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Woord vooraf 
 

Beste ouders en andere belangstellenden,  
 
U heeft de schoolgids van Openbare Basisschool De Egelantier in handen.  
Deze gids is niet alleen bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) van wie de kinderen al onderwijs volgen op 
onze school. De schoolgids is juist ook voor nieuwe ‘zoekende’ ouders een bron van informatie. Zij 
kunnen zich door onze schoolgids een beeld vormen van de manier waarop De Egelantier haar 
onderwijs vormgeeft. Scholen verschillen steeds meer in hun manier van werken, in sfeer en in het 
onderwijsaanbod en maken hun eigen keuzes en hebben daardoor ook verschillende kwaliteiten.  
 
In deze gids kunt u de volgende informatie vinden:  

 De werkwijze van onze school  

 De opzet van ons onderwijs  

 Hoe de zorg voor de leerlingen is georganiseerd  

 Wat u van de school kunt verwachten  

 Wat de school van de ouders verwacht  
 
'Nieuwe' ouders nodigen wij graag uit voor een bezoek. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak met 
de directie maken. Tijdens een persoonlijk gesprek kunnen we meer over de school vertellen en uw 
vragen beantwoorden. Ook kunt u dan kennismaken met enkele teamleden. Tijdens een rondleiding 
door de school kunt u de sfeer proeven.  
Wij hopen dat u na het lezen van de gids een helder beeld heeft van De Egelantier en waar wij als 
school voor staan.  
 
De kinderen, de ouders en het team maken de school tot wat hij is. Onderwijzen is het hoofddoel van 
een school, maar naast het lesgeven willen wij ook samen met u voor uw kinderen allerlei activiteiten 
organiseren.  
Samen met u, de ouders, willen wij de school verder ontwikkelen zodat wij de kinderen steeds beter 
kunnen begeleiden en wij iedereen een plek bieden waar het plezierig is om te zijn en te leren.            
 

De schoolgids is samengesteld in overleg met het team en de medezeggenschapsraad. Heeft u op- of 
aanmerkingen? Laat het ons weten! Uw mening is belangrijk. Ook eventuele vragen beantwoorden we 
graag. 
 
Het team van De Egelantier staat voor u en de kinderen klaar. We hopen er met elkaar een prettige en 
leerzame schooltijd van te maken. 
Vriendelijke groeten, 
Team OBS De Egelantier 
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Waar de school  de school voor staat 
 

Openbaar onderwijs 
De Egelantier is een openbare school en maakt deel uit van de Almeerse Scholen Groep (ASG). 
De ASG is een stichting voor openbaar basis en voortgezet onderwijs. De onderwijskundige uitvoering 
van het beleid ligt in handen van de directie en de leerkrachten van de school. 
De Egelantier is als openbare school toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid naar geslacht, land 
van herkomst, godsdienst, levensbeschouwing, maatschappelijke opvattingen, inkomen en fysieke 
mogelijkheden.  

 

Wij willen dat de kinderen zich op De Egelantier ontwikkelen. Dat doen zij 
door zelfstandig te leren werken en door te leren samenwerken. Wij willen de 
kinderen opvoeden tot mondige  en zelfstandige wereldburgers, die elkaar 
open tegemoet treden. Zij leren van en met elkaar en leren daarbij elkaar te 
accepteren en te respecteren.  
 

 

Onze visie op onderwijs 
Wij vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat. De school is de plek waar 
kinderen een belangrijk deel van de dag doorbrengen en waar de andere kinderen, de leerkracht 
en de leerstof mede bepalend zijn voor de wereld van het kind. Kinderen die zich prettig en veilig 
voelen kunnen openstaan voor de omgeving  en wat daar geboden wordt. Daarom wil het team 
een veilige omgeving creëren zodat de kinderen zich op onze school zo optimaal mogelijk kunnen 
ontplooien. 
 
De Egelantier wil de kinderen leren om zorg te dragen voor hun leefomgeving. Daarbij leggen wij 
het accent op het omgaan met de natuur en het milieu.  
Daarnaast willen wij de leerlingen actief betrekken bij het reilen en zeilen van de school. De 
leerlingenraad is daarvoor ingesteld. Dit zien wij als onderdeel van “actief burgerschap”.   
Verder besteden wij als school, middels onder anderen de Kanjertraining, veel aandacht aan de 
sociale vorming.  Daarbij is respectvol met elkaar omgaan een belangrijk onderdeel. 
 
De Egelantier is een lerende school, dat wil zeggen, dat wij als team van elkaar willen en kunnen leren.  
We accepteren dat er verschillen zijn tussen kinderen. Door middel van adaptief onderwijs (het 
passend maken van het onderwijs aan de kenmerken van de kinderen die er aan deelnemen) zullen we 
rekening houden met verschillen tussen kinderen in aanleg, tempo, interesses, leerstijl en motivatie. 
 
De uitgangspunten die we hierbij hanteren zijn: 

 We zorgen voor een goede sfeer, zodat de kinderen met plezier naar school gaan; 
 We stimuleren kinderen tot optimale leerprestaties, afgestemd op hun mogelijkheden; 
 Er is voldoende aandacht voor ieder kind; 
 Op school heerst orde, rust en regelmaat;  
 Er is veel contact met de ouders; 
 Er is aandacht voor natuur en milieu; 
 Nieuwe media spelen een rol in het lesprogramma. 

 De leerkrachten zetten zich met enthousiasme in. 
 

Er is ruimte om kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau te laten werken. Zij worden op hun eigen 
mogelijkheden aangesproken. Dit betekent dat kinderen die meer of minder leerstof aankunnen, 
onderwijs op maat krijgen. Afstemmen op de juiste zorg voor de kinderen is een belangrijk aspect van 
ons onderwijs. 
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De leerlingenraad  
Ook dit jaar hebben we onze leerlingenraad weer geïnstalleerd. De leerlingenraad bestaat uit 
groepsvertegenwoordigers. Vanaf groep 4 kiest elke groep aan het begin van het schooljaar 
een vertegenwoordiger. De kinderen geven de onderwerpen ter bespreking aan. De 
leerlingenraad vergadert ongeveer een keer in de 6 weken met de leerkracht die de 
leerlingenraad begeleidt. De kinderen van de leerlingenraad bespreken de zaken weer in de 
klassenkring en brengen verslag uit aan de groepen 1/2 en 3. 
 
Bewegingsonderwijs 
De Egelantier heeft een eigen gymzaal waar de gymlessen worden gegeven. Het 
bewegingsonderwijs op onze school wordt aan alle groepen gegeven door een vakleerkracht. Zij kan 
ook buiten de gymlessen extra ondersteuning geven aan kinderen die dit op motorisch gebied nodig 
hebben. U wordt door de groepsleerkracht geïnformeerd over de gymtijden. De kinderen kleden zich 
voor de gymles om in sportkleding en sportschoenen. Na de gymles frissen zij zich op.  
Sporten is belangrijk voor kinderen. Daarom organiseren wij jaarlijks een sportdag voor alle leerlingen. 
De kinderen in de groepen 3 tot en met 8 krijgen bovendien de mogelijkheid om (buiten schooltijd) 
deel te nemen aan een sporttoernooi. 
 
Natuur en milieu educatie 
Gezien de ligging van de school, vlakbij De Oostvaardersplassen, wordt extra aandacht aan natuur- en 
milieueducatie geschonken. Als een “groene draad” loopt dit door de school en krijgt het specifieke 

aandacht binnen wereldoriëntatie en actief burgerschap. Daar hoort ook het 
verantwoord omgaan met de beschikbare middelen bij en wij ondersteunen dit 
door als school mee te werken aan de oud papier actie van de gemeente. 
Daarnaast versturen wij alle post via de ouderportal en hoeven wij geen 
papieren brieven meer mee te geven voor u als ouders. Ook hebben we ieder 
jaar een groot schoolproject waarbij natuur en milieu educatie een belangrijke 

rol speelt.  
 
Oud papier actie  
Met hulp van de gemeente en in samenwerking met de basisscholen in de wijk wordt het oude papier 
en ook uw oude textiel en schoeisel elke twee weken in de wijk opgehaald. Dit gebeurt altijd overdag! 
Wilt u uw oude papier, textiel en schoeisel vanaf 8.00 uur ’s morgens aan de straat bij de opstelplaats 
zetten? De data van de ophaaldagen kunt u lezen op de aankondigingsborden die om de week in de 
wijk worden geplaatst.  
 
Pedagogisch klimaat en de Kanjertraining 
Het is belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, waarderen en van elkaar leren. Op school is niet 
alleen aandacht voor de verstandelijke, maar ook voor de creatieve, sociale en emotionele en 
lichamelijke ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk dat er orde, rust en regelmaat op 
school is. Kinderen en leerkrachten houden zich aan regels, afspraken en verplichtingen. Zo ontstaat de 
noodzakelijke, duidelijke structuur op school- en groepsniveau, die het leren positief zal beïnvloeden. 
Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.  
In alle groepen wordt door de groepsleerkrachten de Kanjertraining gegeven. Hiermee  bieden wij een 
doorgaande lijn in de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. En worden in alle groepen 
dezelfde basisregels gehanteerd, waaruit we verdere regels afleiden. 
De basisregels zijn: 

 We vertrouwen elkaar 

 Niemand speelt de baas 

 Niemand blijft zielig 

 We helpen elkaar 

 Niemand lacht uit 
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Waarden en normen 
Het aandacht besteden aan waarden en normen is een onderdeel van de opvoedkundige taak van de 
basisschool. Over het algemeen worden waarden niet bewust beleefd. Waarden geven zin aan het 
bestaan en zijn een anker voor gedrag. 
Normen zijn gemeenschappelijke opvattingen over hoe mensen zich in een groep moeten gedragen.  
Zij zijn gebaseerd op de waarden. Bijvoorbeeld: de waarde eerlijkheid kan resulteren in de norm: “altijd 
de waarheid spreken. 
De pedagogische identiteit van een school is onlosmakelijk verbonden met het pedagogisch handelen 
van de leerkracht.  
 

De organisatie van de groepen 
In de kleuterbouw wordt gewerkt in heterogene groepen. Dat betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar 
met elkaar in één groep les krijgen. Wij noemen dit groep 1/2.  
Verder werken wij zoveel mogelijk in homogene jaargroepen. Dit wil niet zeggen dat in de jaargroepen 
alle kinderen steeds met hetzelfde bezig zijn. Binnen deze groepen worden er juist veel 
differentiatiemogelijkheden gecreëerd  om  alle leerlingen zoveel mogelijk de juiste leerstof te bieden. 
Soms kan het voorkomen dat, afhankelijk van de verdeling van het aantal leerlingen per jaargroep, een 
combinatie van leerjaren noodzakelijk is. De materialen, leermethodes en organisatie zijn berekend op 
deze eventuele combinatiegroepen. 
 
Zomerschool 
De Egelantier neemt samen met vier andere scholen in Almere Buiten deel aan het project 
onderwijstijdverlenging. In het land zijn tal van projecten gestart. In Almere is gekozen voor de 
zomerschool. In de laatste  twee weken van de zomervakantie wordt aan kinderen uit de groepen 5 tot 
en met 8 de mogelijkheid geboden extra naar school te gaan. Vaak zien we dat kinderen een terugval 
hebben na de zomervakantie. Om deze terugval te voorkomen en extra kennis en vaardigheden op te 
doen, bieden we de kinderen de zomerschool. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de overgang van 
de basisschool naar het voortgezet onderwijs, zodat de kinderen van groep 8 goed voorbereid de 
nieuwe stap in hun schoolcarrière kunnen maken. 
We willen de kinderen door deelname aan de zomerschool extra kansen bieden.  
 
Opbrengsten van ons onderwijs 
Bij de Cito-eindtoets zien we sinds 2013 een stijgende lijn. In 2015 was de eindtoets net boven het 
landelijk gemiddelde gemaakt en in 2016 ruim boven het landelijk gemiddelde. 
Wij  werken hard met de leerlingen om de resultaten op of boven het landelijk gemiddelde te houden. 
De onderwijsinspectie kijkt ook naar de resultaten die de leerlingen halen in de andere leerjaren. Ook 
deze waren afgelopen jaar boven de norm.  
 

Zorg voor de kinderen 
Wij zijn ons ervan bewust, dat zodra u uw kind(eren) bij ons op school inschrijft, wij samen met u 
verantwoordelijk zijn voor de zorg en het welbevinden van uw kind(eren). Zij brengen immers vele uren 
per week op school door. Hieronder schetsen wij een beeld van hoe die zorg gerealiseerd wordt. 
 
Leerlingvolgsysteem en zorgbreedte 
We gaan ervan uit dat de kinderen aan het eind van de school de kerndoelen beheersen. Dit heeft 
consequenties voor de tussendoelen per leerjaar. Door middel van een observatie- en 
registratiesysteem en een leerlingvolgsysteem (LOVS) met onafhankelijk genormeerde toetsen bekijken 
we minimaal tweemaal per jaar hoe de kinderen presteren. Zo kunnen we zien of de ontwikkeling van 
uw kind en ons onderwijs naar wens verlopen. Na de toets periode bespreken de leerkrachten met de 
intern begeleider de resultaten en worden conclusies getrokken voor het vervolg van de lessen. 
Daarnaast zijn natuurlijk de dagelijkse ervaringen en methodegebonden toetsen een middel om de 
lessen bij te sturen. 
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Zorgbreedte is echter meer dan het vaststellen of een kind bij een bepaalde ontwikkeling of leervak 
niet mee kan komen. Zorgbreedte is het nemen van alle maatregelen ten aanzien van kinderen die op 
wat voor manier dan ook opvallen. Er zijn ook kinderen die werkhoudingsproblemen hebben (te snel, 
te langzaam), de uitleg niet goed begrijpen, hun werk niet zelfstandig kunnen indelen, niet goed met 
andere kinderen om kunnen gaan en zich daardoor minder prettig voelen. Het komt ook voor dat 
kinderen door problemen thuis ook op school problemen ervaren. Bijvoorbeeld met hun concentratie 
of in de omgang met andere kinderen. Na overleg met ouders kunnen deze kinderen besproken 
worden in het Zorgteam (zie hieronder).  
 
Wanneer de ontwikkeling niet naar wens of verwachting verloopt, omdat bijvoorbeeld de leerstof te 
moeilijk of te weinig uitdagend is, zal eerst geprobeerd worden hier in de groep iets aan te doen. U 
kunt bijvoorbeeld denken aan het geven van extra aandacht, extra uitleg of een apart programma op 
een bepaald gebied.  
De leerkracht bespreekt de problemen met de ouder(s) en in de groepsbespreking. Hierbij is de interne 
begeleider aanwezig. De interne begeleider is een leerkracht die een extra opleiding gevolgd heeft en 
daardoor in staat is om leerkrachten te ondersteunen bij de groepstaken voor leerlingen met speciale 
ontwikkelingsvragen. Zij helpt de leerkracht met het opstellen van een werkplan (handelingsplan) en bij 
beslissingen ten aanzien van zitten blijven, een eigen leerweg, e.d. Zij beheren ook de orthotheek; een 
bibliotheek met allerlei materialen en bronnenboeken op het gebied van de leerlingenzorg. Ook kan de 
interne begeleider extra onderzoek doen ten einde nog specifiekere  handelingsplannen op te kunnen 
stellen.  
 
Stichting Passend Onderwijs 
Op het gebied van de zorgleerlingen werken de Almeerse basisscholen samen met de Stichting Passend 
Onderwijs Almere. In samenspraak met de ouders, de leerkracht en de interne begeleider, kan besloten 
worden de problemen van een leerling te bespreken met de begeleider vanuit de Stichting Passend 
Onderwijs. Zij kan extra onderzoek doen en advies geven voor optimale begeleiding. De 
schoolbegeleider van Passend Onderwijs heeft periodiek overleg met de intern begeleider.   
 
Plaatsing en verwijzing van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
Het is mogelijk dat kinderen een leerjaar nog eens over moeten doen. Het niet mee kunnen komen met 
de leerstof hoeft nog geen reden voor zittenblijven te zijn. Het doubleren gebeurt als het voor de 
ontwikkeling van het kind op meerdere punten een toegevoegde waarde heeft. De uiteindelijke 

beslissing van plaatsing in een bepaalde groep ligt wettelijk bij de school. 
Ook komt het voor dat we met elkaar bespreken dat uw kind met een aangepast 
programma gaat werken voor een bepaald vak. Dit doen we wanneer we verwachten dat 
het kind op dat specifieke vakgebied het eindniveau van de basisschool niet kan halen. 
Deze maatregelen worden door ouders, leerkracht en intern begeleider samen 
besproken. Het welbevinden en de mogelijkheden van het kind staan daarbij voorop. 
Uiteraard is het belangrijk dat een kind met plezier naar school gaat. De uiteindelijke 

beslissing rond de programmering van het onderwijs aan uw kind wordt door de school genomen. 
 
Soms ontwikkelen kinderen zich sneller. Wij kunnen deze kinderen extra leerstof aanbieden. Dit kan 
binnen de eigen groep voor onderdelen gedaan worden. Maar ook hebben we de mogelijkheid om 
buiten de groep uitdagende leerstof aan te bieden (zie  hieronder  bij Meerpresteerders). De 
mogelijkheden hiervoor  worden tijdens een gesprek met u, de leerkracht en de interne begeleider  
besproken. De algehele ontwikkeling van het kind wordt hierbij betrokken. De eindbeslissing ligt ook 
hier bij de school.  
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Toelating op het speciaal onderwijs (een speciale voorziening)  
Wanneer de school denkt dat uw kind een plek nodig heeft op een van de speciale (basis)scholen van 
Almere zal zij samen met u een Toelaatbaarheidsverklaring bij Passend Onderwijs Almere aanvragen.  
De school organiseert een Toelaatbaarheidsoverleg waarin de extra ondersteuningsbehoefte van uw 
kind wordt besproken. U wordt daarvoor uitgenodigd. Bij dit overleg zijn vertegenwoordigers van de 
school en externe, onafhankelijke deskundigen aanwezig. Na het overleg is duidelijk of er een aanvraag 
voor een Toelaatbaarheidsverklaring bij de afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere wordt 
gedaan. Van het verslag, dat wordt gemaakt, ontvangt u van school een kopie.  
 
De afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs Almere bepaalt of uw kind toelaatbaar is tot een speciale 
voorziening. Daarbij bekijkt de afdeling Toeleiding of de ondersteuningsvraag van uw kind voldoet aan 
de vastgestelde procedure en richtlijnen die vastgelegd zijn in het ondersteuningsplan. Ook wordt om 
advies van onafhankelijke deskundigen gevraagd. Als de afdeling Toeleiding beoordeelt dat uw kind het 
beste op zijn of haar plek is in het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs, dan geeft de afdeling een 
‘toelaatbaarheidsverklaring’ voor uw kind af. Op de Toelaatbaarheidsverklaring wordt afhankelijk van 
de zwaarte van de ondersteuning: SBO, categorie I, II of III aangegeven. Daarnaast wordt er een termijn 
vastgesteld hoe lang de toelaatbaarheidsverklaring geldig is: minimaal het lopende jaar + één 
schooljaar.  
 
Zorgteam 
De school beschikt over een zorgteam waarin verschillende deskundigen, samen en onder leiding van 
de adjunct-directeur, antwoorden proberen te vinden op de zorgvragen van leerlingen.  
Het zorgteam kan zich hierbij laten adviseren door het Zorg-adviesteam (ZAT) waarin de Stichting 
Passend Onderwijs  Almere samenwerkt met de stichting Gewoon Anders, Fornhese, bureau Jeugdzorg 
en de GGD. 
Het Zorgteam staat onder leiding van de directeur. Zij vormt samen met de intern begeleider, 
schoolarts/jeugd-verpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk en leerlingbegeleider de kern van het 
team. Waar noodzakelijk kan een beroep gedaan worden op een logopedist of de collegiale consultant 
vanuit het speciaal onderwijs. Het zorgteam komt een aantal keren per jaar, op vastgestelde data, 
bijeen.  
 
Dossiers 
Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het kind, 
te weten de leerling-besprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen 
en toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. Verder houdt elke groepsleerkracht 
bijzonderheden van kinderen, de uitslagen van de methodegebonden toetsen en observaties bij.  
 
Meerpresteerders 
In de groepen 4 tot en met 8 gewerkt met een leerstofaanbod voor zogenaamde meerpresteerders. 
Meerpresteerders zijn leerlingen die aan een aantal criteria voldoen: alle leerresultaten op niveau I of 
hoger, methode gebonden toetsen op ruim voldoende/goed, een werkhouding/taakaanpak waaruit 
voldoende zelfredzaamheid blijkt en een zichtbare behoefte aan uitdaging/verdieping. Deze leerlingen 
hebben behoefte aan extra uitdaging, omdat zij hun werk vaak makkelijk vinden en snel af hebben. De 
leerkracht en de intern begeleider bepalen aan de hand van de criteria of een leerling in aanmerking 
komt voor de meerpresteerders groep. 

De plusleerlingen krijgen opdrachten die een beroep doen op een andere en abstractere manier van 
denken. De opdrachten zijn complex en vragen een onderzoekende houding van de leerlingen. De 
kinderen werken zelfstandig of in tweetallen aan de opdrachten. Tijdens de begeleidingsmomenten 
buiten de klas wordt vooral aandacht besteed aan het plannen en het reflecteren op het eigen 
handelen.  
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Ouders  
 
Aanmelding en inschrijvingen  
Wanneer u geïnteresseerde bent in plaatsing van uw kind op onze school, dan kunt een afspraak 
maken met de directie voor een kennismakingsgesprek.  
U kunt via de mail  (directie@egelantier.asg-almere.nl) of telefonisch (036-529 68 18) contact 
opnemen. Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen wij over het onderwijs op onze school en ook 
kunt u dan uw vragen stellen. Een rondleiding door de school hoort ook bij het kennismakingsgesprek. 
 
Kleuters mogen, op de dag dat zij vier jaar worden, naar de basisschool. Het is gebruikelijk dat kinderen 
ruim voor het bereiken van de vierjarige leeftijd ingeschreven worden op een basisschool. De 
inschrijving gebeurt na een persoonlijk gesprek. Wij ontvangen u graag voor een informatiegesprek 
en/of de inschrijving. Voor de administratieve verwerking van de gegevens van uw kind wordt door de 
gemeente het Burgerservicenummer van uw kind gevraagd. Wij verzoeken u om bij de inschrijving op 
De Egelantier het Burgerservicenummer mee te nemen.  
In verband met de planning willen wij uw kind ongeveer 6 maanden van tevoren inschrijven.  
Voor de echte eerste schooldag mag uw kleuter, om alvast te wennen, vier dagdelen op bezoek komen. 
Uw kind komt dan een ochtend, een middag en nog een hele dag in de groep kijken.  
Dit gebeurt in overleg met de leerkracht waarbij uw kind in de groep komt. 
 
Contacten met de ouders en rapporten 
Wij geven u regelmatig de gelegenheid om met ons te praten over het onderwijs of over hoe het gaat 
met uw kind thuis en/of op school. Het is belangrijk dat wij in gesprek raken en blijven met u als ouders 
van onze leerlingen. Deze gesprekken hebben we op volgende wijze vormgegeven: 
 
Inhoudelijke informatie over het schooljaar 
Aan het begin van het schooljaar vindt in de groepen 1/2, 3 een voorlichting plaats over het onderwijs 
in de groepen. Voor groep 8 wordt een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond krijgen 

ouders informatie over de CITO eind toets, het uitstroomadvies in de loop van 
groep 8 en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. 
 

Groepsbrieven 
De ouders van alle groepen worden 5 keer per jaar per brief via de ouderportal 
geïnformeerd over de leerstof van die betreffende periode. Zo weet u waar we 
in de klas aan werken en kunt u uw kind hier thuis bij ondersteunen. Ook 

informeren wij u in de groepsbrief over de jarigen en bijzondere activiteiten zoals een excursie of een 
workshop. 
 
Actief ouderschap, educatief partnerschap en partnerschapsteam 
De Egelantier vindt het belangrijk dat ouders zich welkom en gehoord voelen op school. De school ziet 
zichzelf ook als ontmoetingsplek voor ouders onderling zodat men elkaar leert kennen. In 
samenwerking met de Ouderraad worden bijvoorbeeld koffieochtenden georganiseerd met een 
bepaald thema. Daarnaast hechten wij veel belang aan een goede samenwerking tussen ouders en 
team. Wij willen de ouders bewust maken van het feit dat ouderparticipatie voorwaarde is voor een 
optimale ontwikkeling van het kind. We willen graag samen met ouders werken aan leren, opvoeden 
en een plek in de buurt. Ouders zijn  ook onmisbaar voor het doorgaan van bepaalde activiteiten. Naast 
de MR en OR heeft de Egelantier daarom een partnerschapsteam. In het partnerschapsteam werkt een 
afvaardiging van ouders en teamleden samen om ouders te betrekken bij de verschillende aspecten 
van het onderwijs op onze school. Tijdens  een informatieavond over actief ouderschap hebben we 
wensen en verwachtingen van ouders geïnventariseerd op het gebied van pedagogisch, didactisch en 
maatschappelijk partnerschap. Ook het team heeft hierover uitspraken gedaan. Het 
partnerschapsteam werkt de aangegeven punten uit. De eerste punten die zijn gerealiseerd zijn het 
welkomstpakket voor nieuwe leerlingen, het inloop uur voor vragen over de ouderportal en de 

mailto:directie@egelantier.asg-almere.nl
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mogelijkheid voor ouders om een les bij te wonen bij hun kind in de klas. In het ouderbeleidsplan staat 
verder uitgelegd hoe wij de ouderparticipatie willen vormgeven.   
 
Klassenouders 
In elke groep zijn één of twee klassenouders. De klassenouders ondersteunen de leerkracht bij het 
organiseren van activiteiten. Dit kan zijn het regelen van ouders die kunnen rijden voor een excursie of 
ouders die kunnen helpen bij een activiteit in de klas of bij een sporttoernooi. De leerkrachten vragen 
aan het begin van het schooljaar ouders om deze taak op zich te nemen.  
In elke groep zijn er ook ouders die periodiek de kinderen controleren op luizen. Zie verder hiervoor het 
‘luizenpluisprotocol’. 
 
Oudergesprekken 
 
Omgekeerd 10-minutengesprek 
Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij voor alle ouders van de groepen 3 t/m 8 een 
oudervertelmiddag. Dit is een omgekeerd 10-minuten gesprek, waarbij u aan de leerkracht alle 
belangrijke dingen over uw kind vertelt. Uiteraard worden de groepsoverdrachten intern 
georganiseerd, maar wij weten dat het voor ouders plezierig is om al pratend over de kinderen met de 
leerkracht kennis te maken. 
 
Geplande oudergesprekken 
In november van elk cursusjaar nodigen wij alle ouders uit voor een gesprek, om de vorderingen en het 
welbevinden van uw kind te bespreken. Dit gesprek rond de tiende schoolweek is niet verplicht, maar 
wij hechten er als team aan om samen met u, geregeld over uw kind te praten. 
De oudergesprekken, de zogenaamde 10-minutengesprekken, vinden plaats na de uitreiking van het 
rapport in januari/februari en in juni/juli. De gesprekken n.a.v. het rapport zijn verplicht voor alle 
ouders.  
 
In gesprek met de leerkracht buiten de contactmomenten 
Wij willen u van harte uitnodigen om met de leerkracht een afspraak maken, wanneer u vragen heeft 
of wilt weten hoe het met uw kind op school gaat. U kunt de leerkracht altijd aanspreken voor aanvang 
van de lessen tussen 08.20 en 08.30 uur en tussen 13.05 en 13.15 uur. Samen kunt u dan een tijdstip 
voor de afspraak plannen. 
  
Daarnaast verwachten wij van u dat u een gesprek aanvraagt als u het vermoeden heeft dat er iets met 
uw kind aan de hand is. Tijdens een gesprek na schooltijd heeft de leerkracht tijd om rustig met u te 
praten. Voor schooltijd, bij het binnenkomen, heeft de leerkracht die tijd vaak niet, de kinderen gaan 
op dat moment voor. U kunt ons  met uw vragen en opmerkingen ook goed bereiken via de 
Ouderportal: www.Mijnschoolinfo.nl 
 
Voortgezet onderwijs 
Het  (voorlopige) uitstroomadvies 
Om vroegtijdig, transparant en onderbouwd tot het schooladvies te komen, start de adviesprocedure 
voor het  voortgezet onderwijs al in groep 6.   
 
Groep 6 
De ouders van de leerlingen van groep 6 worden in mei van het cursusjaar uitgenodigd voor een 
informatieavond. Dan wordt uitgelegd hoe het voorlopige uitstroomadvies van de leerlingen wordt 
opgesteld. Ook worden de verschillende vormen  van het voortgezet onderwijs toegelicht. 
 
Tijdens het laatste oudergesprek van groep 6, in juni/juli bespreekt de leerkracht van groep 6 met de 
ouders, eventueel samen met de intern begeleider, de algemene stand van zaken in relatie tot een 
indicatie van het uitstroomniveau (= bereikt leerstofniveau). Gegevens uit het LOVS vormen daarbij o.a. 

http://www.mijnschoolinfo.nl/
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de leidraad. Wij delen u dan mede op welk niveau wij verwachten dat uw kind aan het eind van groep 8 
zal uitstromen. Dit is uiteraard een indicatie. 
 
Groep 7 
De leerkracht van groep 7 stelt zich aan het begin van het schooljaar op de hoogte van hetgeen door de 
leerkracht van groep 6 met de ouders is besproken. Bij het 10- minuten gesprek van januari in groep 7 
wordt door de leerkracht van groep 7, eventueel samen met de intern begeleider, het voorlopig 
uitstroomperspectief (= niveau-indicatie VO) opgesteld op basis van de dan beschikbare gegevens.    
Aan het einde van het schooljaar wordt het voorlopig uitstroomperspectief opnieuw beoordeeld en 
eventueel herzien op basis van de in de loop van het jaar verzamelde gegevens. 
Tijdens het 10-minuten gesprek van het tweede verslag in groep 7 worden de resultaten en ook het 
uitstroomperspectief van uw kind weer besproken 
Dan wordt ook definitief aangegeven of uw kind in aanmerking komt voor het Leerweg Ondersteunend 
Onderwijs (LWOO) na de basisschool. Dit is bedoeld voor kinderen die op diverse gebieden 
achterstanden hebben opgelopen en voor wie een normale instroom in het voortgezet onderwijs 
problematisch zou kunnen verlopen. Voor deze kinderen wordt een test aangevraagd voor het LWOO: 
leerweg ondersteunend onderwijs. De plaatsingscommissie van het voortgezet onderwijs verzorgt de 
toetsing en de uitslag is bindend voor wat betreft schoolkeuze en stroming. 
 
Groep 8  
Tijdens het eerste 10-minuten gesprek in groep 8 (november) geven wij u opnieuw een indicatie van 
het type van voortgezet onderwijs dat wij geschikt achten voor uw kind. Deze indicatie is vooral 
gebaseerd op het (jarenlange) functioneren van uw kind bij ons op school.  
Tijdens het tweede 10-minuten gesprek (n.a.v. het eerste rapport) geven wij u een definitief advies 
over het type van voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om een advies voor een 
bepaalde school van voortgezet onderwijs.  
Het definitieve advies wordt vastgelegd in een document dat ouders dienen te tonen bij inschrijving op 
de vo-school van hun keuze. Dit advies wordt bepaald vanuit de gegevens van het leerlingvolgsysteem 
en de algemene indruk van de leerkrachten over de leerling. Werkhouding en motivatie spelen hierbij 
een belangrijke rol.  
De scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen van ons een informatieformulier met de benodigde 
informatie. Het resultaat van de CITO Eindtoets dient het al uitgebrachte advies te bevestigen. Is dit 
niet het geval, dan zal er een vervolggesprek plaatsvinden met de ouders/ verzorgers.  
 
Open dagen/avonden  
In de maanden november tot en met februari worden op diverse scholen voor voortgezet onderwijs 
open dagen/avonden georganiseerd. Het is van groot belang dat u met uw kind enkele van deze 
‘dagen’ bezoekt. De ervaring leert dat de kinderen daardoor heel goed in staat zijn hun voorkeurschool 
aan te geven. Wanneer u samen met uw kind een keuze gemaakt heeft, vindt de aanmelding plaats.  In 
de periode daarna is er een gesprek tussen de leerkracht van groep 8 en de brugklas- coördinator van 
de school voor voortgezet onderwijs. 
 
De opvang van de leerlingen bij ziekte of verlof 
Het kan voorkomen dat een leerkracht afwezig is door ziekte of verlof. Wij proberen dan intern of 
extern een invaller te zoeken. Dit lukt meestal. Wanneer niemand beschikbaar is worden de kinderen 
verdeeld over de andere groepen. Hiervoor is een vaste indeling, zodat de kinderen altijd weten in 
welke groep zij op bezoek gaan. Zij nemen hun werk mee of werken uit speciale mappen die per 
leerjaar klaarliggen. Als er meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn is het niet mogelijk om de kinderen 
van al deze groepen te verdelen over de resterende groepen.  
In al deze situaties verlopen de lessen uiteraard anders dan normaal.  
 

Inspraak 
Voor de school en de kinderen is het van grote betekenis dat ouders/ verzorgers hun 
inbreng kunnen hebben over  de zaken die de school/ het onderwijs aangaan.  De 
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Medezeggenschapsraad is hiervoor het wettelijk vastgestelde overlegorgaan. (MR)  Daarnaast hebben 
wij als school ook de Ouderraad (OR). Eén keer per jaar vinden verkiezingen plaats voor de MR en de 
OR. De ouders kiezen uit de beschikbare kandidaten hun eigen vertegenwoordiging. 
 
De medezeggenschapsraad (MR) 
In de MR hebben zowel de vertegenwoordiging van de ouders als de leerkrachten zitting.  
Jaarlijks vraagt de directie instemming en/of advies van de ouders en teamleden van de MR voor 
belangrijke zaken binnen de school. Dit gaat over de wijziging van de onderwijsprogramma’s, de 
rapporten, de begroting van de school en dergelijke.  
Verder heeft de ASG een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Met de GMR bespreekt 
het college van bestuur van de ASG de school overstijgende zaken die de ASG scholen betreffen.  
 
De ouderraad (OR)  
De ouderraad heeft tot taak de activiteiten in de school te coördineren en te stimuleren. Regelmatig 
komt de OR, bestaande uit  een aantal ouders bijeen om allerlei zaken te regelen en/of voor te 
bereiden, zoals schoolfeesten, de algemene ouderavond, de avondvierdaagse en het beheer van de 

ouderbijdrage.  
Voor het uitvoeren van veel activiteiten buiten het lesprogramma heeft de 
OR geld nodig. Van deze vrijwillige ouderbijdrage bekostigen zij hiervoor 
genoemde zaken die niet uit de vergoedingen van de rijksoverheid  betaald 
kunnen worden. U kunt daarbij denken aan het Sinterklaas- en Kerstfeest, 
lenteontbijt, excursies, sportdagen, aankleding van het schoolgebouw e.d. 
Eigenlijk allerlei dingen die zo gewoon lijken, maar die niet gedaan kunnen 

worden als de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt voldaan. De OR vraagt dan ook aan u een financiële 
bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is vastgesteld op € 30,-  per kind. Wanneer een kind in de loop 
van het schooljaar op school komt, wordt dit bedrag naar evenredigheid geïnd. Eventuele aanpassing 
van dit bedrag wordt getoetst door de MR en besproken op de jaarlijkse Algemene Ouderavond van de 
OR.  
U kunt het bedrag overmaken naar Ouderraad OBS  De Egelantier op IBAN nr. NL84 INGB 0009 0319 
24 onder vermelding van de naam en de klas van uw kind(eren). 
 
Schoolreisjes en schoolkamp 
Naast de bijdrage voor de ouderraad wordt een verplichte bijdrage door de school gevraagd voor 
schoolreisjes en schoolkamp. Ook kan een bijdrage nodig zijn voor een excursie of voorstelling, 
bijvoorbeeld in de vorm van het meenemen van een OV chipkaart, of een klein geldbedrag als bijdrage 
in de vervoerskosten.  
 
Klachtenprocedure 
Heeft u een klacht over de manier waarop onderwijs wordt gegeven of bent u niet tevreden over 
andere zaken? Dat kan gebeuren. Heel vervelend, maar vaak biedt een één-op-één-gesprek met de 
betrokken medewerker (meestal de leerkracht) uitkomst. Als dit niet zo is, adviseren wij u om met de 
directie van de school een afspraak te maken voor een gesprek. Meestal wordt de betrokken 
medewerker gevraagd aan dit overleg deel te nemen.  
Is het probleem niet verholpen na deze gesprekken? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij het 
College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep. In het protocol ‘Klachtenregeling’ staat exact 
omschreven wat de taken van het bestuur en de klachtencommissie zijn, wat de werkwijze is, hoe u de 
klacht kunt indienen en hoe de klacht afgehandeld wordt.  
 
De belangrijkste zaken voor u op een rij: 
Indienen klacht 
U kunt uw klacht schriftelijk binnen een jaar na het incident indienen bij het College van Bestuur van de 
Almeerse Scholen Groep. Het bestuur doet dan onderzoek en luistert naar het verhaal van beide 
partijen.  Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan bepaalt u of de klacht moet worden 
doorgestuurd naar de klachtencommissie.  
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Taken klachtencommissie 
De commissie onderzoekt klachten en luistert naar de verhalen van de betrokken partijen. Vervolgens 
adviseert de commissie het College van Bestuur over het feit of de klacht terecht is en in aanmerking 
komt voor behandeling. En over welke maatregelen genomen kunnen worden. 
 
Klachten over ongewenste intimiteiten en andere vormen van fysiek en/of psychisch geweld  
Elke school heeft een contactpersoon die u kunt aanspreken als u een klacht heeft over ongewenste 
intimiteiten en/of geweld.  
Als het nodig is, verwijst deze persoon u door naar een externe vertrouwenspersoon die u deskundig 
verder helpt. Ook met het indienen  van een schriftelijke klacht bij het College van Bestuur .  
Bij ons op school is mevrouw Marianne Bosma, leerkracht van groep 6, de contactpersoon. 
 
Afwikkeling van een klacht 
In principe hoort u  zo spoedig mogelijk  van het College van Bestuur of de klacht terecht is en welke 
maatregelen er worden genomen.  
Klik hier als u het gehele protocol ‘Klachtenregeling’ wilt lezen.  
 
Ouderportal: Mijnschoolinfo 
Voor de communicatie tussen school en de ouders wordt gewerkt met een ouderportal. U kunt 
inloggen via uw computer op de site Mijnschoolinfo.nl  waarop u de gegevens van uw kind kunt zien. U 
kunt zelf uw adresgegevens aanpassen. Daarnaast kunt u de nieuwsbrieven en andere berichten lezen 
die over de klas van uw kind gaan. Zo ontvangt u ook samenvattingen om te leren en ander huiswerk 
vaak via de ouderportal. U kunt ook bijvoorbeeld uw kind digitaal ziekmelden of uw tijd voor 
oudergesprekken uitkiezen. Verder is het ook mogelijk om direct een mail te sturen naar de leerkracht 
van uw kind. Hiermee is de communicatie tussen ouders en school snel en gemakkelijk.  
Voor de ouders die thuis niet de beschikking hebben over internet  is het mogelijk om op school een 
computer te gebruiken. De ouderportal werkt ook met een tablet of smartphone. 
 
Klasbord 
Een aantal groepen is gestart met Klasbord. Ook Klasbord is bedoeld om u snel te kunnen informeren 
over de lessen en activiteiten van de groep van uw kind. Meestal ontvangt u dan een berichtje met wat 
foto’s vanuit de groep van uw kind. Als de leerkracht van uw kind ook met Klasbord werkt, ontvangt u 
een uitnodiging om u aan te melden om de berichten te kunnen volgen. Klasbord is via de smartphone 
en tablet te ontvangen. 
 

Sponsoring 
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die door een sponsor 
worden verstrekt aan de school, waarvoor door de sponsor een tegenprestatie 
wordt verlangd  waarmee leerlingen of hun ouders/ verzorgers in 
schoolverband worden geconfronteerd. Voorbeelden zijn: gesponsorde 
lesmaterialen zoals lesboekjes, filmpjes, folders, advertenties in de 
nieuwsbrief. 

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische- en onderwijskundige taak en doelstelling van 
de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van 
leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. Het mag de 
objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in gevaar 
brengen en het mag geen invloed uitoefenen op de onderwijsinhoud en de continuïteit van het 
onderwijs.  Voor iedereen moet duidelijk zijn wanneer er sprake is van sponsoring. Dit betekent, dat 
elke vorm van sponsoring (of wanneer er naar het idee van de betrokkenen sprake zou kunnen zijn van 
sponsoring) voorgelegd wordt aan de directie. Van belang is hierbij dat de gevraagde tegenprestatie 
wordt afgewogen.  Bij twijfel, of wanneer ouders eventueel geneigd zouden zijn om iets te kopen 
(koppelverkoop) omdat het verantwoord zal zijn “Het komt immers van de school”, wordt door de 
directie overleg gepleegd met de medezeggenschapsraad.  

https://portal.asg-almere.nl/publiek/organisatie/Documents/Klachtenregeling%2004-11-2013%20definitief%20ondertekend%20docx.pdf
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Overblijven 
Het overblijven  op school wordt verzorgd door een externe instantie; Kinderstralen Lunchen op 
School. Er wordt in verschillende lokalen gegeten. Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd. 
Voor alle informatie omtrent betaling, mogelijkheden etc. verwijzen wij u naar Kinderstralen. Achter in 
de schoolgids vindt u de adresgegevens. De eindverantwoordelijkheid 
voor de overblijf ligt, namens het bestuur, bij de directeur. 
 
 
 
 
 
Tierelier en Kiekeboe:  
Onze partner voor de peuterspeelzaal en de tussen voor-, tussenschoolse-  en naschoolse opvang 
Peuterspeelzaal Tierelier  maakt sinds schooljaar 2015-2016 onderdeel uit van Kinderopvang Kiekeboe. 
De leidsters van Tierelier verzorgen voor de jongste kinderen de voor- en vroegschoolse opvang in 
peuterspeelzaal.  
Kiekeboe verzorgt daarnaast voor de leerlingen en ouders de opvang als de leerlingen geen les hebben. 
Zowel de peuterspeelzaal als de opvang hebben de beschikking over mooie en functioneel ingerichte 
lokalen. 
 
Voor deelnemers aan de voor- of naschoolse opvang bestaat ook de mogelijkheid om de lunch bij 
Kiekeboe te gebruiken. Voor meer informatie en voor aanmelding verwijzen wij naar de site van 
Kiekeboe:  http://www.kinderopvang-kiekeboe.nl/bso/egelantier 
Ook kunt u telefonisch contact opnemen op de volgende telefoonnummers: 
Het hoofdkantoor van Kiekeboe:  036 841 58 02 
Peuterspeelzaal Tierelier:   036-525 58 44 
BSO KIEKEBOE:    036-525 58 44 
 
Aansprakelijkheid en verzekeringen 
De  Almeerse  Scholen Groep, het bestuur van onze school, heeft voor de hele organisatie  een 
verzekeringspakket afgesloten bij verzekeringsmaatschappij AON. Onderdeel van dit pakket zijn een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 
 
Wie zijn er verzekerd? 
Iedereen die betrokken is bij schoolactiviteiten: leerlingen, personeel en vrijwilligers. 
 
Wat is er wel en niet verzekerd op basis van de ongevallenverzekering? 

 Betrokkene heeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit 
leidt. 

 Als de verzekering van de betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld door eigen risico, 
worden de geneeskundige en tandheelkundige kosten vergoed. 

 Materiële schade, bijvoorbeeld aan de bril, fiets en telefoon valt niet onder de dekking. 
 
Aansprakelijkheidsverzekering 
Personeelsleden, vrijwilligers en bestuursleden, actief voor de school, zijn gedekt  tegen schadeclaims 
door onrechtmatig handelen. Maar let op!  
 

1. De school/het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een 
schadevergoedingsplicht als er sprake is van een verwijtbare fout. Personeelsleden, vrijwilligers 
of bestuursleden moeten dus te kort zijn geschoten in wat er van hen verwacht wordt. Een 
mooi voorbeeld van een niet verwijtbare fout: tijdens de gymles wordt een bal geschopt. Deze 

http://www.kinderopvang-kiekeboe.nl/bso/egelantier
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komt op de bril van uw zoon of dochter terecht en de bril is kapot. In zo’n geval valt de schade 
niet onder de aansprakelijkheidsverzekering. 

2. De school is niet aansprakelijk voor schade van onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen 
(of als zij jonger zijn dan 14 jaar hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun  
handelen. Als uw kind tijdens de schooluren of schoolactiviteiten door onrechtmatig handelen 
schade veroorzaakt, is hij of zij daar zelf verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk dat u zelf 
een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Op een vergelijkingsite, bijvoorbeeld 
www.independer.nl kunt u kijken welke aansprakelijkheidsverzekering het beste bij uw gezin 
past. 
 

Eigendommen van leerlingen verzekeren. Het kan! 
Wilt u er zeker van zijn dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan door schade aan de 
eigendommen van uw kind? Dan kunt u zich hiervoor verzekeren met een leerlingenverzekering. Op 
deze manier is schade die optreedt in de periode van huis naar school, onder schooltijd en van school 
naar huis verzekerd.  Meer informatie vindt u op: 

 www.leerlingenverzekeringen.nl  

 www.aononderwijs.nl/leerling  
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging van persoonlijke 
eigendommen. Mobiele telefoons zijn op school niet toegestaan. 
 
Verlof 
Een kind is leerplichtig als het de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt. U mag uw kind niet zomaar zonder 
geldige reden thuishouden. Alleen om dringende redenen kunt u voor uw kind vrij vragen. Wij mogen 
geen vrij geven voor tweede vakanties. Een verzoek voor vrije dagen moet u altijd schriftelijk, met 
redenen omkleed, indienen bij de directeur. Soms zal deze uw verzoek doorsturen naar de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Almere. In een aantal situaties mag de directeur van de school 
uw verzoek inwilligen. 
Dit mag als: 
 De specifieke aard van het beroep van één van de ouders daartoe aanleiding geeft.  
 Hier valt te denken aan ouders uit de agrarische sector of ouders werkzaam in de horeca. 
 
Andere gewichtige omstandigheden zijn:  
 Verhuizing, maximaal 1 dag 
 Godsdienstige verplichtingen 
 Huwelijksfeest, maximaal 1 dag 
 Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten 
 Overlijden van bloed- of aanverwanten, max. 4 dagen 
 Ambtsjubileum of huwelijksjubileum van ouders of grootouders, maximaal 1 dag 
 In situaties waarbij naar oordeel van de directeur sprake is van een situatie zoals bedoelt in de 

Leerplichtwet onder andere gewichtige omstandigheden. 
 
Afspraken met collega’s, vakantieroosters door werkgevers vastgesteld of andere organisatorische 
zaken die  met uw werk samenhangen zijn geen reden om toestemming te verlenen om vakanties 
buiten de schoolvakanties te plannen. 
Toestemming voor extra verlof mag door de directie voor ten hoogste tien dagen gegeven worden. De 
eerste twee weken van een schooljaar mag geen verlof worden verleend. 
Een aanvraagformulier voor extra verlof is bij de administratie en de directie te verkrijgen. 
 
Deze regels rondom leerplicht en buitengewoon verlof zijn niet door de school of het schoolbestuur 
bedacht. Ze zijn in de wet vastgelegd. De leerplichtambtenaar controleert of wij de regels naleven. 
Doen wij dit niet, dan kan het schoolbestuur een boete krijgen.  
Bij ongeoorloofde afwezigheid van uw kind moeten wij de leerplichtambtenaar informeren. Ook u kunt 
dan een boete krijgen via de officier van justitie. 
 

http://www.independer.nl/
http://www.leerlingenverzekeringen.nl/
http://www.aononderwijs.nl/leerling
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Meer informatie 
Wilt u meer lezen over buitengewoon verlof, leerplicht en ongeoorloofd schoolverzuim? Kijk op de 
website van de gemeente Almere. 
 
Video-opnames en foto’s 
Soms worden in een groep video-opnames gemaakt. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld als leerkrachten trainingen volgen of ter ondersteuning van de 
studenten. De beelden worden uitsluitend voor interne doeleinden 
gebruikt en niet zonder toestemming van de ouders aan derden verstrekt.  
Gedurende het schooljaar zijn er allerlei activiteiten. Hierbij worden 
regelmatig foto’s gemaakt. Een aantal hiervan plaatsen wij op de website en/of op de ouderportal, op 
Klasbord of in een groepsbrief. Hiermee willen wij de leuke sfeer en de gezellige activiteiten van de 
school laten zien. Ook worden soms de media (bijvoorbeeld Omroep Flevoland en de krant) 
uitgenodigd om opnames te maken van bijzondere projecten en activiteiten. Wij gaan er vanuit dat u 
hiertegen geen bezwaar heeft. Mocht dit wel zo zijn dan kunt u dit schriftelijk bij de inschrijving van uw 
kind kenbaar maken. 
 
Ziek melden en weer beter melden 
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen bent u verplicht dit ons op 
één van de volgende manieren kenbaar te maken: 

 dit te melden via de ouderportal Mijnschoolinfo; wilt u eraan denken om uw kind ook weer via de 
portal beter te melden? 

 het zelf op school  komen zeggen. 
Het melden via Mijnschoolinfo heeft onze voorkeur. De leerkracht van uw kind ontvangt dan direct uw 
melding. Eventueel kunt u uw kind ook telefonisch afmelden  tussen 08.00 en 08.30 uur; 036-529 68 18. 
Denkt u er ook aan om uw kind weer beter te melden? 
 
Gevonden voorwerpen. 
Om te voorkomen dat spullen zoek raken is het handig om deze van een naamsticker of label te voorzien. 
Als uw kind iets mist, raadpleegt u dan zo snel mogelijk de leerkracht van uw kind.  
 
De schooltijden  
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  
08.30 uur - 12.00 uur 
13.15 uur - 15.15 uur 
 
Op woensdag: 
08.30 uur - 12.00 uur 
 
De schooldeur gaat 10 minuten voor de les begint open. U kunt uw kind dan naar de klas brengen en 
het werk bekijken. Wilt u toezicht houden op uw jonge kinderen, die nog niet naar school gaan?  Vaak 
hebben de leerkrachten allerlei werkjes klaar liggen. Het is vervelend als dit werk door elkaar wordt 
gehaald of incompleet raakt. 
Om 08.25 uur en 13.10  uur luiden wij de bel voor de eerste keer.  
Om 08.30 en 13.15 uur wordt er voor de tweede keer gebeld en beginnen de lessen.  
Het is van groot belang dat de lessen op tijd kunnen beginnen. Mocht u onverhoopt uw kind een keer 
te laat naar school brengen dan verzoeken wij u om de klas niet te betreden en uw kind alleen de klas 
in te laten gaan.  
 
Na schooltijd worden de kinderen naar buiten gebracht. U kunt daar op hen wachten. De kinderen van 
de groepen 1/2 komen om 12.00 en 15.15 uur naar buiten. De kinderen uit de andere groepen hebben 
les tot 12.00 en 15.15 uur. Zij doen na afloop van de lessen hun jassen aan en nemen hun spullen mee 
naar buiten. Zij zijn altijd iets later dan 12.00 en 15.15 uur buiten de school. 

http://www.almere.nl/leren/leerplicht/uitzonderingen-en-vrijstellingen
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Huiswerk 
Algemeen 
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen af en toe huiswerk mee naar huis. Dit huiswerk kan het volgende 
zijn: 

- samenvattingen om te leren voor een toets; 
- een opdracht voor het voorbereiden van een nieuwskring , boekenkring, spreekbeurt of een  

muziekkring; 
- het werk van die dag, omdat het niet af is; 
- extra werk ter bevordering van de leeropbrengsten. 

 
Groep 7 en 8 
In de groepen 7 en 8 wordt iedere week huiswerk meegegeven. Dit huiswerk is afgestemd op de 
behoeften van de leerling. De leerlingen krijgen structureel huiswerk mee om enerzijds de 
leeropbrengsten te vergroten en anderzijds om alvast te wennen aan het huiswerk op  de middelbare 
school. Dit is ter voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
 
Eten en drinken en woensdag groente/fruitdag. 

Rond tien uur hebben de kinderen de gelegenheid om iets te eten en te 
drinken. Een meegebrachte beker met drinken en een boterham of 
groente en fruit zijn gezonde tussendoortjes. Het is niet toegestaan om 
snoep of frisdrank mee te brengen. 
Woensdag is onze groente/fruitdag. De kinderen mogen op deze dag 
alleen groente of fruit eten en geen koeken tijdens het pauzemoment.  
 
Verjaardagen van de kinderen en de leerkrachten 

De kinderen mogen in de klas trakteren op hun verjaardag. Wij vragen u een gezonde en kleine traktatie te 
verzorgen. De leerkrachten krijgen het liefst dezelfde traktatie als de kinderen.  Wilt u de leerkracht van te 
voren inlichten over de dag dat uw kind het verjaardagsfeest op school wil vieren? De leerkracht kan hier 
dan rekening mee houden. 
 
Iedere leerkracht viert zijn/haar verjaardag op een zelf te kiezen dag in de eigen klas. Parallelgroepen 
kunnen ook een gezamenlijke viering afspreken. 
 
Weeksluiting 
Regelmatig verzorgen de leerlingen van twee groepen op vrijdagmiddag de weeksluiting. De ouders van de 
kinderen uit die betreffende groepen, mogen de weeksluiting bijwonen. De aanvang is om 14.30 uur. In de 
nieuwsbrief  worden de data en de groepen die aan de beurt zijn vermeld. 
 
Dieren in de school 
In verband met allergieën, cara en astma zijn dieren die allergische reacties kunnen veroorzaken in de 
school niet toegestaan. 
 
Excursies  
Omdat niet alle situaties waar kinderen veel van leren zich in de school bevinden, trekken we er af en 
toe op uit. Wij bezoeken dan die plekken die veel te bieden hebben voor de leerlingen van onze school. 
Instanties die regelmatig bezocht worden zijn: Stadslandgoed de Kemphaan, centrum voor kunstzinnige 
vorming, musea, de bioscoop en de bibliotheek. Soms wordt van ouders een financiële bijdrage 
gevraagd voor het openbaar vervoer. In de hogere groepen wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van 
de fiets. 
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Bijlages: 
 
Bijlage 1: Medisch handelen en medicijngebruik 
Wat doen wij als school wanneer uw kind medicijnen gebruikt, een aandoening heeft of ziek wordt op 
school? Waar is de school dan verantwoordelijk voor en hoe moet het onderwijspersoneel handelen?  
 
Omdat we hier te maken hebben met de Wet BIG (Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg) 
én omdat het om de gezondheid van uw kind gaat, hebben wij een protocol opgesteld. In het protocol 
‘Medisch handelen en medicijngebruik op school’ staat alles over de volgende drie situaties: 
 

1. Uw kind wordt ziek op school: hoe te handelen?  

Wij zijn voorzichtig met het geven van paracetamol. Als uw kind ziek wordt of pijn heeft, bellen we u 
voor overleg. Bent u niet bereikbaar? Dan bepalen wij zelf of pijnstilling gewenst is. Bij twijfel 
raadplegen wij een arts. Bij de inschrijving van uw kind heeft u een verklaring getekend, waarmee u  
ons toestemming geeft voor de manier waarop wij handelen. In de verklaring staan ook eventuele 
bijzonderheden over de gezondheid van uw kind.  
 

2. U vraagt de school voorgeschreven medicatie toe te dienen aan uw kind. 

Moet uw kind tijdens schooltijd medicijnen innemen? Dan kunt u een medewerker van de school 
vragen of hij/zij dat wil doen. Als de persoon in kwestie zich bekwaam genoeg voelt om deze 
verantwoordelijkheid te nemen, vult u ‘Verklaring 2 Medicatiegebruik’ in. Hierin staat exact beschreven 
wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe gehandeld wordt.  
 
 

3. U vraagt de school een medische handeling te verrichten.  

Bij hoge uitzondering voeren wij medische handelingen uit. Denk hierbij aan het toedienen van 
injecties of het geven van sondevoeding. Als de onderwijsmedewerker dit wil doen, moet hij/zij eerst 
bekwaam worden verklaard door een arts of deskundige.  Ook moeten de verklaring ‘medisch 
handelen’ en de ‘bekwaamheidsverklaring’ worden ingevuld en getekend door de juiste partijen. 
 
Waar vind ik het protocol en de verklaringen?  
Bovenstaande informatie is een samenvatting van het protocol. Wilt u het protocol of de bijlagen in zijn 
geheel nog eens rustig doornemen? Dan kunt u deze opvragen bij de schoolleiding. Alle verklaringen 
treft u aan als bijlage bij het protocol. 

Bijlage 2: Meld code Kindermishandeling en huiselijk geweld PO 
Op 1 juli 2013 is de meld code kindermishandeling en huiselijk geweld van kracht geworden. Deze 
wettelijke regelgeving, die van toepassing is op het onderwijs houdt in dat professionals bij 
(vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling hun beroepsgeheim mogen loslaten. Bij 
dergelijke vermoedens is het deze professionals toegestaan (leerling)gegevens te verstrekken aan het 
AMK (meldpunt kindermishandeling) en het steunpunt huiselijk geweld (SHG). Of er melding wordt 
gedaan hangt af van de feiten en omstandigheden . Er bestaat geen meldplicht. 
Onder kindermishandeling wordt het volgende verstaan: 

Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie 
van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de 
minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, 
waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de 
vorm van fysiek of psychisch letsel.   
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De definitie van huiselijk geweld luidt als volgt: 
 
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt 
gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet 
door middel van of gepaard gaande met beschadiging van goederen in en om het huis).  
 
De meld code kent een stappenplan dat er als volgt uit ziet: 
 

1. In kaart brengen van signalen; 
2. Collegiale consultatie en raadplegen AMK/SHG; 
3. Gesprek met de ouders; 
4. Wegen van aard en ernst; 
5. Hulp organiseren en effecten volgen dan wel melden en bespreken. 

 
Het is aan de scholen om aan dit stappenplan nadere invulling te geven. Wie doet wat en wie is waar 
verantwoordelijk voor? Hoe verlopen de communicatielijnen? 
 
De wijze waarop aan die invulling inhoud gegeven wordt, is sterk afhankelijk van de schoolgrootte en 
de zorgstructuur die een school heeft. Omdat die zorgstructuur per school verschilt, is het niet mogelijk 
een centrale regeling vast te stellen. De invulling zal dus met name moeten plaatsvinden aan de hand 
van de zorgstructuur. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft voor zowel het primair onderwijs als voor 
het voortgezet onderwijs een leidraad ontwikkeld op basis waarvan scholen het stappenplan nader 
kunnen invullen. De zorgstructuur van de school staat daarbij centraal. 
 
Bijlage 3: Gescheiden ouders 
U bent gescheiden en komt er samen niet uit 
Niet elke scheiding verloopt soepel. Soms wordt de school betrokken in het conflict. Het is beter dit in 
het belang van de school en het kind te voorkomen. 
 
Hoe handelt de school als beide ouders na de scheiding het ouderlijk gezag hebben en het kind bij één 
van de ouders woont? Uitgangspunt hierbij is dat beide ouders recht hebben op informatie over de 
vorderingen en ontwikkelingen van het kind. Om grenzen helder te hebben, hanteert de school de 
volgende regels en afspraken. Zo is voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn. 
 
Bent u gescheiden? Hieronder kort samengevat de regels en afspraken 

a. Beide ouders kunnen informatie opvragen over de vorderingen en ontwikkelingen van het kind. 
De school verstrekt deze informatie, tenzij de gevraagde informatie niet in het belang van de 
leerling is.  

b. De school communiceert met de ouder bij wie het kind woont en met wie contact is over kleine 
alledaagse schoolzaken. 
Het is de taak van de ouder bij wie het kind woont om de ex-partner te informeren en samen 
tot een besluit te komen. De school gaat er dan ook van uit dat hetgeen de ouder bij wie het 
kind woont doorgeeft, een gezamenlijk besluit is.   

c. Soms is er echter sprake van belangrijke schoolzaken. Bijvoorbeeld de schoolkeuze voor het 
voortgezet onderwijs. Of de ouderlijke instemming voor een onderzoek naar leer- en/of 
gedragsproblemen van het kind. In dergelijke gevallen zal de school aan beide ouders 
toestemming vragen. Het is dan niet voldoende dat uitsluitend de ouder bij wie het kind woont 
toestemming geeft.   

d. Als de informatiebehoefte van beide ouders blijft komen, maken wij dit bespreekbaar. Samen 
met u bedenken we een gestructureerde manier waarop we informatie verstrekken.  

 
Als u zich wendt tot de rechter en daar een kwestie voorlegt, volgen wij de uitspraak van de rechter. 
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Bijlage 4: Veranderen van school 
Midden in het schooljaar wisselen van school. Mag dat? 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen midden in het schooljaar regelmatig wisselen van school. Helaas komt 
dit de leerprestaties niet ten goede. Daarom hebben alle schoolbesturen van Almere besloten 
tussentijds wisselen zo veel mogelijk te beperken. We zetten de regels graag voor u op een rij.  
 
Tussentijds wisselen van school gedurende het schooljaar is alleen mogelijk als: 

 u verhuist; 

 uw kind speciaal onderwijs moet gaan volgen; 

 er sprake is van een onoplosbaar conflict;  

 de school de zorg niet meer kan leveren.  
 
Naar een nieuwe school aan het einde van het jaar 
Heeft u een andere reden om van school te wisselen? Dat kan aan het einde van een schooljaar. Hoe? 
U vraagt een gesprek aan met de directie. Daarna schrijft u uw kind uit met het officiële 
uitschrijfformulier. Dan kunt u uw zoon of dochter inschrijven bij de nieuwe school. Uw kind maakt het 
schooljaar af en start het nieuwe schooljaar op zijn of haar nieuwe school.  
 
Om ervoor te zorgen dat de overgang voor uw kind soepel verloopt, hebben de schooldirecties overleg 
met elkaar over de ontwikkeling van uw kind en de gang van zaken rondom de schoolwisseling.  
 
Meer weten? 
Heeft u vragen over het tussentijds wisselen van school? Onze directeur informeert u graag over de 
stads brede afspraken die gemaakt zijn tussen de schoolbesturen. 
 
Bij verschillen in inzicht ligt besluitvorming bij het ontvangende bestuur. 
 
Bijlage 5: Luizenprotocol 

1. De luizen screening vindt plaats na elke vakantie. De leraar benadert zelf één ouder uit zijn 
groep om de screening uit te voeren. 

 
2. Alle ouders worden aan het begin van het schooljaar door middel van een informatiebrief op de 

ouderportal geïnformeerd over de opzet van de luizenscreening. Indien ouders vragen hierover 
hebben kunnen zij terecht bij de leerkracht van hun kind. 

 
3. De jeugdverpleegkundige van de GGD geeft op gezette tijden voorlichting en instructie aan de 

ouders die de screening uitvoeren. 
 

4. De ouderraad monitort de screening. 
 

5. Op afspraak zal de jeugdverpleegkundige tijdens een screening aanwezig zijn. 
 

6. Leerlingen worden in de gang gecontroleerd op eventuele aanwezigheid van neten en/of luizen. 
 

7. Wij gaan er vanuit dat alle ouders instemmen met deze controles. Ouders die geen 
toestemming verlenen worden geacht dit bij de inschrijving van hun kind te melden bij de 
directie of later bij de leerkracht van hun kind. Zij dienen in dit geval zelf hun kind(eren) te 
controleren op de aanwezigheid van de neten/luizen. 

 
8. De ouders die de screening uitvoeren noteren op de leerlingenlijst welke kinderen luizen en/of 

neten hebben. Hiervoor zijn de volgende codes afgesproken: 
L = Luis     N = Neet   A = Afwezig  X = Gecontroleerd     NS = Niet screenen                    
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9. Indien er luizen en/of neten bij een kind worden aangetroffen dan belt de leerkracht  de 
ouders. Dit zal na schooltijd gedaan worden. Indien ouders niet bereikbaar zijn wordt via de 
ouderportal een bericht aan de ouders gestuurd.  
 

10. De leerkrachten van broertje(s) en zusje(s) worden hierover ook ingelicht door de ouders die de 
screening uitvoeren, zodat de betreffende groepen ook (extra) gecontroleerd kunnen worden. 
De  groep waarin hoofdluis heerst, krijgt via de ouderportal de mededeling dat 
hoofdluizen/neten aangetroffen zijn bij een klasgenoot van hun kind. De ouders wordt verzocht 
om de haren van hun kind de komende weken extra goed na te kijken. Ook wordt verzocht om 
de jassen van de kinderen in plastic tassen te doen als in de betreffende groep geen 
luizentassen gebruikt worden. 
 

11. De luizentassen zijn te koop bij de administratie voor € 4,00 per stuk. 
 

12. Na twee weken volgt een her screening in de groep waarin hoofdluis is geconstateerd. Ieder 
kind uit deze groep wordt opnieuw gecontroleerd 

 
13. Hardnekkige gevallen of problemen rond de aanpak van de luizenbestrijding met ouders 

worden via de directie doorgegeven aan de jeugdverpleegkundige. Deze neemt hierover 
contact op met de ouders. 

 
14. Op verzoek van de leerkracht kan een tussentijdse screening plaatsvinden in een groep. De 

leerkracht kan hiervoor contact opnemen met de contactpersoon. 
 

15. Eens per half jaar kan over de luizenscreening een evaluatie plaatsvinden met de 
luizenpluisouders, leerkracht, ouderraad en eventueel de directie. 
 

Bijlage 6: Uitstroom niveaus groep 8 
 

 Uitstroom groep 8  

Niveau 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Praktijkonderwijs 0 2 2 

BBL 14 7 6 

KBL 11 11 8 

TL 14 16 14 

HAVO 15 15 10 

VWO 9 13 11 

Totaal aantal 
leerlingen 

63 64 51 

    

CITO resultaten groep 8 
 

Resultaat 534,2 535,6 536,3 

Ondergrens van 
de inspectie 

 533.9 534,5 
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Bijlage 7:  Adressen 
 
Emailadressen Egelantier 
Directie de Egelantier:   directie@egelantier.asg-almere.nl  
Ouderraad de Egelantier:  ouderraad@egelantier.asg-almere.nl 
Medezeggenschapsraad de Egelantier:  mr@egelantier.asg-almere.nl  
Website 
Website de Egelantier:    www.egelantier.asg-almere.nl 
Website Mijnschoolinfo:  www.Mijnschoolinfo.nl 
 
Almeerse Scholen Groep 
Postbus 60276, 1320 AH Almere Telefoon 036 – 540 63 63 
 
Inspecteur voor het basisonderwijs 
Kantoor Utrecht 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs:    Telefoon 0800- 8051 (gratis) 
 
Leerplichtambtenaar gemeente Almere 
Postbus 200, 1300 AE Almere  Telefoon: 036 – 527 76 74 
 
Jeugdgezondheidszorg, HVDF   
Boomgaardweg 4, 1326 AC Almere Telefoon: 036 – 535 73 00 
voor contact met jeugdarts en 
vertrouwenspersoon. 
 
Logopedie op scholen 
Boomgaardweg 4, 1326 AC Almere Telefoon: 036 – 535 73 00 
 
Kinderopvang Kiekeboe 
Pieter van Damstraat 38 
1335 PG Almere 
www.kinderopvang-kiekeboe.nl Telefoon: 036-525 58 44 
 
Peuterspeelzaal Tierelier  Telefoon: 036  - 521 30 72 
 
Buitenschoolse Opvang 
Happy Faces Kinderdagverblijf 
Hoofdkantoor: 
Madridweg 104;   1334 DT Almere Telefoon:  036 – 533 01 17 
 
Stichting Kinderstralen, lunchen op School 
Postbus 11155;  3505 BD Utrecht    
Internet:  www.kinderstralen.nl 
Email: los@kinderstralen.nl  Telefoon: 030 – 244 00 65  
 
Klachtencommissie ASG 
De (algemene) Klachtencommissie 
p/a Postbus 60276 
1320 AH Almere 
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