Alle gegevens worden door een docent 
van het Greijdanus gecontroleerd en 
vervolgens doorgestuurd naar een ortho-
pedagoog van de Educatieve Academie. 

7. Deze orthopedagoog bepaalt of de 
betreffende leerling in aanmerking komt 
voor een dyslexieverklaring. Dit laatste 
op kosten van het voortgezet onderwijs. 

5.10 Naar het voortgezet onderwijs
Als een leerling in groep 8 zit moet er een 
schoolkeuze gemaakt worden voor het 
voortgezet onderwijs. Binnen het team wordt 
overlegd wat de meest geschikte vorm van 
onderwijs na de basisschool voor de leerling is. 
Het schooladvies is gebaseerd op de ervaring 
van 8 jaar basisonderwijs, de methodetoetsen 
en de halfjaarlijkse tussentoetsen (van Cito). 
Naast de bovengenoemde zaken, wordt er ook 
rekening gehouden met de inzet bij huiswerk, 
de zelfstandigheid, werkhouding, en de sociaal 
en emotionele ontwikkeling van een kind. In 
een gesprek wordt met ouders overlegd en 
nagedacht over de beste vorm van vervolgon-
derwijs voor hun kind. 

De voortgezet onderwijsinstelling maakt op 
basis van het door de basisschool gegeven 
advies een beslissing waar de leerling wordt 
geplaatst. Zij bepalen dus samen met de 
basisschool waar de leerling die overgaat naar 

het voortgezet onderwijs het beste op zijn of 
haar plaats is. Hierin vindt structureel overleg 
plaats tussen de basisscholen en het voorgezet 
onderwijs. De (Cito-)eindtoets vindt plaats in 
april. Wanneer deze toets wordt afgenomen, is 
het schooladvies al vastgesteld en besproken 
met ouders (dit gebeurt in februari/maart). 
De eindtoets heeft dus geen directe invloed 
op het schooladvies als zodanig. Dit was in 
het verleden namelijk wel het geval. Wanneer 
blijkt dat een leerling tijdens de eindtoets 
dermate hoger scoort dan het advies weer-
geeft, kan (in overleg met ouders en school) 
van het advies worden afgeweken.
 
De ouders melden hun kind aan op het 
vervolgonderwijs. De school voegt bij de 
aanmelding een onderwijskundig rapport toe. 
Ook wordt de overdracht mondeling toegelicht 
en besproken tussen de groepsleerkracht van 
onze school en de groepsmentor van de toe-
komstige voortgezet onderwijsinstelling. Om 
de schoolkeuze goed voor te bereiden, orga-
niseren de scholen voor voortgezet onderwijs 
ieder jaar open dagen of avonden. Informatie 
hierover wordt via de school aan de ouders 
en leerlingen doorgegeven. Ook besteden wij 
aandacht aan de schoolkeuze in de lessen.
We nemen de tijd om een keuze te maken. 
De mening van de leerling wordt hierbij ook 
betrokken. Wanneer de keuze is gemaakt, 
worden de leerlingen besproken met het 
voortgezet onderwijs. Bij het verstrekken van 
informatie staat het belang van de leerling 
centraal. In de loop van groep 8 geven we 
tijdens de les aandacht aan de schoolkeuze
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en bereiden we leerlingen voor op de nieuwe 
school door huiswerk te geven. Daarbij 
bespreken we verschillende leerstrategieën, 
leren de kinderen aantekeningen te maken en 
zelfstandig te werken.
 
5.11 Signaleren, analyse en zorg
Leerlingvolgsysteem
Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te 
kunnen volgen worden ze regelmatig getoetst. 
In de methodes zitten evaluatiemomenten. 
Daarnaast hebben we een aantal methode 
onafhankelijke toetsen voor spelling, lezen, be-
grijpend lezen en rekenen. De resultaten van 
die toetsen geven in vergelijking met landelijke 
gegevens een niveau indicatie. De getoetste 
leergebieden worden getoetst in het kader van 
het CITO leerlingvolgsysteem (zie schema). 

De toetsresultaten geven een indicatie van de 
ontwikkeling van de leerling. Het leerlingvolg-
systeem heeft als voordeel dat de ontwikkeling 
over meerdere jaren goed in kaart wordt ge-
bracht. Op deze manier hebben de leerkrach-
ten heel wat informatie over de ontwikkeling 
van de leerling. 

1. Signaleren 
De leerkracht signaleert extra onderwijs-
behoeften van een kind door middel van 
observaties, methodetoetsen of het leerling-
volgsysteem. Deze behoefte wordt met de 
intern begeleider besproken en in een groeps-
plan vermeld. 

2. Interne analyse en hulp 
Met de ouders worden de onderwijsbehoefte 
en aanpak besproken. Dit kan zijn dat de 
leerling meer instructie en oefentijd nodig 
heeft of juist meer uitdagende oefenstof. Op 
de ‘zorgvergadering’ worden deze punten 
met de collega’s van de bouw besproken. 
De leerkracht kan een kind aanmelden voor 
nader onderzoek door de intern begeleider. Na 
advies en onderzoek wordt er specifieke hulp 
gegeven. Na een periode van ongeveer 12 
weken wordt deze hulp geëvalueerd. 

3. Leerlingbespreking 
De leerlingen worden allemaal besproken op 
bijeenkomsten van de leerkracht met de intern 
begeleider. Wanneer er niet voldoende vorde-
ringen zijn gemaakt, wordt de leerling weer op 
de zorgvergadering ingebracht en besproken. 
Binnen deze vergaderingen wordt besloten of 
externe hulp noodzakelijk is. 

4. Externe hulp 
De intern begeleider meldt de leerling aan 
voor extern advies of externe analyse. Dat kan 
zijn in de vorm van aanvraag van ambulante 
begeleiding, pedagogisch didactisch onder-
zoek, dyslexie, logopedie, jeugdzorg, enzo-
voort. Ons expertisecentrum Florion (www.
florion.nl) doet voor de school de onderzoeken 
naar begaafdheid, sociaal-emotionele ontwik-
keling en gedragsproblemen. Wanneer externe 
hulp wordt ingeschakeld, wordt altijd toestem-
ming van de ouders gevraagd. 

5. Uitvoering van de structurele oplossingen 
naar aanleiding van de leerlingbespreking 
• Opnieuw bespreken met de schoolbege-

leidingsdienst van handelingsplannen en 
evt. ambulante begeleiding. 

• Verwijzingsprocedure SBO starten. 
• Ouders helpen een andere basisschool 

te vinden. 

6. Dossier 
Bij plaatsing op het speciaal basisonderwijs 
(SBO) of een andere basisschool wordt een 
kopie van het dossier opgestuurd naar de 
nieuwe school. Het dossier wordt 5 jaar op 
school in het archief bewaard. Kinderen die 
op het SBO zitten worden in de schoolgids 
vermeld bij de groep waar zij bij horen. 

7. Evaluatie zorgprocedure 
Indien gewenst worden de ouders na een 
aantal maanden uitgenodigd voor een gesprek 
rondom de zorgprocedure en hieruit worden 
eventueel leerpunten voor de school geformu-
leerd. De school evalueert de plaatsing met 
het SBO, waarbij het initiatief bij het SBO ligt. 

5.12 Hoogbegaafdheid
De Calvijnschool is een Kwadraatschool®. Dit 
betekent dat bij ons op school een speciaal les-
programma wordt aangeboden aan meer- en 
hoogbegaafde leerlingen: 
• De leerlingen krijgen verbreding aan-

geboden.
• De leerkrachten worden geschoold in het 

herkennen van hoogbegaafdheid. 
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• Onze school heeft een verbredingsgroep 
waarin kinderen uit verschillende  
groepen kunnen meedraaien. 

• Binnen ons team hebben een specialist 
Hoogbegaafdheid

• Er zijn leerlingen uit groep 7 en 8 die ‘Op 
Tournee’ kunnen met een middag per 
week op het voortgezet onderwijs.

• Er zijn leerlingen die deelnemen aan 
de Kwadraatklas® (een zorggroep voor 
hoogbegaafdheid, in gezamenlijkheid 
met de Meppelse scholen)

Bij ons op school zijn er leerlingen die een klas 
overslaan. Wanneer dit alles niet genoeg is, 
dan kunnen we kinderen doorverwijzen naar 
de kwadraatafdeling.

5.13 Rapportage 
Op verschillende manieren wordt u op de 
hoogte gebracht van de vorderingen van uw 
kind. Leervorderingen: verschillende keren 
per jaar zijn er contactmomenten, twee keer 
via het rapport en meerdere keren via een 
gesprek op de spreekavond. U vindt in de 
rapporten verslag van vorderingen, inzet, 
werkhouding en van sociaal gedrag aan-
gegeven. We vermelden de resultaten van de 
CITO toetsen op het rapport. We gebruiken 
daarvoor de volgende normering:
I = 20% van de deelnemers
II = 20% van de deelnemers
III = 20% van de deelnemers
IV = 20% van de deelnemers
V = 20% van de deelnemers

Een I is een hoge en een V is lage score. Een 
IV of V geven aan dat de resultaten niet 
voldoende zijn . Leerlingen die op bepaalde 
leergebieden structureel moeite hebben, 
worden op hun eigen niveau gevolgd. De 
niveauaanduiding wordt gebruikt, met daarbij 
het moment en de groep waarop die toets 
standaard wordt afgenomen.
 
5.14 Doublure 
Als een leerling op meerdere gebieden moeite 
heeft zich goed te ontwikkelen, is het soms 
beter om een groep nog eens te doen. Dit 
zal zich vooral in de jongste groepen (tot en 
met groep 4) voordoen. In de hogere groepen 
kan een leerling, met een individuele leerlijn, 
doorwerken binnen zijn/haar leerjaar. De 
interne begeleider zal voor deze leerlingen een 
ontwikkelperspectief maken.

5.15 Versnellen 
Het kan ook voorkomen dat kinderen versnel-
len in hun lesprogramma en daardoor zelfs 
een leerjaar overslaan. Wanneer dit aan 
de orde is, wordt dit samen met ouders en 
leerkrachten vormgegeven. Daarbij wordt 
nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden 
van het kind en welke belemmeringen er zijn. 
Ook wordt hierin meegenomen hoe de sociale 
leeftijd van een kind is. 

Waar kan, wordt er – net als bij het geval van 
doublure – zolang mogelijk getracht een leer-
ling in zijn of haar jaargroep te houden. Ook 
binnen een jaargroep kan worden versneld of 

vertraagd en kunnen kinderen met de groep 
oplopen met een eigen ontwikkelingsperspec-
tief. Wanneer dit niet toereikend is, kan tot 
doublure of versnellen worden overgegaan. 

5.16 Nieuwsgierig en zelfstandig
Aan het einde van de schoolperiode worden 
onze leerlingen getoetst. Wij geloven dat er tal 
van vaardigheden en eigenschappen zijn die 
de Eindtoets niet toetst, waar De Calvijnschool 
vanuit visie en overtuiging aandacht aan 
besteedt: 
• Kritisch en creatief denken.
• Nieuwsgierigheid en samenwerking.
• Discipline en zelfstandigheid.
• Doorzettings- en inlevingsvermogen en 

verdraagzaamheid. 

Deze vaardigheden dragen op korte en lange 
termijn bij aan (school)succes en een goed en 
fijn leven. Mooie eindresultaten houdt naar 
onze mening niet in dat je daaruit de conclusie 
kunt trekken dat de school goede kwaliteit 
levert. Daarvoor is meer nodig, namelijk een 
goede pedagogische sfeer, ontwikkelings-
mogelijkheden van de leerling, motivatie 
enzovoort. 

De school gebruikt de eindresultaten van 
groep 8 om te analyseren. Het geeft inzicht 
in de onderdelen waar de school goed of 
minder goed scoort. Mogelijk kan dat gevolgen 
hebben voor de methode die we hanteren of 
de aandacht die we besteden aan bepaalde 
leeronderdelen.
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Onderstaand de opbrengsten van de eind-
toetsen over de laatste vijf schooljaar. 

Tot en met 2014 is de GPC-toets gebruikt als meetinstrument voor de eind-
opbrengsten. Deze toets meet de schoolvordering (SVI) van iedere leerling en 
zet deze af tegen de intelligentie (NIO) van iedere leerling.

Jaar SVI NIO Afwijking

2013 109,3 105,8 +3,5

2014 102,6 102,7 +0,1

Vanaf 2015 is de Cito Eindtoets gebruikt als meetinstrument voor de eindopbreng-
sten. Deze toets meet de schoolvordering van iedere leerling en zet deze af tegen 
een landelijk gemiddelde (inspectienorm)

Jaar School-
score

Landelijk 
gemiddelde

Afwijking

2015 531,7 535,1 -3,4

2016 530,4 534,9 -4,5

2017 533,8 534,1 -1,3
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6. Ouderbetrokkenheid
6.1 Educatief partnerschap
Ieder kind, iedere leerling heeft recht op 
een goede samenwerking tussen school en 
ouders. Ouderbetrokkenheid is daarom een 
niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samen-
werking tussen ouders en school. Vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid werken zij 
aan de ontwikkeling van het kind (de leerling). 
Ouderbetrokkenheid beoogt slechts één ding: 
een betere wereld voor het kind/de leerling, 
de ouders en de school.

Samen 
Leerkrachten, ouders en leerlingen.

Lerend 
Kinderen komen tot optimale ontwikkeling 
wanneer onderwijs wordt vormgegeven vanuit 
een gelijkwaardige samenwerking tussen 
leerkrachten, leerlingen en ouders.

Onderweg 
Vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid 
werken leerkrachten, leerlingen en ouders 
samen aan gemeenschappelijke doelen. Zo 
ontstaat er een samenleving waarin kinderen 
zich optimaal kunnen ontwikkelen, onderweg 
in Gods Koninkrijk. 

6.2 Informatievoorziening aan  
ouders over school en onderwijs
De informatievoorziening aan ouders is globaal 
te verdelen in algemene informatie over het 
onderwijs en de school en informatie over uw 
eigen kind.

Algemene informatie
Minimaal eenmaal per twee weken verschijnt 
er uit iedere groep een informatiebulletin. 
Deze kunt u op de site van school vinden. In 
dit informatiebulletin wordt een impressie van 
de sfeer en voortgang in de groep beschreven. 
Ook wordt op de site aangegeven wat de 
leerkracht gaat behandelen. Onderwerpen 
die er twee wekelijks in staan zijn: de psalm of 
het lied van de week, de Bijbelverhalen en het 
huiswerk van die week. 

Op onze website kunt u ook (praktische) 
algemene informatie vinden, die voor alle 
ouders geldt. U kunt dan denken aan de jaar-
planning, het vakantierooster, het rooster 
voor de schoonmaakavond of het ouder-
contactmoment en de liedlijst. Onze website 
heeft een gedeelte met privacygevoelige 
pagina’s. Als ouder krijgt u een inlogcode, 
zodat u ook op de privacygevoelige pagina’s 
kunt komen. Dit deel van de website noemen 
we het ‘ouderportaal’. 

Inloopochtenden 
Voor ouders van kinderen die voor het eerst 
naar school gaan wordt er een inloopmorgen 
gehouden. Deze vindt in heel Meppel op 
hetzelfde tijdstip plaats. Daarnaast organiseert 
de school een informatieavond of een kijk/
informatieochtend voor ouders van nieuwe 
kinderen.  

Ouder-kijkochtenden
Twee keer per jaar, verdeeld over vier 
ochtenden, worden er ouder-kijkochtenden 
gehouden. Tijdens deze ochtenden krijgen 
ouders de gelegenheid om tijdens de lessen 
in de klas van hun kind te komen kijken en de 
sfeer en werkwijze mee te beleven. Vooraf-
gaand aan deze ochtend worden hiervoor 
inschrijfformulieren aan de deur van het lokaal 
opgehangen. 
 
Ouderavonden  
Via de website en via de mail wordt u tijdig 
ingelicht over ouderavonden die we willen 
gaan houden.  

Klassenavonden op groepsniveau
Ieder jaar wordt er aan het begin van het 
schooljaar een klassenavond gehouden. 
Hiervoor worden ouders uitgenodigd door de 
leerkracht van de groep waarin hun kind zit. 
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De leerkracht vertelt de ouders over de 
leerstof die hij/zij dit jaar gaat behandelen, 
over de regels die gehanteerd worden en 
over de verwachting van de leerkracht over 
de ondersteuning van de ouders aan het 
kind thuis. Als er aanleiding voor is, worden 
in de loop van het schooljaar de ouders op-
nieuw uitgenodigd voor een groepsgesprek.  

6.5 Informatie over ontwikkeling 
en leervorderingen van het kind
Het Kindplan
Vanaf groep 5 werkt onze school met Kind-
gesprekken. Dit is een traject en leerling-
volgsysteem waarbij de kinderen nog zorg-
vuldiger in kaart worden gebracht. Door 
middel van portfolio-formulieren (welke de 
leerlingen invullen), leerling-gesprekken 
tussen de leerling en leerkracht, het Kind-
plan dat wordt opgesteld en oudergesprek-
ken – waarbij zowel ouders als leerlingen 
zijn uitgenodigd, wordt het welbevinden 
en de leerbehoefte van de leerlingen nog 
scherper in kaart gebracht en hierop de 
onderwijs-behoefte afgestemd. De leerling 
wordt in feite meer (mede-) eigenaar van 
zijn of haar eigen leerproces.  

Ouderbezoeken
De gesprekken met ouders vinden in de 
regel plaats op school. Incidenteel zullen de 
leerkrachten u thuis bezoeken. 

Oudercontactmomenten
Voorafgaand aan ieder rapport worden 
er ouder-contactmomenten gehouden. 
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Tijdens dit contact wordt de leervoortgang en 
het welbevinden van het kind besproken. Voor 
deze avonden worden alle ouders uitgenodigd. 
Daarnaast worden er in de tussenliggende 
periode een aantal ouder-contactmomenten 
ingepland, waarvoor de ouders zich kunnen 
inschrijven. Wanneer de leerkracht hiertoe 
aanleiding ziet, worden ouders voor dit mo-
ment uitgenodigd. 

Het is voor ons leidend dat het oudercontact 
niet per se moet afhangen van deze vastgestel-
de momenten. Wanneer ouders de behoefte 
voelen of de leerkracht dit nodig acht, kan 
er het gehele jaar door een afspraak worden 
gemaakt met school.  
 
Kijkavond/tentoonstelling
Door het jaar heen worden er kijkavonden 
(of middagen) georganiseerd. Deze avonden 
hebben als doel om een impressie te geven 
van het gemaakte of geleerde werk binnen 
een bepaald thema (bijvoorbeeld binnen een 
thema van M.I.). Tijdens deze avond wordt het 
gemaakte werk van de leerlingen tentoon-
gesteld, en hebben zij zelf een grote rol in de 
presentatie van dat wat zij hebben gemaakt of 
geleerd. Deze avonden hebben een informeel 
karakter en zijn de familieleden of kennissen in 
de breedte welkom. 

Kleuters
We stellen het op prijs dat u als ouders zo 
mogelijk de kleuter zelf in het groepslokaal 
brengt. Dit kan steeds vanaf 10 minuten voor 
de aanvang van de lessen. ’s Morgens hebben 

de kleuters een fruitpauze. U geeft uw kind 
daarvoor iets te eten en te drinken mee.

Wij gaan ervan uit dat een kind zindelijk is als 
het in groep 1 komt. Als dit niet het geval is, 
verwachten wij van ouders een oplossing die u 
bespreekt met de school.

Kleuterinformatiefolder
Bent u nieuwe ouder op onze school en start 
uw kind voor het eerst in groep 1? Dan heb-
ben we een speciale informatiefolder, waarin 
allerlei praktische wetenswaardigheden staan 
vermeld. 

6.6 Vergaderingen en teamoverleg
Teamvergaderingen 
Aan de bewaking van onze onderwijskwaliteit 
dragen we bij met een duidelijke overlegstruc-
tuur. Het team komt structureel bij elkaar om 
over de uiteenlopende zaken te spreken. 
Dit hebben we als volgt vormgegeven:

Intern Zorgoverleg (voor individuele leerling en 
op groepsniveau)
Dit zijn interne overlegmomenten tussen 
de leerkrach(en) en de interne begeleider. 
Onderwerp van dit overleg is het bespreken 
van de voortgang en ontwikkeling van indivi-
duele leerlingen of op groepsniveau. Tijdens 
dit overleg worden ook de (groeps-) hande-
lingsplannen en de zorg in iedere groep geëva-
lueerd. Deze overlegmomenten worden on-
geveer vijf keer per jaar gehouden. Daarnaast 
is er – waar nodig – voortdurende afstemming 
tussen leerkracht en interne begeleider.

Teamvergadering
Dit zijn teambrede vergaderingen, waarin de 
koers en ontwikkeling van het onderwijs en 
de school wordt besproken. Deze vergadering 
heeft alleen onderwijskundige op de agenda. 
Bij een deel van deze vergadering schuiven 
de medewerkers van de opvangorganisatie 
(BSO, KDV) aan. Deze vergaderingen vinden 
ongeveer tien keer per jaar plaats. 

Werkgroepen en taakbeleid
 Binnen het team zijn een aantal werkgroepen 
gevormd en is er een taakbeleid beschreven, 
om de praktische zaken binnen een school te 
regelen. U kunt dan denken aan het Sinter-
klaasfeest, het bestellen van materialen of 
de vormgeving van een viering. Het overleg 
binnen deze werkgroepen vindt op zelfregu-
lerend niveau plaats. De collega’s plannen, 
organiseren en regelen zelf de overlegmomen-
ten hiervoor. 

Daarnaast worden er op een aantal momenten 
door het jaar heen studiedagen of –avonden 
gehouden. 

Aanspreekmomenten teamleden
De leerkrachten komen tussen 07.45 en 08.00 
uur op school. Vaak zijn we dan nog bezig met 
voorbereidingen voor de te geven lessen. Als 
er iets is wat het functioneren van uw kind 
gedurende de dag kan beïnvloeden, stellen wij 
het op prijs dat u deze informatie voor school-
tijd aan ons doorgeeft. Wanneer u informatie-
ve vragen heeft over bijvoorbeeld vorderingen 
van uw kind, verzoeken we u dit soort gesprek-
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ken op een ander tijdstip met de leerkrachten 
te voeren. Voor dit soort gesprekken kunt u een 
afspraak te maken met de leerkracht.

Weekopening
Op maandagmorgen beginnen we, als team, 
de week gezamenlijk. We bespreken kort de 
komende week en vragen een zegen over de 
week aan onze Hemelse Vader. Dat is de reden 
dat de telefoon soms niet wordt opgenomen 
van 8.00 - 8.10 uur.

Op onze school komt eenmaal per maand een 
gebedsgroep samen. De ouders in deze groep 
doen samen voorbede voor de school, de 
leerlingen en gezinnen. Soms worden er vanuit 
de school gebedspunten aangedragen aan deze 
gebedsgroep. 

6.7 Een cultuur met constructieve 
communicatie
We geloven in een open cultuur met korte 
lijnen binnen een open communicatie. Dit 
betekent dat we vragen stellen over en weer. 
Zo proberen we onze gezamenlijke doelen te 
behalen. De leerkrachten bellen en mailen 
veel. Bijvoorbeeld wanneer dit nodig is naar 
aanleiding van een situatie in de groep.  
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7. Onze schoolorganisatie
7.1 Activiteiten in en rondom de 
school
Sport en recreatie 
Afdeling Sport en Recreatie van de gemeente 
Meppel en diverse sportverenigingen organise-
ren veel sportevenementen of geven mogelijk-
heden door aan de scholen. De ouders/leer-
lingen kunnen zich opgeven via de uitnodiging, 
die gecommuniceerd wordt vanuit de school. 
De school is hier verder niet voor verant-
woordelijk. Een aantal keer per jaar wordt 
onze school bezocht door Meppel Actief. Zij 
organiseren verschillende activiteiten tijdens 
de pauze om het sport en spel op het plein te 
bevorderen.  

Sportdag
Jaarlijks wordt er ook een sportdag georga-
niseerd voor de bovenbouw (6, 7, 8) van alle 
scholen in Meppel. Daaraan doen we mee 
als school. De hele dag atletiek met daarbij 
demosporten en een estafette. Deze sportdag 
is sinds 2014 samengevoegd met de Konings-
spelen. 

Schoolreis
Ouders en activiteitencommissie zijn behulp-
zaam bij het organiseren van evenementen. 
Alle groepen gaan ieder jaar op schoolreis, de 
activiteit worden afgestemd op het niveau van 
de groep.

Sinterklaas
Het sinterklaasfeest wordt in alle klassen 
gevierd, Sint en Piet bezoeken alle groepen 
die dag. Voor de onderbouw is er een eigen 
Sinterklaasfeest. De bovenbouw viert het 
Sinterklaasfeest door loodjes te trekken. 

Verkeersdiploma
Kinderen uit groep 7 kunnen een verkeers-
diploma behalen na het afleggen van een 
theoretische toets en een test in de praktijk. 
Verder zijn er activiteiten van incidentele aard, 
zoals schaatsen bij vorst, excursies in de stad 
of elders en een bezoek aan de bibliotheek.

Koningsspelen  
De laatste vrijdag voor Koningsdag worden er 
op onze school Koningsspelen georganiseerd. 
Voorafgaand aan deze spelen wordt er een 
Koningsontbijt gehouden. De bovenbouw 
heeft op deze dag de sportdag. 

Swim2Play
Sinds 2013-2014 doen wij mee met Swim2Play, 
dit is een project voor groep 1 t/m 8. Vijf 
weken achter elkaar krijgen de kinderen 
creatief zwemmen en extra vaardigheden 
binnen de ‘waterweerbaarheid’ aangeboden. 
In de weken dat er gezwommen wordt, kan 
het voorkomen dat de gymles vervalt. Dit 
hangt samen met de leeftijd van de kinderen, 

het moment van Swim2Play en hoe vermoeid 
de kinderen zijn. 

7.2 Nieuwe leerlingen
We leren met elkaar en van elkaar. We leren 
van het voordoen en nadoen. Dit begint al 
wanneer nieuwe leerlingen bij ons op school 
komen.

Opvang van nieuwe leerlingen in de school
Instroomleerlingen mogen komen kijken op 
de twee dagen die voorafgaan aan hun vierde 
verjaardag. De eerstvolgende maandag na de 
vierde verjaardag van uw kind mag hij/zij naar 
school. De groepen 1 en 2 zijn groeigroepen. 
Elke week op maandag kunnen er kinderen 
bijkomen. 

Ons uitgangspunt is dat er aan de kinderen die 
net op school komen een overzichtelijke en 
veilige omgeving wordt geboden. We letten 
daarom op het aantal leerlingen, de samen-
stelling van de groep, de mogelijkheden van de 
leerkracht en hoe het kind is.

Aan het einde van het schooljaar wordt voor-
uitgekeken naar het nieuwe jaar: hoe groot 
worden de groepen, op welke momenten 
verwachten we veel nieuwe leerlingen. 
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7.3 Volgen van de ontwikkeling 
van kinderen
Hoe gaat het met mijn kind? Kan het de 
leerstof aan? Heeft hij/zij een goed contact 
met klasgenootjes? En als het niet goed 
gaat, wie merkt dat dan? Voor een groot 
deel voltrekt de ontwikkeling van uw kind 
zich achter schooldeuren. U als ouders 
bent een belangrijke ‘partij’ in school. Het 
is immers uw kind waar de school dagelijks 
mee bezig is. 

Goed contact met u als ouders vinden we 
daarom van wezenlijk belang. Samen als 
ouders en school zijn we verantwoordelijk 
voor het welbevinden en een goede ontwik-
keling van uw kind.

Voorschoolse periode
Bij aanmelding van uw kind krijgt u van ons 
een uitgebreid vragenformulier (anamnese) 
over de ontwikkeling van uw kind in de 
voor-schoolse periode. De leerkracht van 
groep 1 krijgt de kleuters vaak overgedra-
gen door de peuterschoolleidster. Met deze 
informatie is het voor ons gemakkelijker om 
af te stemmen op de ontwikkeling van uw 
kind en de onderwijsbehoefte van uw kind 
vroegtijdig te onderkennen.

Groep 1 en 2
In de jongste groepen wordt de ontwik-
keling van uw kind vooral gevolgd door 
observaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op 
een moment dat het kind aan het spelen 
is in een van de hoeken. Ook wordt er 

regelmatig heel gericht, aan de hand van 
een formulier gekeken naar: het kind in de 
kring, het werk van de kinderen, hun spel 
en sociaal-emotionele gedrag. Verder kijken 
we naar de taalontwikkeling, de motoriek, 
begripsontwikkeling en het zintuiglijk waar-
nemen. We nemen in de kleutergroepen 
ook toetsen af.

Groep 3 tot en met 8
Vanaf groep 3 komt er meer schriftelijk 
werk. Dit werk wordt bekeken en zo nodig 
met de leerling besproken. In de hoogste 
groepen worden op die manier ook werk-
stukken en spreekbeurten beoordeeld. 
In de dagelijkse begeleiding van uw kind 
spelen de groepsleerkrachten een centrale 
rol. Vorderingen worden door hen vast-
gelegd en als er op een bepaald gebied 
problemen zijn, zijn zij de eersten die dat 
signaleren. Door de dagelijkse omgang met 
uw kind let de leerkracht op het sociaal-
emotioneel welbevinden van uw kind. Van 
de leerstof die gegeven wordt aan de hand 
van methodes, bijvoorbeeld taal, rekenen,
spelling, maar ook aardrijkskunde en 
geschiedenis worden de leervorderingen 
regelmatig getoetst. Als er problemen zijn 
in de ontwikkeling zal in eerste instantie de 
leerkracht er binnen de groep aan werken. 
In de gebruikte methodes zijn regelmatig 
evaluatiemoment-en ingebouwd. Zo 
kunnen we meten of de leerling de aan-
geboden leerstof ook beheerst. Toets-
resultaten worden bijgehouden in de 
klassenmap.

7.4 Veiligheid en externe zorg
Externe zorg
De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt 
scholen de volgende diensten aan voor de 
leerlingen, ouders en medewerkers van de 
school. 

De screening
Alle leerlingen in groep 2 en 7 worden 
schriftelijk uitgenodigd voor een screening 
door de assistente jeugdgezondheidszorg. 
De ouders ontvangen hiervoor een uitno-
diging met informatie en een vragenlijst. 
Blijkt uit de screening dat de leerling extra 
zorg nodig heeft of hebben de ouders 
aangegeven vragen te hebben, dan worden 
zij uitgenodigd op een spreekuur bij de 
jeugdarts of jeugd-
verpleegkundige. Ook een leerkracht of de 
intern begeleider kan, in overleg met de 
ouders, een kind aanmelden voor het 
spreekuur. De spreekuren zijn op school of 
in de buurt.
 
Spreekuren 
Waarvoor naar een spreekuur?
Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld 
groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, 
horen en zien, dan kan dit met de jeugdarts 
worden besproken. De jeugdverpleegkun-
dige kan helpen bij vragen rondom opvoe-
ding, leefstijl, psychosociale problemen, 
pesten, faalangst, zindelijkheid en gezond 
gewicht.
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Wie houdt het spreekuur?
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige 
houden spreekuren op de school of een 
centrale plaats. Alle leerlingen en ook ouders 
kunnen een afspraak maken. Mentoren en 
intern begeleiders kunnen ook een leerling 
aanmelden voor het spreekuur, maar alleen 
als de ouders daarvoor toestemming hebben 
gegeven.

Het zorgteam
Op de meeste scholen werken professionals 
samen, zoals de intern begeleider, jeugdarts 
& jeugdverpleegkundige en schoolmaatschap-
pelijk werk. Zij ondersteunen school, leerling 
en ouders.

Afspraak maken?
Een afspraak maken voor het spreekuur kan 
via onderstaand telefoonnummer of e-mail-
adres. Vermeld in de e-mail altijd de naam, de 
geboortedatum en de school van de leerling. 

T 088 - 246 02 46 (ma-vr 08.00 - 16.00 uur) 
E jgz@ggddrenthe.nl 

Vaccinaties
De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een 
vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio 
(DTP) en een vaccinatie tegen bof, mazelen en 
rode hond (BMR). Deze worden tegelijkertijd 
gegeven. Daarnaast krijgen alle meisjes als ze 
12/13 jaar oud zijn een oproep voor een vac-
cinatieserie tegen baarmoederhalskanker. Een 
oproep voor vaccinaties wordt naar het huis-
adres van de leerling gestuurd. In deze oproep 

staat aangegeven waar de vaccinatie gehaald 
kan worden, dit zal niet op school zijn.

8.5 Veiligheid in school
De school houdt toezicht op de leerlingen. 
Hiervoor hebben we een goed Veiligheids-
beleid. In dit plan staat beschreven hoe wij 
met de sociale én de fysieke veiligheid van 
de leerlingen omgaan. Onze school heeft 
bedrijfshulpverleners (BHV). Zij weten hoe te 
handelen bij ongelukjes en calamiteiten. Elk 
jaar gaan zij daarvoor op cursus. Bij eventuele 
ongelukken tijdens het bewegingsonderwijs 
zijn afspraken gemaakt hoe te handelen. 

De school heeft een ontruimingsplan. 
Minimaal 1 keer per jaar wordt er een ont-
ruimingsoefening gehouden. Het kan zijn dat 
u als ouder dan net aanwezig bent, daarom 
een korte uitleg: vijf keer kort de bel betekent 
ontruimen. Als u in school bent, ga dan zo 
rustig mogelijk naar buiten, naar de kant van 
het plein. Alle groepen komen op het plein. 
Het kan zijn dat u ingeschakeld wordt door 
een teamlid. Degene die de leiding heeft, is 
herkenbaar aan een oranje hesje. 

8.6 Vertrouwenspersonen
In het kader van veiligheid is er voor alle 
scholen van Florion een vertrouwens-contact-
persoon aangesteld. U kunt bij deze vertrou-
wenspersoon terecht met:
• Klachten of vragen op het gebied van 

machtsmisbruik binnen de onderwijs-
situatie. Onder machtsmisbruik wordt 
verstaan: alle vormen van seksuele inti-

midatie, discriminatie, agressie, geweld 
en pesten die zich voordoen binnen of in 
samenhang met de onderwijssituatie.

• Klachten over ongewenste intimiteiten. 
Onder ongewenste intimiteiten verstaan 
we handelingen, gedragingen en/of 
uitlatingen in de seksuele sfeer die  
binnen, of in samenhang met de onder-
wijssituatie plaatsvinden, en door de-
gene op wie ze zijn gericht als ongewenst 
worden aangemerkt. Omdat het op onze 
school om minderjarige leerlingen gaat, 
zijn het de ouders van de leerling die 
deze handelingen, gedragingen en/of 
uitlatingen als ongewenst aanmerken.

• Klachten op onderwijskundig gebied. Het 
gaat hier om klachten die niet met de 
school zelf (leerkracht, directeur, contact-
persoon) opgelost konden worden.

Ouders en kinderen kunnen met vragen over 
bovengenoemde zaken bij de vertrouwens-
contactpersoon terecht. Jaarlijks doet de 
vertrouwenspersoon een voorstelronde door 
de school, zodat deze bekend is bij leerlingen 
en ouders. Die kan u dan, indien nodig, weer 
doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. 
De contactpersonen voor de Calvijnschool zijn 
Sandra Knoll en Tijs Huisman. 

Nieuwe ouders ontvangen een informatie-
folder waarin alles rondom de contactpersoon 
staat beschreven. Binnen het netwerk van 
contact-vertrouwenspersonen overleggen de 
vertrouwenspersoon van Florion drie keer per 
jaar over het beleid rond genoemde zaken. 



Zij houden zich daarbij vooral bezig met het 
bevorderen van een veilig klimaat in de school, 
preventie van machtsmisbruik en met voor-
lichting aan leerkrachten, ouders en leerlingen. 
 
8.7 Protocol Informatievoorziening 
bij leerlingen van gescheiden ouders 
In het geval van echtscheiding is het van groot 
belang dat de uitwisseling van informatie 
zorgvuldig gebeurt. De Calvijnschool vindt dat 
de zorg voor uw kind voorop staat. De school 
heeft een protocol ‘informatievoorziening bij 
leerlingen van gescheiden ouders’. Het proto-
col is op school aanwezig en hiervan kan altijd 
een exemplaar worden opgevraagd (of door 
de school worden aangeboden). 

We vragen betreffende ouders dit protocol 
goed door te nemen, in te vullen en door –
beide ouders ondertekend bij ons op school in 
te leveren.

8.8 Klachtenregeling

Er kan iets gebeuren waarover u een klacht 
wilt indienen. Of het nu gaat om leerlingen, 
hun ouders, om leerkrachten, om bestuurs-
leden of om vrijwilligers, de mensen die bij 
school betrokken zijn hebben de mogelijkheid 
om een klacht in te dienen over iets waar ze 
het niet mee eens zijn. Gelukkig kunnen heel 
wat problemen en probleempjes door de 
school zelf worden opgelost. De contact-
persoon van school heeft hierin een taak, in 
de meeste gevallen na afstemming met de 
directeur. Zo nodig kan de vertrouwens-
persoon worden ingeschakeld. 

Werkwijze
Als het probleem niet kan worden opgelost 
binnen de school of als het om een ernstig 
probleem gaat, dan kan contact worden 
opgenomen met de vertrouwenspersoon 
eventueel na doorverwijzing door de contact-
persoon van de school. Als de vertrouwens-
persoon niet kan bemiddelen in het probleem, 
dan heeft de klager het recht om een klacht in 
te dienen. Gaat de klacht over mogelijk straf-
bare feiten dan kan de vertrouwenspersoon 
helpen bij het doen van aangifte bij politie of 
justitie. Een belangrijk deel van de taak van de 
vertrouwenspersoon en de contactpersoon 
ligt in de preventieve sfeer. Samen werken aan 
de veiligheid op de scholen voor leerlingen, 
leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. 
De contactpersonen van de vereniging en de 
vertrouwenspersoon komen daartoe ook een 
aantal keren per jaar bij elkaar. 

De gehele klachtenregeling van Florion 
staat op de website van de vereniging, 
www.florion.nl. 

Het adres van de Klachtencommissie voor het 
Gereformeerd Onderwijs is:

Ambtelijk secretaris
Mw. mr. R.A. van der Velde-Buist
Marinus Postlaan 23
8264 PB Kampen
T 038 - 331 93 95
E klachtencommissiego@gmail.com

8.9 ICT 
Het beheer van ICT is ondergebracht bij 
GO|ON. Voor de eerste dagelijkse onder-
houdswerkzaamheden, is onze ICT-er Koos 
Zuidhof. We hebben de gemeenschapsruimte 
ingericht als computerlokaal. Er staan 16 net-
werkcomputers met een aansluiting op het in-
ternet. In het extra lokaal op de 1e verdieping 
staan ook 6 netwerkpc’s. Als de groepsgrootte 
het toelaat, kunnen er in een lokaal ook pc’s 
worden geplaatst. We hebben geprobeerd de 
aansluiting zo veilig mogelijk te maken door 
de aanschaf van een filter van het Greijdanus. 
Verder hanteren we een internetprotocol. 
In dit protocol staat beschreven hoe we de 
leerlingen leren om te gaan met moderne 
communicatiemiddelen.

Ook in de lokalen hebben de leerkrachten 
de beschikking over een computer die aan-
gesloten is op het netwerk. Deze computer 
wordt door de leerkrachten gebruikt voor de 
administratie en aansturing van het digibord. 
Naast allerlei educatieve software maken we 
ook gebruik van software die bij de methodes 
van rekenen, taal en lezen hoort. Het digibord 
is in het huidige onderwijs niet meer weg te 
denken. 

De website van de Calvijnschool heeft een 
publiek- en een afgeschermd gedeelte. U 
vindt er informatie over de school, foto’s van 
bijzondere gebeurtenissen zoals feesten of 
schoolreisjes, informatie over de groep, de 
wekelijkse nieuwsbrief enzovoort.
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9. Opvang en peuterspeelzaal 
9.1 De tussenschoolse opvang (TSO)
Scholen zijn verplicht ouders de mogelijkheid 
te bieden hun kind tussen de middag over te 
laten blijven op school. Bij ons op school duren 
de middagpauzes van 11.45 – 12.15 in de 
bovenbouw (groep 1 t/m 4) en van 12.15 –
12.45 uur in de onderbouw (groep 5 t/m 8). 
De kinderen van onze school pauzeren dus in 
twee delen. 

Tijdens de twee pauzemomenten, die beide 
een half uur duren zijn er pleinwachten 
aanwezig. Dit zijn vrijwilligers (meestal ouders) 
die toezicht houden tijdens de pauze van de 
kinderen.

Bij wet is vastgelegd dat leerkrachten minimaal 
een half uur moeten kunnen pauzeren 
tijdens een werkdag. Bij het aflopen van het 
lesprogramma in de ochtend, eten de leer-
krachten met hun eigen groep. Dit doen ze in 
combinatie met een lesactiviteit. Na ongeveer 
een kwartier gaan de kinderen naar het 
schoolplein (onder toezicht van de pleinwach-
ten) en kunnen de leerkrachten een half uur 
pauzeren. De onder- en bovenbouw pauzeren 
tegengesteld. Dit betekent dat de onderbouw 
eerst in de klas eet en daarna op het plein 
speelt, terwijl de bovenbouw eerst op het 
plein speelt en daarna in de klas eet. 

Daarnaast stelt de wet een aantal regels waar-
aan de tussen schoolse opvang moet voldoen, 
waaronder het registreren van de kinderen 
die overblijven, verantwoording van subsidie-
gelden en scholing van overblijfkrachten. De 
overblijfouders krijgen een vergoeding voor 
hun inspanning. Het overblijven valt onder de 
verantwoordelijkheid van de schoolraad.
Om de kosten laag te houden, maar ook 
ouderbetrokkenheid te stimuleren worden 
ouders ingezet als overblijfkracht. De kosten 
bedragen voor kinderen die binnen Meppel 
wonen € 1,- per kind per keer.

Op de website van school kunt u de regels en 
afspraken rondom het overblijven lezen. Als u 
uw kind gebruik laat maken van de TSO, geeft 
u aan akkoord te gaan met deze regels en 
afspraken.

Sinds schooljaar 2013-2014 is de Calvijnschool 
een ‘TSO-voorbeeldschool’. Dit predicaat 
heeft de school ontvangen voor het beleid 
en de invulling van de TSO. De Calvijnschool 
heeft hiervoor de zogenaamde ‘Gouden Ster’ 
ontvangen. Deze gouden ster kan iedere twee 
opnieuw worden uitgereikt, mits de school 
aan de certificeringsdoelen voldoet. Hiervoor 
wordt de school voorafgaand bezocht voor een 
observatie van de TSO, een inzage in het beleid 

en een gesprek met de TSO-coördinator en/
of de directie van de school. In het schooljaar 
2015-2016 is de Gouden Ster opnieuw 
uitgereikt en deze titel verlengd. 

Voor vragen of opgave als overblijfouder kunt 
u terecht bij de TSO coördinator:

Coördinator TSO
Dieneke Noorman
E s.noorman@kpnplanet.nl
T 06 - 53 17 93 01

9.2 De buitenschoolse opvang (BSO),
Bij ons op school wordt de BSO georganiseerd 
door CKO De Herberg, binnen de muren van de 
Calvijnschool. 

CKO De Herberg vindt het allereerst belangrijk 
om een veilige, huiselijke plek te zijn waar 
kinderen plezier maken en waar ze zichzelf 
kunnen zijn. Een plek van aandacht waar ze 
zich geliefd en gezien weten, waardoor ze 
zich vrij kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen 
ontmoeten en vrij kunnen spelen.

Hoe wij deze plek vormgeven wordt bepaald 
vanuit een christelijke visie op kinderen en 
kinderopvang. CKO De Herberg wil alle kinde-
ren, onafhankelijk welke geloofs- of culturele 
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achtergrond, opvang bieden waarin Gods 
liefde en leefregels centraal staan.

Kenmerkend voor De Herberg is een kind-
gerichte en persoonlijke benadering. We 
geloven dat elk kind uniek is en dat er aan-
dacht moet zijn voor de eigenheid van elk 
kind. Tegelijk staat op onze kindercentra ook 
centraal dat elk kind pas tot zijn recht komt 
in verbondenheid met anderen. Binnen De 
Herberg zijn we niet alleen op onszelf gericht 
maar denken we na hoe we wat kunnen 
betekenen voor anderen en hoe we goed en 
duurzaam met onze omgeving en de natuur 
om kunnen gaan.

Locatie De Huyskamer te Meppel
CBSO De Huyskamer biedt vanaf september 
2011 buitenschoolse opvang aan kinderen van 
4 t/m 12 jaar. Het is een kleinschalige locatie 
die opvang kan bieden aan maximaal 20 
kinderen. De BSO is gehuisvest in De Calvijn-
school. Kenmerkend voor BSO De Huyskamer 
is; huiselijkheid, ruim opgezette speelhoeken, 
groot en gevarieerd aanbod van creatief 
materiaal om mee te werken, aandacht voor 
natuur en zijn mogelijkheden. Vanwege de 
kleinschalige en huiselijke opzet van de locatie 
kiezen we ervoor om kinderen van 4 t/m 12 
jaar gezamenlijk op te vangen. Op dit moment 
zijn wij op maandag, dinsdag en donderdag 
geopend. Bij minimaal 6 aanmeldingen, zullen 
wij ook op woensdag en vrijdag openen.

9.3 Peuterspeelzaal 
Sinds januari 2014 bieden we ook twee 
peuterplus-groepen. Deze groepen bestaan 
uit maximaal 7 kinderen op twee ochten-
den in de week: Maandag – donderdag; of 
dinsdag – vrijdag. De kinderen leren alvast 
kleine vaardigheden als in een kring zitten, 
samen met een thema bezig zijn, vaardigheden 
rondom handvaardigheid, met elkaar spelen, 
maar ook naar elkaar luisteren, liedjes en 
verhalen uit de bijbel, enz. We merken dat de 
kinderen de eerste periode natuurlijk nodig 
hebben om te wennen aan school, leidsters en 
andere kinderen, daarna zoeken ze uitdaging 
in bovenstaande dingen. Om dus profijt te 
hebben van het bezoeken van de peutergroep 
is het wenselijk dat een kind minimaal een jaar 
de peutergroep bezoekt.

9.4 Kinderopvang
Vanaf schooljaar 2015-2016 biedt De Herberg 
ook opvang van 0 tot 4 jaar. We bieden opvang 
met een kleinschalig kinderdagverblijf waarbij 
we om de kwaliteit van deze jonge kinderen 
te bewaken veelvuldig met een extra kracht 
werken in de vorm van een geschoolde vaste 
vrijwilliger of een stagiaire. Uw kind zal te 
maken hebben met maximaal 3 vaste gezich-
ten en eventueel een stagiaire. Omdat we 
een paar extra handen hebben, is het voor 
de peuters ook mogelijk om vanaf 2,5 mee 
te draaien op de peuterplus-groep in de 
ochtenden.

Bent u enthousiast geworden over onze orga-
nisatie na het lezen van dit stukje, wilt u meer 
informatie of wilt u een keer een kijkje komen 
nemen neem dan gerust contact op met 

Machteld v.d. Berg 
pedagogisch medewerkster 
CBSO De Huyskamer:
T 06 - 19 64 30 63 
(Bereikbaar op ma/di/do tussen 14.30 uur en 
18.30 uur).
E dehuyskamer@cbso.nl
I www.christelijkekinderopvang.nl

Per 2018 gaan de Calvijnschool en CKO De 
Herberg volledig samen in een integraal 
kindcentrum (een IKC). Aanmelding vindt dan 
plaats via één loket en de voortgang en door-
stroom van ieder kind van 0 t/m 12 jaar vindt 
dan drempelloos en geïntegreerd plaats.
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10. Schooltijden en vakantie
10.1 De Schooltijden
Vanaf 1 januari 2017 hebben we een nieuw 
lestijdenmodel.  In tegenstelling tot ons oude 
lestijdenmodel, hebben we de pauzes aanzien-
lijk ingekort. Daarnaast is het eten tussen de 
middag gecombineerd met een lesactiviteit.

Onze schooldagen starten om 08.25 uur en zijn 
(op hele dagen) om 14.30 uur afgelopen.
Wanneer de leerlingen ‘s middags vrij zijn, 
eindigen de lessen om 12.15 uur. Onderstaand 
treft u een volledig overzicht van ons lestijden-
model

Tijdens de middagpauze is er bij ons op school 
Tussen Schoolse Opvang (TSO) georganiseerd. 
Nadat de leerkrachten met hun eigen klassen 
hebben gegeten, gaan zij pauzeren. De opvang 
op het plein wordt dan gedaan door ouders en 
vrijwilligers. Een volledige beschrijving van de 
TSO vindt u onder paragraaf 9.1. Bij aanvang 
van de school mogen de kinderen van groep 
1 en 2 door hun ouders in de klas worden 
gebracht. De oudere kinderen blijven dan op 
het plein tot de bel gaat om 08.25 uur. 
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10.2 Het vakantierooster
Door het jaar heen hebben de leerlingen op 
school een aantal weken vakantie. Bij een 
aantal van deze vakanties is de periode en 
lengte van de vakantie bij wet vastgelegd. 
Daarnaast heeft een school de ruimte om ook 
zelf vakanties en vrije dagen in te plannen. 
Voorwaarde is natuurlijk dat er gewerkt wordt 
binnen de lesurennorm. Naast de vakanties 
heeft de Calvijnschool door het jaar heen een 
aantal studiedagen. Tijdens deze studiedagen 
zijn de leerlingen vrij. 

Vakantie Datum

Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober

vrijdagmiddag (voor de kerstvakantie) 22 december 2017 (geldend voor de bovenbouw)

Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag 30 maart 2018

Tweede paasdag 2 april 2018

meivakantie  (incl. Koningsdag, 
Bevrijdingsdag en Hemelvaatrsdag)

27 april t/m 11 mei 2018

Tweede Pinksterdag 21 mei 2018

Vrijdagmiddag (voor de zomervakantie) 20 juli 2018 (geldend voor de bovenbouw)

Zomervakantie 23 juli 2018 t/m 31 augustus 2018

Studiedag Datum

Studiedag Calvijnschool (woensdag) 15 november 2017

Studiedag Calvijnschool (woensdag)  7 februari 2018

Studiedag Calvijnschool (vrijdag) 8 juni 2018

Studiedag Calvijnschool (maandag) 11 juni 2018

Studiedag Calvijnschool (woensdag) 4 juli 2018
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11. Namen, contact en 
groepsbezetting
11.1 Het team

Naam Functie E-mail

Schoolleiding

Dhr. Roel Omvlee Directeur a.i. roel.omvlee@florion.nl

Locatiecoördinator

Mw. Jenet Korterink Adjunct* jenet.korterink@florion.nl

Intern begeleider

Mw. Katja Goorman Intern begeleider a.i. katja.goorman@florion.nl

Groepsleerkrachten

Mw. Gerdien Soldaat Leerkracht groep 0/1 gerdien.soldaat@florion.nl

Mw. Renes Timmerman Leerkracht groep 0/1 renes.timmerman@florion.nl

Mw. Margriet Bouwhuis Leerkracht groep 1/2 margriet.bouwhuis@florion.nl

Mw. Sandra Knoll Leerkracht groep 3 sandra.knoll@florion.nl

Mw. Renske Krist Leerkracht groep 3 renske.krist@florion.nl

Mw. Jenet Korterink Leerkracht groep 4/5 jenet.korterink@florion.nl

Dhr. Koos Zuidhof Leerkracht groep 4/5 koos.zuidhof@florion.nl

Mw. Inge Odink Leerkracht groep 5/6 inge.odink@florion.nl

Dhr. Tijs Huisman Leerkracht groep 7/8 tijs.huisman@florion.nl

Mw. Neleke Veurink Leerkracht verbredingsgroep neleke.veurink@florion.nl

Ondersteunend personeel

Elise Petter Onderwijsassistent elise.petter@florion.nl

Secretariaat

Mw. Margret Korterink Adm. Medewerker administratie.calvijnschoolmeppel@florion.nl

* Op dagen dat de directie niet aanwezig is, is de adnjunct 

(locatiecoördinator) het officiële aanspreekpunt (namens de 

directie) in school.
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Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Groep 0/1 Gerdien Soldaat Gerdien Soldaat (groep 0/1 vrij) Gerdien Soldaat Renes Timmerman

Groep 1/2 Margriet Bouwhuis Margriet Bouwhuis Margriet Bouwhuis Margriet Bouwhuis Margriet Bouwhuis

Groep 3 Sandra Knoll Sandra Knoll Renske Krist Renske Krist Renske Krist

Groep 4/5 Koos Zuidhof Koos Zuidhof Jenet Korterink* Jenet Korterink Jenet Korterink 

Groep 5/6 Inge Odink Inge Odink Inge Odink Inge Odink Koos Zuidhof

Groep 7/8 Tijs Huisman Tijs Huisman Tijs Huisman Koos Zuidhof Tijs Huisman

Verbreding Neleke Veurink

* De woensdag in groep 4/5 wordt om de week 

bezet door Jenet Korterink en Koos Zuidhof. Om 

de week heeft Jenet dan tijd voor haar taken als 

adjunct (locatiecoördinator).

11.3 De schoolraad
Naam Taak

Mw. Josien Hofman Voorzitter (MR-lid)

Dhr. Swier van Emden Penningmeester

Mw. Nienke Wieringa Secretariaat (MR-lid)

Mw. Willemijn Meijering Lid schoolraad

Mw Irene Haveman Lid schoolraad

Dhr. Klaas Vedder Lid schoolraad

Mw. Margriet Bouwhuis Lid schoolraad (personeelsgeleding)

Mw. Jacolien de Lange Lid schoolraad (personeelsgeleding)

11.4 Externe contacten
Naam Taak E-mail

Mw. Joseé M.T. Welbergen Logopediste

Mw. Jannie v.d. Brandhof Wijkverpleegkundige

Mw. Dieneke Noorman Coördinator TSO s.noorman@kpnplanet.nl

Mw. Machteld van den Berg Locatieleider CKO De Herberg dehuyskamer@cbso.nl

Als u vragen of andere zaken wilt melden aan 

de schoolraad, kunt u dit doen door contact te 

leggen met één van de leden van de school-

raad/MR. Ook kunt u een mail sturen naar 

mr.calvijnschoolmeppel@florion.nl.

11.2 Werkdagen en groeps-bezetting leerkrachten
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12. Namen en groepen 
Leerlingen

Groep 1A:  Juf Gerdien Soldaat   E gerdien.soldaat@florion.nl
 Juf Renes Timmerman E renes.timmerman@florion.nl

Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon E-mail Geboortedatum

1 Nathan van Benthem Leeuwentand 16 7944 PD Meppel 06-19637685 grietjerinske@hotmail.com 20-08-2013

2 Milan van Bree Lucas van Leydenstraat 2 7944 GZ Meppel 06-48077244 arianvanbree@hotmail.com 23-03-2013

3 Coen Hofman Braamspinner 5 7943 RL Meppel 0522-852356 hofmanhenk@home.nl 03-09-2013

4 Thijs ten Klooster Tormentil 11 7944 PS Meppel 0522-245982 djmtenklooster@gmail.com 13-07-2013

5 Joas Koolhaas De Klencke 24 7944 RZ Meppel 06-10554447 wilma@koolhaascargosurvey.nl 10-07-2013

6 Rebekka Knot Oude Rijksweg 112a 7951 DM Staphorst 06-10433085 ruthhartsuiker@hotmail.com 24-07-2013

7 Lotte Mars Valeriaan 114 7944 NX Meppel 06-28817984 bianca_uiterwijk@hotmail.com 28-08-2013

8 Feline Rozema Merelstraat 38 7944 AK Meppel 06-51780239 ljrozema@live.nl 28-08-2013

9 Evan Strating Laarwoud 9 7944 RX Meppel 0522-474770 marjanstrating@hotmail.com 06-06-2013

10 Alec van de Vegte Tuinweg 6 7944 AD Meppel 0522-475531 gvandevegte@hotmail.com 09-07-2013

11 Joas Visser Wilgenroos 17 7944 PW Meppel 0522-254404 tjitskeprins@hotmail.com 23-01-2013

Groep 1B:  Juf Margriet Bouwhuis  E margriet.bouwhuis@florion.nl
Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon E-mail Geboortedatum

1 Floris van Barneveld Wilgenroos 7 7944 PW Meppel 0522-240457 jolandavanbarneveld71@gmail.com 17-02-2013

2 Lisette Booij Keizersmantel 34 7943 RW Meppel 0522-246718 genb@booijzone.nl 12-03-2013

3 Luuk Buitenkamp Bertram 9 7944 NS Meppel 06-15591753 djdennisb@hotmail.com 02-06-2013

4 Evy Heetebrij Roef 27 7944 SX Meppel 0522-795143 jochem.marleen@gmail.com 30-01-2013

5 Kick Leeflang Oude Boazstraat 15 7941 XS Meppel 0522-243404 hannekemaring@hotmail.com 14-02-2013

6 Nathalie Scholtus Jan Steenstraat 38 7944 TS Meppel 0522-750831 angela@uitgeverijtrotsop.nl 15-01-2013

7 Jolijn Teekens Roef 9 7944 SX Meppel 0522-475546 robjolandateekens@outlook.com 13-03-2013

Leerlinglijsten
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Groep 2:  Juf Margriet Bouwhuis E margriet.bouwhuis@florion.nl
Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon E-mail Geboortedatum

1 Sannalin Broekroelofs Molenstraat 38 7957 CK De Wijk 0522-852852 elinevere@home.nl 25-03-2012

2 Lieke Geerds Oldengaerden 8 7944 RV Meppel 06-21701796 geerds.frits@gmail.com 02-09-2012

3 Maureen Gunnink Koekangerdwarsweg 25 7958 SP Koekange 0522-475941 sander-hilja@hotmail.com 28-08-2012

4 Thomas Haaksema Bertram 25 7944 NS Meppel 0522-752330 gerjanneb@hotmail.com 28-02-2012

5 Jurre Hammer Citroenvlinder 174 7943 RD Meppel 0522-852147 roelenmarian@hotmail.com 11-11-2012

6 Marlou Kraal Kotter 9 7944 RH Meppel 06-22232314 kraal.familie@gmail.com 05-06-2012

7 Samuel de Lange Schouw 23 7944 RM Meppel 06-27094874 jacolien_knol@hotmail.com 02-10-2012

8 Fleur Meijering Tauvlinder 41 7943 TJ Meppel 0522-255547 theo.willemijn@planet.nl 10-02-2012

9 Aron Overweg Brunel 23 7944 NN Meppel 0522-853261 annalienklok@hotmail.com 07-08-2012

10 Abel Plaggenmarsch Binnenwerk 21 7942 NH Meppel 06-47846990 margreetdewit@gmail.com 14-08-2012

11 Hugo de Steur Schuttevaerstraat 2 7941 ED Meppel 0522-475622 westeurt@outlook.com 07-10-2012

12 Sara Westhuis Piet Heinstraat 1 7942 VE Meppel 0522-245432 annique.helm@planet.nl 22-10-2012

13 Thamar Wieringa Herc. Segherslaan 60 7944 LG Meppel 0522-240018 knwieringa@kpnmail.nl 07-02-2012
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Groep 3:  Juf Sandra Knoll   E sandra.knoll@florion.nl
 Juf Renske Krist  E renske.krist@florion.nl

Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon E-mail Geboortedatum

1 Mads Bakker Klaproos 7 7944 PC Meppel 0522-246245 bauke.agnes@ziggo.nl 15-05-2011

2 Valerie de Bruijn Stuurboord 14 7944 ST Meppel 0522-245527 nidodebruijn@gmail.com 06-06-2011

3 Anouk Gunnink Koekangerdwarsweg 25 7958 SP Koekange 0522-475941 sander-hilja@hotmail.com 18-11-2010

4 Emma Hofman Braamspinner 5 7943 RL Meppel 0522-852356 hofmanhenk@home.nl 14-03-2011

5 Emma Kamminga Troelstraplein 74 7942 BE Meppel 0522-247687 ymeenkieke@gmail.com 29-03-2011

6 Jolie Kleine Wapendrager 14 7943 RP Meppel 0653794378 elisemol17@hotmail.com 17-07-2011

7 Anne-Sophie Koning Valeriaan 46 7944 NW Meppel 0522-859211 ekoning0287@gmail.com 10-05-2011

8 Naomi Koolhaas De Klencke 24 7944 RZ Meppel 06-10554447 wilma@koolhaascargosurvey.nl 09-09-2011

9 Tessa Mars Valeriaan 114 7944 NX Meppel 06-28817984 bianca_uiterwijk@hotmail.com 05-03-2011

10 Nora Lynn Rozema Merelstraat 38 7944 AK Meppel 06-51780239 ljrozema@live.nl 09-09-2011

11 Nick Scholtus Jan Steenstraat 38 7944 TS Meppel 0522-750831 angela@uitgeverijtrotsop.nl 07-01-2011

12 Lisa de Steur Schuttevaerstraat 2 7941 ED Meppel 0522-475622 westeurt@outlook.com 08-01-2011

13 Simon Teekens Roef 9 7944 SX Meppel 0522-475546 robjolandateekens@outlook.com 04-04-2011

14 Rowan Vedder Brandemaat 62 7943 EX Meppel 06-13037670 klaasenarianne@home.nl 08-08-2011

15 Bente v.d. Vegte Tuinweg 6 7944 AD Meppel 0522-475531 gvandevegte@hotmail.com 24-03-2011

16 Sam de Vries J. van Ruisdaellaan 15 7944 CR Meppel 06-12529975 phillisdevries@hotmail.com 17-11-2011

17 Louise de Wilde G. ter Borchstraat 21 7944 GL Meppel 0522-474780 email@robertdewilde.nl 14-03-2011
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Groep 4:  Juf Jenet Korterink   E jenet.korterink@florion.nl
                 Meester Koos Zuidhof  E koos.zuidhof@florion.nl

Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon E-mail Geboortedatum

1 Joachim van den Berg Jan Steenstraat 136b 7944 TP Meppel 0522-490557 fam.vandenberg98@gmail.com 03-09-2010

2 Jarno Booij Keizersmantel 34 7943 RW Meppel 0522-246718 genb@booijzone.nl 25-08-2010

3 Julia van Emden Paulus Potterstraat 18 7944 BT Meppel 0522-256222 swierenanita@hotmail.com 05-03-2010

4 Daniël Geerds Oldengaerden 8 7944 RV Meppel 06-21701796 geerds.frits@gmail.com 06-04-2011

5 Youness Hakizimana Burg. Mackaystraat 57 7942 XS Meppel 06-49725570 jeafoyi@yahoo.fr 23-07-2010

6 Sem ten Klooster Tormentil 11 7944 PS Meppel 0522-245982 djmtenklooster@gmail.com 07-09-2010

7 Micha Knot Pieter Lastmanstraat 30 7944 GD Meppel 0522-252703 christiaknot@live.nl 02-12-2009

8 Chiljon Koning Fonteinkruid 13 7944 NL Meppel 0522-443536 tik@ziggo.nl 24-05-2011

9 Desteny de Kroon Jan Steenstraat 100 7944 TP Meppel 0522-258999 bernanico@outlook.com 01-03-2010

10 Storm Leeflang Oude Boazstraat 15 7941 XS Meppel 0522-243404 hannekemaring@hotmail.com 05-01-2011

11 Lauren Noppers Kolibrievlinder 6 7943 TH Meppel 0522-254923 h.a.noppers@gmail.com 23-09-2010

12 Linde Oosterbroek Wolddijk 36 7961 NB Ruinerwold 0522-785287 ernahoven@gmail.com 11-01-2010

13 Hugo Veerman Paulus Potterstraat 23 7944 BS Meppel 0522-255885 janenalidaveerman@home.nl 02-11-2009

14 Daphne de Witte Het Vledder 29 7941 KL Meppel 0522-474469 Roelenwillemijn29@gmail.com 17-09-2010

Groep 5a:  Juf Jenet Korterink   E jenet.korterink@florion.nl
                 Meester Koos Zuidhof  E koos.zuidhof@florion.nl

Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon E-mail Geboortedatum

1 Eline van den Berg Wibautstraat 4 7942 AN Meppel 0522-263507 antoinetnl@hotmail.com 24-09-2009

2 Laurens Bunskoek Dokter Larijweg 109 7961 NR Ruinerwold 0522-475972 erik.bunskoek@live.nl 19-07-2009

3 Hester Dijkstra Rammersveld 19 7943 LS Meppel 0522-242448 clarydijkstra@gmail.com 18-10-2009

4 Cato Hammer Citroenvlinder 174 7943 RD Meppel 0522-852147 roelenmarian@hotmail.com 15-09-2009

5 Quirijn Prins Hogestuk 21 7943 JW Meppel 06-12867452 mprinsjr@hotmail.com 26-10-2009

6 Werner Schmohl Dorpstraat 52a 7958 RP Koekange 06-40555770 dorenbosjolanda@gmail.com 29-12-2008

7 Amelie Strating Laarwoud 9 7944 RX Meppel 0522-474770 marjanstrating@hotmail.com 20-08-2009

8 Koen Tamminga Doornheegde 22 7943 JP Meppel 0522-750680 jacobienboer@hotmail.com 17-07-2009

9 Leanne Visser Wilgenroos 17 7944 PW Meppel 0522-254404 tjitskeprins@hotmail.com 19-04-2010

10 Bart Westhuis Piet Heinstraat 1 7942 VE Meppel 0522-245432 annique.helm@planet.nl 02-05-2010

Kars Hoksbergen Jol 2 7944 RJ Meppel 0522-475366 SBO Het Speelwerk 06-06-2008

Robian de Witte Het Vledder 29 7941 KL Meppel 0522-474469 SO de Ambelt 04-08-2008
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Groep 5b:  Juf Inge Odink   E inge.odink@florion.nl
                 Juf Irene Messelink   E irene.messelink@florion.nl

Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon E-mail Geboortedatum

1 Michael van de Berg Jan Steenstraat 136b 7944 TP Meppel 0522-490557 fam.vandenberg98@gmail.com 02-09-2009

2 Maud Buitenkamp Bertram 9 7944 NS Meppel 06-15591753 djdennisb@hotmail.com 25-04-2009

3 Stefan Geerds Oldengaerden 8 7944 RV Meppel 06-21701796 geerds.frits@gmail.com 26-03-2009

4 Roel Hofman Braamspinner 5 7943 RL Meppel 0522-852356 hofmanhenk@home.nl 08-10-2008

5 Ruth Koolhaas De Klencke 24 7944 RZ Meppel 06-10554447 wilma@koolhaascargosurvey.nl 20-07-2009

6 Renée Kroese Botter 8 7944 RR Meppel 0522-230020 thirzakoetsier@hotmail.com 29-05-2009

7 Eva de Lange Schouw 23 7944 RM Meppel 06-27094874 jacolien_knol@hotmail.com 17-09-2009

8 Noah Leeflang Oude Boazstraat 15 7941 XS Meppel 0522-243404 hannekemaring@hotmail.com 10-03-2009

9 Sem Meijering Tauvlinder 41 7943 TJ Meppel 0522-255547 theo.willemijn@planet.nl 12-12-2008

10 Lucy Rodenboog Ezingerweg 30 7943 AX Meppel 0522-261811 rodenboog@outlook.com 09-03-2009

11 Naomi Wieringa Herc. Segherslaan 60 7944 LG Meppel 0522-240018 knwieringa@kpnmail.nl 18-11-2009

Groep 6:  Juf Inge Odink   E inge.odink@florion.nl
                 Juf Irene Messelink   E irene.messelink@florion.nl

Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon E-mail Geboortedatum

1 Ylva Bakker Klaproos 7 7944 PC Meppel 0522-246245 bauke.agnes@ziggo.nl 21-01-2009

2 Thijs van den Berg Parnassia 36 7944 PR Meppel 0522-259963 mirjam-vandenberg@kpnmail.nl 11-07-2008

3 Pheline de Bruijn Stuurboord 14 7944 ST Meppel 0522-245527 nidodebruijn@gmail.com 07-06-2008

4 Laura van der Burg Klipper 35 7944 RK Meppel 06-21628840 j.vdburgvmeerveld@gmail.com 15-08-2008

5 Wilma van Dijk Ezingerweg 48 7943 AZ Meppel 0522-256445 vandijk_jeroen@hotmail.com 22-06-2007

6 Sofie van Emden Paul. Potterstraat 18 7944 BT Meppel 0522-256222 swierenanita@hotmail.com 05-07-2008

7 Ymke Heetebrij Roef 27 7944 SX Meppel 0522-795143 jochem.marleen@gmail.com 22-10-2008

8 Daniël van Helden Fonteinkruid 15 7944 NL Meppel 0522-440889 gertal@hotmail.com 18-11-2008

9 Lotte Kamminga Troelstraplein 74 7942 BE Meppel 0522-247687 ymeenkieke@gmail.com 28-08-2008

10 Nick ten Klooster Tormentil 11 7944 PS Meppel 0522-245982 djmtenklooster@gmail.com 17-11-2008

11 Juda Koning Fonteinkruid 13 7944 NL Meppel 0522-443536 tik@ziggo.nl 26-05-2008

12 Marit Korf Valeriaan 6 7944 NW Meppel 0522-256980 j.korf6.1@kpnmail.nl 06-11-2008

13 Joost Teekens Roef 9 7944 SX Meppel 0522-475546 robjolandateekens@outlook.com 24-08-2008

14 Bibi de Vries Jacob v. Ruisdaellaan 15 7944 CR Meppel 06-12529975 phillisdevries@hotmail.com 28-01-2008

 Redmer Visser  Wilgenroos 17 7944 PW Meppel 0522-254404 SBO De Reestoever 27-04-2008
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Groep 7:  Meester Tijs Huisman   E tijs.huisman@florion.nl
 Meester Koos Zuidhof   E koos.zuidhof@florion.nl

Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon E-mail Geboortedatum

1 Jade van den Berg Parnassia 36 7944 PR Meppel 0522-259963 mirjam_vandenberg@kpnmail.nl 12-06-2007

2 Eva van den Berg Wiboutstraat 4 7944 AN Meppel 0522-263507 antoinetnl@hotmail.com 23-09-2007

3 Thijs van der Burg Klipper 35 7944 RK Meppel 06-21628840 j.vdburgvmeerveld@gmail.com 30-11-2006

4 Inge Dijkstra Rammersveld 19 7943 LS Meppel 0522-242448 clarydijkstra@gmail.com 06-07-2007

5 Dyan van der Heide Veentien 10 7943 GW Meppel 0522-852972 ledlivanderheide@gmail.com 01-04-2007

6 Justin de Jong Resedastraat 72 7943 AG Meppel 0522-247126 gerriedejong@kpnmail.nl 17-05-2007

7 Boaz Koning Valeriaan 46 7944 NW Meppel 0522-859211 ekoning0287@gmail.com 03-08-2007

8 Myrthe Kooistra Omslag 24 7942 NG Meppel 0522-244009 griewes@hotmail.com 29-12-2006

9 Twan Kroese Botter 8 7944 RR Meppel 0522-230020 thirzakoetsier@hotmail.com 29-01-2007

10 Sil Kruidhof Bernagie 19 7944 NP Meppel 0522-492641 luberto@zonnet.nl 28-07-2007

11 Remko Tamminga Doornheegde 22 7943 JP Meppel 0522-750680 jacobienboer@hotmail.com 01-03-2008

12 Lisanne Veerman Mensinge 9 7944 RW Meppel 0522-252468 idoletteveerman@gmail.com 23-06-2007

13 Lise Westhuis Piet Heinstraat 1 7942 VE Meppel 0522-245432 annique.helm@planet.nl 08-11-2008

14 Jonathan Wieringa Herc.Segherslaan 60 7944 LG Meppel 0522-240018 knwieringa@kpnmail.nl 10-12-2007
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Groep 8:     Meester Thijs Huisman  E thijs.huisman@florion.nl
 Meester Koos Zuidhof   E koos.zuidhof@florion.nl

Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon E-mail Geboortedatum

1 Leon van den Berg Wibautstraat 4 7942 AN Meppel 0522-263507 antoinetnl@hotmail.com 05-07-2006

2 Carmen de Bruijn Stuurboord 14 7944 ST Meppel 0522-245527 nidodebruijn@gmail.com 20-06-2006

3 Niels Groenwold Lisdodde 4 7944 PL Meppel 0522-263594 margreet.groenwold@kpnmail.nl 12-02-2006

4 Jarhno Hakizimana Burg. Mackaystraat 57 7942 XS Meppel 06-49725570 jeafoyi@yahoo.fr 03-07-2006

5 Thijmen Haveman De Wilgen 15 7958 VH Koekange 0522-452645 wimenirene@kpnplanet.nl 07-10-2006

6 Elisha Heetebrij Roef 27 7944 SX Meppel 0522-795143 jochem.marleen@gmail.com 09-10-2006

7 Alicia Hoogeveen Dorpsstraat 82 7948 BT Nijeveen 0522-475601 nel@christiaanhoogeveen.nl 19-12-2006

8 Sammy Leffers Thorbeckelaan 170 7942 CT Meppel 0522-850263 lidiadossantos@live.nl 22-03-2006

9 Nathan Meijering Tauvlinder 41 7943 TJ Meppel 0522-255547 theo.willemijn@planet.nl 14-02-2006

10 Jaro Scholtus De Veurdele 11 7948 DL Nijeveen 0522-256524 f.c.scholtus@gmail.com 08-08-2006

11 Ruben Teekens Roef 9 7944 SX Meppel 0522-475546 robjolandateekens@outlook.com 20-07-2006

12 Bram Wolters Bertram 23 7944 NS Meppel 0522-475983 jacoencarla@kpnplanet.nl 26-04-2006

13 Anna Zwep Koenermaat 57 7943 JK Meppel 0522-257949 lisettezwep@hotmail.com 26-04-2006

Aron Poel Brandemaat 104 7943 EZ Meppel 0522-475642 SBO Het Speelwerk 10-08-2006
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13. Jaarplanning 2017-2018
2017
24 juli t/m 1 september Zomervakantie 
4 september  Eerste schooldag (jaaropening)
5 september  Luizencontrole 
7 september  Start- en Informtieavond Calvijnschool 
12 en 14 september  Ouder-contactmomenten (‘warme  
   overdracht’)
29 september  Uitreiking Kindplan-1
2 oktober   Start Christelijke Kinderboekenweek/
   -maand
5 oktober   Dag van de leerkracht 
12 oktober   Inloopmoment Meervoudige 
   Intelligentie (M.I.)
23 t/m 27 oktober   Herfstvakantie 
30 oktober   Luizencontrole 
   Klus- & Schoonmaakavond
1 november  Dankdag 
7 november  Ouderavond Calvijnschool  
15 november  Studiedag Calvijnschool (leerlingen  
   vrij) 
23 november  Inloopochtend nieuwe kleuters (en  
   ouders)
5 december  Sinterklaasfeest 
14 december  Inloopmoment M.I.
21 december  Kerstviering Calvijnschool 
22 december  Laatste schooldag 2017 (bovenbouw ’s 
   middags vrij)
25 december t/m 5 januari Kerstvakantie 

2018
8 januari   Jaaropening 2018
9 januari   Luizencontrole 
6 en 8 februari  Oudercontactmomenten & 
   Ouder-kindgesprekken
7 februari   Studiedag Calvijnschool (leerlingen 
   vrij)
16 februari   Uitreiking Rapport-1
19 en 20 februari  Adviesgesprekken Voortgezet   
   Onderwijs 
26 februari t/m 2 maart Voorjaarsvakantie 
5 maart   Luizencontrole
6 maart   Klus- & Schoonmaakavond
16 maart   Uitreiking Kindplan-2
19 maart   Ouderavond Calvijnschool 
20 maart   Inloopmoment M.I.
30 maart   Goede Vrijdag
2 april   Tweede Paasdag
5 april   Inloopochtend nieuwe kleuters (en 
   ouders)
17 t/m 19 april  Cito Eindtoets Groep 8
20 april   Koningsspelen
27 april t/m 11 mei  Meivakantie (incl. Koningsdag, 
   Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag) 
14 mei   Luizencontrole 
18 mei    Pinksterviering 
21 mei   Tweede Pinksterdag 
4 t/m 7 juni  Avondvierdaagse Meppel
8 juni   Studiedag Calvijnschool (leerlingen 
   vrij)
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11 juni   Studiedag Calvijnschool (leerlingen  
   vrij)
14 juni   Inloopmoment M.I.
18 juni   Klus- & Schoonmaakavond
4 juli   Studiedag Calvijnschool (leerlingen  
   vrij) 
10 en 12 juli  Ouder-contactmomenten & Ouder- 
   kindgesprekken
13 juli   Uitreiking Rapport-2
16 juli   Afscheidsavond Groep 8
19 juli   Laatste schooldag-activiteiten 
20 juli   Laatste schooldag (bovenbouw ’s
   middags vrij)
23 juli t/m 31 augustus Zomervakantie 
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Notities
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gereformeerde basisschool de calvijnschool meppel
Emmastraat 43  ••  7941 HN  Meppel  ••  0522 - 253 644  ••  info@calvijnschoolmeppel.nl  ••  www.calvijnschoolmeppel.nl
Onze school gaat uit van Florion •• www.florion.nl


