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Voorwoord
Beste ouders, verzorgers van de leerlingen van De Binnendijk,
Dit is het bewaardeel van de schoolgids. Hierin is inhoudelijke informatie opgenomen voor de
schooljaren van 2018-2022. De schoolgids kent ook een jaardeel.
Jaarlijks wordt het jaardeel van de schoolgids u digitaal toegestuurd. In het jaardeel van de
schoolgids is alle informatie opgenomen voor het betreffende schooljaar, inclusief de vakanties
en andere vrije dagen en de groepsindeling.
Wij willen u vragen dit bewaardeel zorgvuldig door te nemen. Zowel het bewaardeel als het
jaardeel van onze schoolgids zijn te allen tijde terug te lezen via de site www.debinnendijk.nl
Verder kunt u ons volgen via Facebook.
Met aandacht en precisie is er gewerkt aan deze schoolgids, om u een zo reëel en goed mogelijk
beeld van het onderwijs op de Binnendijk te geven.
Heeft u nog vragen of wenst u een nadere toelichting, dan vernemen wij dat graag.
U bent van harte welkom in onze school.
Het team van de Binnendijk.

1. Ons onderwijs: drie pijlers
Ervaring
De Binnendijk heeft zich inmiddels bewezen als een school waar goed onderwijs wordt gegeven.
Een ervaren team van leerkrachten en teamleden met een specialisme zorgen voor goede doorgaande lijnen. Door onze lange ervaring is onze basis stevig en kunnen we nieuwe ontwikkelingen
goed inpassen en willen we te allen tijde groeien in ons onderwijs. Onze leerlingen halen resultaten
waar zij en wij trots op kunnen zijn.

Identiteit
De Binnendijk is een Oecumenische basisschool. Oecumenisch wil zeggen dat er gewerkt wordt
vanuit de christelijke traditie, maar dat de school wel voor alle kinderen open staat, ongeacht
hun religieuze achtergrond of niet-religieuze achtergrond. Leerkrachten
brengen leerlingen in aanraking met aspecten die te maken hebben met de
christelijke traditie en de levenshouding die daaruit voortvloeit. Het kind		
met zijn of haar persoonlijke beleving staat centraal. Wat de kinderen 		
uiteindelijk met de opgedane (geloofs)ervaringen doen, is uiteindelijk aan 		
de kinderen zelf. Dat wat ze meekrijgen is een verrijking voor hun ontwikkeling.

Sfeer
De kinderen op de Binnendijk, hun ouders en de leerkrachten gaan op een respectvolle wijze met
elkaar om. Dat zien wij van binnenuit en krijgen we ook regelmatig terug van externen die binnen of
buiten onze school met onze leerlingen werken. Die goede sfeer zien we ook terug in wijze waarop
wij feestelijkheden vieren. Je kunt hier denken aan een mooie sint-, Kerst- en Paasviering; een
Binnendijkfeest; het jaarlijks culturele project, de KIK viering (Kind in de Kerk) en het maandelijkse
Binnendijktheater, waarbij de leerlingen voor en met elkaar optreden. Een goede sfeer zorgt voor
een klimaat waarin geleerd kan worden. In de breedste zin van het woord.

2. Onze visie op onderwijs
Het onderwijs op de Binnendijk is gebaseerd op de drie kernwaarden:

PLEZIER, BETROKKENHEID en GROEI.
PLEZIER: goed zijn voor jezelf en de ander en samen mogen leren. Samen zorgen voor een fijne
en veilige sfeer in de school voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

BETROKKENHEID: de leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.
Ze worden gezien door hun leerkrachten en klasgenoten. De oecumenische identiteit heeft een
verbindende taak in de school.

GROEI: leren en ontwikkelen binnen bekende kaders en door de inzet van moderne middelen.
Doen en beleven stimuleert de groei.

Hoe ziet u deze visie terug in de praktijk? Per kernwaarde wordt dat hierna uitgewerkt.

2.1 Kernwaarde PLEZIER
Om tot leren te komen moet een kind goed in zijn vel zitten en zich veilig voelen. Dan staat het
open voor leren. Wij vinden het van belang dat een kind een plezierige tijd beleeft op school. Daar
zorgen we dagelijks voor middels een afwisseling van activiteiten, oog voor het kind te hebben en
gesprekjes met een kind wanneer we signaleren dat het kind zich iets minder goed voelt. Voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling wordt op de Binnendijk de Kanjertraining ingezet. De eerste zes
weken van het schooljaar zetten we in op een positieve groepsvorming, door middel van de methode

Grip op de Groep. Gedurende het jaar wordt het welbevinden van de leerlingen op verschillende
manieren gemeten: door de dagelijkse observaties van de leerkracht; door het invullen van een
vragenlijst door de leerlingen vanaf groep 6; door het twee keer per jaar invullen van een sociagram
om de vriendschappen in beeld te krijgen; en tenslotte vullen de leerkrachten twee keer per jaar
een vragenlijst in. Hiervoor wordt het instrument KanVas (horende bij de Kanjertraining, zie
volgende bladzijde) ingezet.

2.1.1 Kanjerschool
De Binnendijk is een Kanjerschool en daar zijn we trots op! We maken ruimte binnen ons onderwijs
voor het bevorderen van de sociaal- emotionele ontwikkeling bij de leerlingen. De Kanjerlessen
geven inzicht in sociale structuren aan de leerlingen, leerkrachten en ouders.
De lessen spitsen zich toe op de vraag: hoe gaan wij op een goede met elkaar om? Het is belangrijk
dat kinderen problemen op sociaal-emotioneel gebied samen, al dan niet met behulp van de leerkracht, zelf kunnen oplossen. Door een gerichte aanpak vanuit de Kanjertraining trachten we
problemen te voorkomen, met als uiteindelijk doel de kinderen te helpen zich op een positieve
manier te ontwikkelen.
De Kanjertraining die op onze school wordt gegeven, geeft uw kind handvatten in sociale situaties
en daardoor komen tijd en energie vrij. “Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft een kind minder last van sociale stress.”
(G.Weide, ontwikkelaar Kanjertraining).
Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:

• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• Niemand speelt de baas
• Niemand lacht uit
• Niemand doet zielig
Er wordt gewerkt met vier gekleurde petten
en daarbij horend gedrag:

• De rode pet, het aapje; maakt grapjes, maar soms
ten koste van een ander.

• De gele pet, het bange konijntje; is bescheiden, soms
te verlegen en niet zo weerbaar.

• De zwarte pet, de vlerk; heeft lef, maar plaagt en treitert misschien, ten koste van een ander.
• De witte pet, DE KANJER: kan tegen een stootje, is weerbaar en durft een ander op vervelend
gedrag te wijzen.

Ieder mens, groot of klein, heeft iets van alle kleuren in zich. Rood staat voor een grapje maken,
wat prima is. Geel staat ook voor bescheidenheid en zwart staat voor lef. Als je alle kleuren in een
mooie balans kunt inzetten, is dat fijn voor jezelf en de ander.
Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze
informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkrachten. De leerkrachten
van de Binnendijk zijn in het bezit van de licentie Kanjertraining. Daarom mogen wij ons een
Kanjerschool noemen. De training staat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
De kracht van de Kanjertraining zit in het gebruik maken van de groep en het verlangen van een
ieder om een goed mens te zijn. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst–
en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders. De Kanjertraining probeert
elk kind in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander om je goed te
gedragen.

2.2 Kernwaarde BETROKKENHEID
2.2.1 Van zelfstandig werken naar zelfstandig leren en eigenaarschap
Vanuit de autonomie van het kind draagt de school bij aan de ontwikkeling tot zelfstandigheid.
Kinderen wordt geleerd zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk/taak. Centrale vragen
hierbij zijn; Wat ga je doen? Wat ga je leren? Wat heb je hiervoor nodig? Wat kun je doen als je
daarmee klaar bent? En…heb je het doel gehaald, heb je geleerd?
In de bovenbouwgroepen worden de doelen per periode voor een vakgebied besproken en maken
leerlingen zelf de balans op; begrijp ik het al? Heb ik instructie nodig? Of iets extra lesstof? Daarnaast werken de bovenbouwleerlingen aan algemene doelen en bedenken ze welke acties ze daarvoor inzetten en wie ze erbij nodig hebben.

2.2.2 Gesprekken met leerlingen
Om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten houden de leerkrachten gesprekken met de
leerlingen over hun welbevinden, de dingen die goed gaan en de dingen die ze nog willen leren. Dat
noemen we kind-gesprekken. In een prettige en veilige sfeer vinden dez gesprekken plaats. Vanaf
groep 6 nodigen we de leerlingen uit bij het rapportgesprek, samen met hun ouders.

2.2.3 Ouderbetrokkenheid
Leerkrachten en ouders hebben een zelfde doel ten aanzien van de ontwikkeling van het kind; een
gelukkig evenwichtig kind. Een harmonieus evenwicht tussen de sociaal-emotionele, cognitieve
(verstandelijke) en creatieve ontwikkeling moet zoveel mogelijk bereikt worden. Om dit te realiseren is er samenwerking nodig. Ouders en leerkrachten treden met elkaar in contact. Het is goed
om vroegtijdig signalen te bespreken i.p.v. achteraf te constateren dat eerder ingrijpen beter was
geweest. Bij beide partijen moet de wil aanwezig zijn om naar nieuwe wegen te zoeken. Samen
zoeken we dan naar een passende oplossing.
Voor allerlei activiteiten in de school nodigen we ouders uit om samen te werken. Voorbeelden
hiervan zijn onder andere: zitting nemen in de medezeggenschapsraad, de oudervereniging of de
activiteitencommissie. Ouders kunnen zich ook opgeven voor incidentele activiteiten, zoals het
helpen bij de sportdag, een excursie, een gastles of schoolreisje. Iedere groep heeft jaarlijks ook
twee klassenouders.

2.2.4 Inloopmiddag of ochtend
Eén keer per periode (vijf keer per jaar) wordt u uitgenodigd om voor schooltijd in de groep van uw
kind(eren) het dagelijkse werk te bekijken. De kinderen zelf zijn dan uw gids. Deze inloopmomenten
zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in het werk dat de kinderen maken. In de kalender van
Social Schools vindt u de data voor deze inloopmomenten.

2.2.5 Leerlingenraad
In september vinden jaarlijks de verkiezingen voor de leerlingenraad plaats. Uit de groepen 5 t/m 8
mogen twee leerlingen plaats nemen in de leerlingenraad. De raad houdt zich bezig met zaken die
voor alle leerlingen gelden in de school of voor groep specifiek. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over
zaken als pesten en hoe dit tegen te gaan. Ook kiest de leerlingenraad ieder kwartaal een spaardoel, maken ze daar reclame voor in de school en kiezen ze jaarlijks buitenspeelgoed uit voor alle
groepen.

2.2.6 Actief burgerschap
Iedere Nederlandse school heeft de opdracht kinderen voor te bereiden op deelname aan een samenleving van nu, gericht op actief burgerschap en integratie. De Binnendijk geeft hier invulling aan in
het regulier onderwijsaanbod, rekening houdend met de omgeving. Leerlingen adopteren een oorlogsmonument, volgen gastlessen van onder andere Bureau Halt. Tevens is er aandacht voor de samenwerking in de samenleving en de kinderen krijgen inspraak m.b.t de eigen leef- en schoolregels,
bijvoorbeeld door een leerlingenraad. De methode Kanjertraining die wij inzetten voorziet ook
in de doelen van actief burgerschap.

2.3 Kernwaarde GROEI
2.3.1 Adaptief onderwijs
Op de Binnendijk wordt gewerkt aan adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs wil zeggen dat het kind
centraal staat bij het vaststellen van het onderwijsaanbod. We werken binnen de groep op drie
niveaus en passen groep doorbrekend werken toe. Naast dit onderwijs op maat staat een evenwichtige
groei centraal, zowel op het gebied van kennisontwikkeling, creativiteit als ook
sociaal emotionele ontwikkeling.
Adaptief Onderwijs kent de volgende uitgangspunten:
Autonomie

Dit staat voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid

Competentie Je moet het gevoel hebben iets te kunnen en uitgedaagd worden.
Relatie

Je moet het gevoel hebben dat anderen je de moeite waard vinden,

		

op je gesteld zijn.

2.3.2 Plusonderwijs
Het is van belang dat leerlingen uitgedaagd blijven om te leren. Wij signaleren bij voorkeur in zo vroeg
mogelijk stadium of er sprake is van een eventuele ontwikkelingsvoorsprong bij een leerling, zodat
we het lesaanbod kunnen aanpassen en verdiepen. Wij maken daarvoor gebruik van het instrument
Sidi 3. Bij de start op de Binnendijk vullen de ouders een vragenlijst in over hun kind. Deze wordt een
aantal weken na de start op school besproken met de leerkracht. Wanneer zowel de leerkracht als
de ouder signaleren dat er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong gaan we na waar deze leerling
behoefte aan heeft. Twee keer per jaar vullen de leerkrachten de Sidi 3 lijst ook in voor hun leerlingen.

Leerlingen die meer aan kunnen volgen de verrijkingsstof binnen de methodes. Leerlingen die
daarnaast nog meer uitdaging nodig hebben en ook aankunnen gaan wekelijks een moment naar
de plusklas o.l.v. een leerkracht die op dit vlak gespecialiseerd is. Ze krijgen hier verrijkende opdrachten aangereikt op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Veelal krijgen ze in
de plusklas de opdrachten aangereikt waar ze gedurende een aantal weken zelfstandig aan kunnen
werken. Tevens kunnen we leerlingen aanmelden voor de bovenschoolse plusklas. Hier is echter
wel een zware toelatingsprocedure voor nodig.

2.3.3 Leerlingvolgsysteem
Om de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart te brengen, maken we gebruik van een Leerlingvolgsysteem (LVS). Een LVS bestaat uit een groot aantal, op landelijk niveau vastgestelde toetsen.
Op de Binnendijk maken we gebruik van de Cito-toetsen om de ontwikkeling op het gebied van
technisch-, begrijpend- en studerend lezen, rekenen en spelling te volgen. Voor de groep 2 leerlingen gebruiken wij de toetsen rekenen en taal voor kleuters. CITO geeft de scores weer met de
letters I t/m V, waarbij I staat voor ‘heel goed’ en V voor ‘onvoldoende’. Daarnaast gebruiken we
voor technisch lezen AVI-toetsen en volgen we het dyslexieprotocol vanaf groep 1.
De resultaten van de Cito- en methode gebonden toetsen worden per groep en per kind bekeken.
Een groepsplan wordt twee keer per jaar bijgesteld. Indien een kind extra ondersteuning krijgt of
wanneer een eigen leerlijn wordt vastgesteld dan wordt dit met de ouders besproken.
Op schoolniveau bekijken we de resultaten om na te gaan of er eventueel een vakgebied is waar
extra aandacht aan geschonken kan worden. Deze opbrengstenanalyse vindt twee keer per jaar plaats.

2.3.4 Overstap naar het voortgezet onderwijs
Om de ontwikkeling van de kinderen goed in kaart te brengen, maken we gebruik van een LeerlingOns streven is het maximaal aanspreken van de capaciteiten van een leerling, zodat de leerling een
goede overstap kan maken naar een middelbare school naar keuze. Het traject van advisering start
eind groep 7 met een voorlopig, mondeling gegeven advies. In groep 8 volgt een NIO- en Drempeltoets,
voor de leerlingen met een lager advies dan havo of vwo. Vandaaruit volgt een tweede voorlopig
advies en een definitief advies in februari groep 8. De (verplichte) eindtoets in april kan een eerder
gegeven advies nog verhogen, maar niet verlagen.

2.3.5 Inzet van methodes
Om de leerdoelen te bereiken maken we ook gebruik van methodes. Soms als leidraad en soms als
inspiratiebron. We maken gebruik van methodes die aansluiten bij de doelen waar de hedendaagse
tijd om vraagt; het opdoen van kennis en vaardigheden. In onderstaande schema staan de methodes
die wij per vakgebied inzetten.

2.3.6 ICT
Modern onderwijs geven houdt in dat ICT dagelijks onderdeel uitmaakt van het leren. Via Ipads en
Chromebooks oefenen de leerlingen digitaal spelling, rekenen en lezen. De leerlingen van groep
4 t/m 8 rekenen dagelijks digitaal. Het programma geeft hen direct feedback in de vorm van ‘een
krul’ of een kruisje met uitleg om de som opnieuw te maken. De leerlingen geven aan deze feedback
fijn te vinden en we zien een vergrote motivatie bij het rekenen. De leerlingen in de bovenbouw
werken tevens via een persoonlijk google account, binnen een beveiligde omgeving, aan werkstukken
en presentaties. Daar kunnen ze ook thuis aan werken. Tussentijds kunnen ze hun product even
doorsturen aan de leerkracht voor feedback. Voor onze wereldoriëntatie lessen maken de leerlingen veel gebruik van het internet, maar ook worden er filmpjes of foto’s mee gemaakt voor hun
presentatie. De groep 1 t/m 3 gebruiken de tablets voor educatieve apps. We zullen in de nabije
toekomst ook het programmeren introduceren. ICT en onderwijs worden door deze waardevolle
ervaringen en toepassingen een steeds belangrijkere combinatie.

3. Leerlingzorg
De ontwikkeling van alle leerlingen staat voorop voor onze school. Daarvoor maken we gebruik
van specialisten en zetten we verschillende overlegvormen in. Binnen de school is een intern
begeleider (IB); zij zorgt voor de coördinatie van alle zaken die met de leerling zorg te maken heeft.
Ze begeleidt leerkrachten en kan ook bij gesprekken met ouders aanschuiven. Daarnaast is er
een leerkracht met het specialisme ‘gedrag’ in huis, de gedragsspecialist (GS). Zij is om de week
een ochtend ambulant om leerlingen te begeleiden, leerlingen te observeren indien dit nodig is en
leerkrachten te begeleiden op het gebied van gedrag. Zij houdt zich als Kanjercoördinator met de
borging van de Kanjertraining bezig.
Een aantal keren per jaar is er overleg vanuit het ‘klein ondersteuningsteam’ (directie, GS en IB).
Ongeveer drie keer per jaar is er een overleg vanuit het ‘groot ondersteuningsteam’, waarbij naast
bovenstaande de schoolmaatschappelijk werker, een ambulant begeleider en een orthopedagoog
aanschuiven en op afroep de schoolverpleegkundige. Ouders worden zijn hier altijd bij betrokken.
Vanuit genoemde overlegvormen kunnen er onderzoeken, intern of extern, gepland worden voor
leerlingen. Daarvoor is er een samenwerking met bijvoorbeeld het Samenwerkingsverband en de
Schoolbegeleidingsdienst in Purmerend.

3.1.1 Protocol leesproblemen en dyslexie
We hanteren op De Binnendijk het landelijk ingevoerde ‘Protocol Leesproblemen en Dyslexie’. Dat
begint al bij de kleutergroepen. D.m.v. observaties en toetsen volgen we de kinderen systematisch
in hun taal- en leesontwikkeling. We maken gebruik van het dyslexieprotocol. Zo weten we al bij de
start van groep 3 welke kinderen extra aandacht nodig hebben, en op welke gebieden.
In groep 3 houden we nauwlettend en systematisch de lees- en spellingsvorderingen bij. Dit doen
we tijdens vier meetmomenten. Zo kunnen we direct actie ondernemen indien dit nodig is.
We volgen de leesontwikkeling en de vaardigheid in spelling door het afnemen van de Cito-toetsen
tijdens twee, indien nodig vier toets momenten per jaar.
Als we constateren dat leerlingen in groep 2 of 3 moeite hebben met het herkennen van letters
(groep 2) of het technisch lezen (groep 3) zetten we het programma BOUW in. De leerlingen oefenen
dan thuis en op school letters en lezen. BOUW is een intensief, preventief oefenprogramma voor
het lezen. Dit programma moet 1 tot 2 jaar gevolgd worden.

3.1.2 Hulpverlening in de school
De gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de Jeugdzorg. De wet zegt dat schoolbesturen
en gemeenten moeten gaan samenwerken. En dat doen we graag, omdat we vinden dat er nog heel
wat verbeterd kan worden. Het is de bedoeling dat de jeugdhulpverlener (de schoolmaatschappelijk
werker) zo veel als mogelijk een plekje krijgt in de school. Die jeugdhulpverlener moet je zien als een
schoolmaatschappelijk werkende PLUS. Hij/zij ondersteunt vanuit de school gezinnen en is tegelijkertijd ook de schakel tussen school en thuis. Daarnaast kan hij/zij de leerkracht ondersteunen.
We kiezen nadrukkelijk voor een plek in de school om het voor de ouders zo laagdrempelig mogelijk
te houden. We gaan meer met elkaar samenwerken en op deze manier verdwijnen de wachtlijsten
voor hulp.
De inzet van de jeugdhulpverlener wordt betaald door de gemeenten. Twee keer per jaar gaat de IB’er
naar het zorgteamoverleg van de gemeente.

3.1.3 Passend Onderwijs
In schooljaar ’14-’15 is het Passend Onderwijs ingegaan in Nederland. Van indiceren naar arrangeren, is
het motto hierachter. Wat zijn de mogelijkheden van een kind i.p.v. kijken naar wat het niet kan. Iedere
school heeft de plicht om voor elke leerling een plekje te vinden waar deze leerling het beste onderwijs
kan krijgen. Dat wordt de zorgplicht genoemd. Doorgaans zal de school naar keuze het juiste onderwijsaanbod kunnen bieden, maar soms is een onderwijsbehoefte van een leerling complexer en biedt
een school in de omgeving beter onderwijs voor deze leerling. De school zal in samenwerking met het
Samenwerkingsverband dan, en in overleg met de ouders, in contact gaan met de andere school.
De Binnendijk heeft de afgelopen jaren al aangetoond dat het een diversiteit aan leerlingen van goed
onderwijs kan voorzien.
Zoals:
-leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum
-leerlingen met beperkte capaciteiten
-leerlingen met een visuele handicap
-leerlingen met een auditieve handicap
-leerlingen met een fysieke handicap

4. Rapportage en doorstroming
De resultaten van uw kind hangen niet alleen af van de cognitieve maar ook van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Drie maal per jaar is er een verslag of rapportage van uw kind. Deze rapportages
betreffen de gehele ontwikkeling. Het eerste rapport in november, is een beknopt overzicht. Het
tweede en derde rapport is uitgebreider. Bij iedere rapportuitgave worden de ouders uitgenodigd
voor een oudergesprek om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. In de groepen 1 en 2 is de
gang van zaken rond de rapportage over de kinderen op een andere manier geregeld. Het eerste
gesprek van nieuwe leerlingen wordt gevoerd n.a.v. een checklist voor binnenkomende 4 jarigen.
De andere 2 gesprekken, afhankelijk van de periode van instroom, zijn n.a.v. het rapport. In groep 2
ontvangen de kinderen 3x een rapport. Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u de rapportmap.
De rapportmap komt altijd weer terug op school. Na acht jaar basisschool krijgt uw kind de
rapportmap mee naar huis op de afscheidsavond.
We vragen de leerlingen vanaf groep 6 om bij de rapportgesprekken aanwezig te zijn, samen met
hun ouders.

5. Ons onderwijs op alfabet
Aanmelden
Naast de informatie op de website is ook een bezoek aan de school heel belangrijk. Wanneer u alle
informatie heeft, weet u wat u van de school mag verwachten en weet u dan wat er van u als ouder
verwacht wordt. Voor elke nieuwe ouder wordt een aparte afspraak gemaakt. Dit is het prettigst
tijdens schooltijd. U kunt de school dan “in bedrijf” zien en sfeer proeven. Dit kan het gehele jaar
door. Het is fijn wanneer school vóór 1 mei een inschrijving voor het daarop volgende schooljaar
in ontvangst kan nemen, in verband met de planning voor dat volgende schooljaar.
U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie. Bij de daadwerkelijke start op school vult u
een intakeformulier in, waarin gevraagd wordt naar de ontwikkeling van uw kind tot dan toe. Deze
wordt met de leerkracht besproken. Ook de peuterspeelzaal vult een overdrachtsformulier in. Bij
een overstap van of naar een andere school, wordt altijd een onderwijskundig rapport aangeleverd
of opgevraagd.
Abonnementen
De kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar folders mee, waarmee zij zich kunnen opgeven
voor een week- of maandblad (bijv. Bobo, Do Re Mi, Okki, Taptoe, Hello You etc.) of voor een pakket
boeken op hun eigen niveau. De aangeboden boeken zijn zeer geschikt voor basisschoolleerlingen.
Al deze abonnementen zijn uiteraard geheel op vrijwillige basis.
Afwezigheid leerkracht
Indien een leerkracht afwezig is zal er eerst gezocht worden naar vervanging. Indien dit niet
mogelijk is zal de groep leerlingen worden opgesplitst over de andere groepen. Als dit niet mogelijk
is kunnen ouders verzocht worden het kind mee naar huis te nemen.
Bibliotheek op school
Onze school heeft een eigen bibliotheek. De groepen 3 t/m 8 kunnen dagelijks boeken ruilen. Deze
is de eigen klas of op een centraal punt. De leerlingen van groep 1/2 mogen ook een boek lenen voor
thuisgebruik. Dat vindt plaats op vrijdag onder leiding van twee ouders. Voor boeken die zo
beschadigd zijn en niet meer gerepareerd kunnen worden, wordt een schadevergoeding gevraagd.
Jaarlijks wordt de bibliotheek aangevuld met de nieuwste boeken.

Binnendijktheater
Elke leerling komt jaarlijks een keer aan de beurt om zich expressief te presenteren, tijdens het
Binnendijktheater. In de aula worden de ouders van de presenterende leerlingen en alle leerlingen
van school uitgenodigd om naar deze voorstelling te kijken. De ouders zitten altijd achteraan op
de stoelen. We vragen u om heel jonge kinderen niet mee te nemen. Het kan voor de optredende
kinderen en toeschouwers heel storend zijn als kinderen er doorheen praten, huilen of rennen. In
de jaarkalender is het rooster van de theaters opgenomen. De ouders worden via een bericht van
de leerkracht persoonlijk uitgenodigd.
Contact leerkrachten/directie
Buiten de normale oudergesprekken om heeft u altijd de gelegenheid met ons te spreken over uw
kind. U kunt daarvoor een afspraak maken. Als u een boodschap wilt doorgeven, doe dit dan a.u.b.
vóór 8.20 uur via het algemene schooltelefoonnummer.
Cultureel uitstapje
In de nieuwsbrief worden de data genoemd waarop de groepen een voorstelling gaan bekijken, de
openbare bibliotheek bezoeken of een ander cultureel uitstapje maken. Soms vinden er ook culturele activiteiten plaats op school.
Fietsenstalling
Er is op school een fietsenstalling aanwezig. Deze biedt slechts plaats aan een beperkt aantal
fietsen. Het spreekt voor zich, dat daarom alleen kinderen van ver op de fiets naar school mogen
komen, tenzij de bovenbouw naar de gymzaal moet, dan kunnen zij ook op de fiets naar school
komen. Probeer voorzichtig met elkaars fietsen om te gaan en plaats de fiets in het fietsenrek!
Geld voor anderen
Eén keer in de week, op woensdag, staan in alle klassen spaarpotjes. We sparen met de hele school
voor een goed doel. Dit doel zal regelmatig wisselen. Het is altijd een project waar kinderen voor
kiezen. De leerlingenraad neemt de keuze en promotie hiervan op zich. We bespreken regelmatig
met de kinderen waar we voor sparen en we hopen dat u dat ook met ze doet, zodat ze weten wat
er met dat geld gebeurt. In de nieuwsbrieven en via het prikbord in de aula wordt u op de hoogte
gehouden van de projecten waarvoor we sparen.

Groepsafspraken
In elke groep zijn groepsafspraken, bijvoorbeeld over huiswerk en toetsen. Deze worden aan u
bekend gemaakt op de informatieavond van de groep, bij aanvang van het schooljaar.
Groepsindeling
Jaarlijks buigt de directie en het MT zich over een goede groepsindeling voor het schooljaar erna.
Dat proces start na 1 november, wanneer het leerlingaantal bekend is en de financiën voor het jaar
erna ook. In overleg met het team en de MR komt de uiteindelijke groepsindeling tot stand.
De school werkt doorgaans met combinatiegroepen, bijvoorbeeld een groep 6/7 of 7/8. Soms moet
een leerjaar verdeeld worden over twee groepen. Leerlingen mogen drie vriendjes opschrijven.
Dit doen zij vaak in overleg met hun ouders. Een leerling komt altijd bij minimaal één vriendje in de
klas. De volgende aspecten worden meegenomen wanneer er een groep verdeeld moet worden:
-een redelijk gelijke verdeling van jongens en meisjes over de hele groep is het streven
-in principe komen broertjes en zusjes niet bij elkaar in de groep
-het komen tot gelijke groepen qua ondersteuningsbehoefte
-sommige kinderen bewust uit elkaar halen, zodat ze individueel beter tot hun recht kunnen komen.
Ouders kunnen geen voorkeur voor een bepaalde groep of leerkracht aangeven.
Gevonden voorwerpen
Het komt regelmatig voor dat er kleding, rugtassen, gymschoenen e.d. op school blijft liggen
(’s winters wanten en de sjaals). Daarna komt het in de mand met gevonden voorwerpen.
Deze mand staat bij de ingang onder de brievenbus.
Gymkleding
Kinderen sporten in toepasselijke sportkleding. Dit is een sportbroekje met shirt (korte mouwen en
korte broek) of in een turnpakje. Verder is het dragen van gymschoenen verplicht, voor de veiligheid
en hygiëne. De gymschoenen dienen een witte zool te hebben met een goed profiel. Laat sieraden
of andere kostbaarheden zoveel mogelijk thuis. Het dragen van sieraden tijdens de gymlessen is
niet toegestaan! Voor de groepen 1 en 2 verzoeken wij u gympjes mee te geven die zijn voorzien van
een elastieken bandje of klittenband, omdat het strikken van de veters bij kleuters veel tijd in beslag
neemt. In de Marijkehal, waar de groepen 3 t/m 8 gymmen, staat een kast waarin de gevonden
voorwerpen worden gedeponeerd. De sieraden worden opgeborgen in een afgesloten kastje.

Halen en brengen van de kinderen
Vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen kunnen de kinderen gebracht worden.
Ouders gaan in principe niet mee de groepen in. Heeft u een korte mededeling voor de leerkracht,
dan kunt u dit bij de deur even zeggen. Na 8.30 uur worden de deuren gesloten. Brengt u dus uw
kind op tijd. Het voorkomt onrust. Mocht u tussentijds op school komen, sein dan even de leerkracht in om de deur, achter u, op slot te draaien.
Huiswerk
Het doel van het geven van huiswerk is:
- dat kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun werk
- dat kinderen leren plannen
- het bevorderen van de zelfstandigheid
- dat kinderen leren hoe ze iets moeten leren
- dat de lesstof wordt ingeoefend
- dat ouders betrokken worden bij (een deel van) de lesstof
- dat ouders een ondersteunende rol hebben bij het maken van huiswerk
- ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs (leren omgaan met een agenda)
De hoeveelheid huiswerk wordt in de loop der jaren opgebouwd. Er wordt gestart in groep 4 (denk
aan het oefenen van de tafels). Dit wordt in groep 5 iets uitgebreid (o.a. het leren van de toetsen
zoals aardrijkskunde en geschiedenis) In groep 7 en 8 is het een vanzelfsprekendheid dat de kinderen
regelmatig huiswerk hebben als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De tijd dat kinderen
aan huiswerk besteden is heel verschillend. Het is moeilijk om hiervoor een indicatie te geven.
Kinderen kunnen ook huiswerk op maat krijgen indien een leerling daarbij gebaat is. In groep 7 en 8
schrijven de kinderen hun huiswerk op in hun agenda. De agenda wordt zelf aangeschaft.
Informatie voor ouders
-Jaarlijks is er, in de eerste weken van een nieuw schooljaar, een informatieavond voor elke jaar		
groep. We starten deze avond gezamenlijk en informeren u over de highlights op onderwijsgebied
voor het komende schooljaar. Aansluitend wordt u geïnformeerd over het onderwijsaanbod en de
onderwijsorganisatie van de jaargroep.

- Drie keer per jaar zijn er rapportgesprekken (de laatste keer is dit facultatief).
- Jaarlijks zijn er minimaal vijf inloopochtenden tussen 8.15 en 8.30 uur.
- Jaarlijks is er een jaarvergadering van de Oudervereniging en MR.
Als ouders gescheiden zijn: In het burgerlijk wetboek is informatieplicht geregeld: de ouder die
na een scheiding het gezag alleen uitoefent, heeft de verplichting de andere ouder op de hoogte
te stellen van gewichtige aangelegenheden over het kind. Wij gaan ervan uit dat ouders die gescheiden zijn, overleg met elkaar hebben over het wel en wee van hun kind(eren), dus ook over de
vorderingen op school.
Alleen bij hoge uitzondering is het mogelijk om ouders afzonderlijk te ontvangen. Deze ouders
dienen daartoe zelf een afspraak te maken. Het beleidsplan is op verzoek in te lezen bij de directie.
Klassenouders
In elke groep werken we met klassenouders. Deze ouders zijn betrokken bij allerlei activiteiten die
in de groep plaatsvinden. Het gaat vooral om ondersteuning (binnen de groep) bij allerlei praktische
zaken zoals sinterklaas, schoolreisje, kerst, excursies, Binnendijkfeest e.d. De klassenouder is
de schakel tussen leerkracht, de groep en de ouders. Het is voor een klassenouder van belang om
goede contacten te hebben of te kunnen leggen met de andere ouders en natuurlijk ook met de
leerkracht(en) van de groep. Een belangrijke taak is het coördineren en organiseren van de zgn.
‘luizencontroles’. Via Social Schools kunnen de klassenouders ook berichtjes sturen naar de
andere ouders van de groep, bijv. een oproep voor hulpouders. Soms is er een groepsapp, maar
het is niet verplicht voor ouders om hier aan deel te nemen.
Leerplicht
Kinderen zijn leerplichtig vanaf vijf jaar. De meeste kinderen komen al op vierjarige leeftijd naar de
basisschool. Zij zijn dan nog niet leerplichtig maar wij vinden het wel heel belangrijk dat het elke
dag naar school komt. Het geeft een kind een duidelijke structuur.
Er wordt steeds strenger toegezien op de leerplicht. Het verzoek tot verlof is dan ook aan zeer
strenge regels gebonden. Wanneer leerlingen ongeoorloofd vrij nemen, wordt dit doorgegeven aan
de leerplichtambtenaar.

Lestijden
We werken op de Binnendijk met een zgn. 5-gelijke-dagenmodel. De lestijden zijn voor alle groepen
dagelijks gelijk: maandag t/m vrijdag: 8.30 uur – 14.00 uur.
De leerlingen lunchen rond 12 uur met de leerkracht in het eigen lokaal. Hierna gaan ze een kwartiertje naar buiten. Vanaf 10 minuten voor schooltijd vallen de kinderen op het schoolplein onder
de verantwoording van “De Binnendijk”. Het is daarom prettig, wanneer uw kind ‘s morgens niet
eerder naar school komt dan 8.20 uur. Na 8.30 uur gaan de DEUREN, vanwege veiligheidsredenen
OP SLOT. Breng uw kind dus op tijd.
Logopedie
Logopedie valt onder de jeugdgezondheidszorg van de GGD. De logopediste komt eens per jaar op
school om van alle oudste kleuters de spraak- en taalontwikkeling te ‘screenen’. Voor dit onderzoek wordt vooraf uw toestemming gevraagd. Na afloop krijgt u bericht over de uitslag en wordt u,
indien nodig, uitgenodigd voor een gesprek. Eventueel geeft ze adviezen mee om bepaalde oefeningen
te doen. Ze kan het ook raadzaam vinden dat uw kind wordt aangemeld bij een logopediste. Dit zal
altijd via een verwijzing van de huisarts plaatsvinden. Een ouder, leerkracht of de schoolarts kan
om een logopedisch onderzoek vragen. Indien nodig is er een nacontrole.
Luizen
Regelmatig wordt er op school hoofdluis geconstateerd. Het is fijn als een ouder komt melden dat
er bij het eigen kind hoofdluis is vastgesteld. Dit is heel belangrijk want hoofdluis kunnen wij alleen
bestrijden als een ieder op de hoogte is en meehelpt het te bestrijden. Het is aan te bevelen om
uw kind thuis regelmatig te controleren op hoofdluis en neten. Wanneer een kind hoofdluis heeft
worden ouders nog dezelfde dag door de groepsleerkracht hiervan op de hoogte gebracht. Zij
kunnen gericht maatregelen nemen. Indien het mogelijk is kan het kind gelijk opgehaald en behandeld worden. Regelmatig zullen ouders een luizencontrole doen in de een groep. De klassenouders
vragen hiervoor hulpouders.
Meerijden
Het komt voor dat ouders gevraagd worden om met enkele kinderen van een groep te rijden voor
een excursie of cultureel uitstapje. Het is verplicht dat de rijdende ouders een inzittenden
verzekering hebben.

Ook wordt er op gelet dat alle kinderen in de gordels kunnen zitten. Uiteraard mag er tijdens het
vervoeren van leerlingen niet gerookt worden in de auto. Er mogen zitverhogers meegegeven
worden, maar deze zijn niet verplicht voor dit incidentele vervoer.
Meldcode
Zie hiervoor de bijlage.
Mobieltjes (en andere elektronische apparaten)
Steeds meer kinderen komen met een mobieltje op school. Dit veroorzaakt nogal eens wat onrust.
Om het wegraken ervan te voorkomen vragen wij u erop toe te zien dat de mobieltjes thuis blijven.
Mocht er een reden zijn om toch een mobiel mee te nemen, is dat op eigen verantwoording. De
school is niet verzekerd voor het wegraken of stukgaan ervan. Uw zoon/dochter kan de telefoon
dan aan de leerkracht geven en terugvragen als het nodig is. De kinderen mogen altijd, wanneer
dat nodig is, van de schooltelefoon gebruik maken.
Nieuwsbrief
Elke laatste week van de maand komt er een digitale nieuwsbrief uit waarin belangrijke school- en
groepsinformatie staat. De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd vanuit Social Schools. Zorgvuldig
lezen voorkomt verrassingen!
Privacy
Bij de start op de Binnendijk krijgen de ouders/verzorgers een brief waarin zij wel of geen
toestemming verlenen voor het gebruik van beeldmateriaal voor onder andere de website,
PR materiaal, een nieuwsbrief of Facebook. Te allen tijden kunt u op dit besluit terugkomen.
U dient dat aan te geven bij de directie.
Het bestuur van de school heeft bovenschools met alle leveranciers van methodes en instanties
waarmee gegevens worden uitgewisseld een overeenkomst afgesloten, waarin deze leveranciers en
instanties aangeven zich aan de privacyregels te houden, zoals deze in mei 2018 van kracht
zijn gegaan.

Ouderbetrokkenheid
Ouders zijn veelal bereid te helpen bij de organisatie van de diverse activiteiten. Jaarlijks wordt
er op de informatieavond van de groep een inventarisatie gemaakt voor de ouderhulp. Een groep
enthousiaste ouders vormt de activiteitencommissie. Deze commissie valt onder verantwoordelijkheid van de oudervereniging. Ouders en leerkrachten vormen samen een commissie. Deze
commissie coördineert en organiseert een schoolactiviteit. Er wordt per activiteit een budget ter
beschikking gesteld vanuit de ouderbijdrage. Te denken valt aan o.a. de Kinderboekenweek, het
Sinterklaasfeest, de Kerstviering, een Paasviering en het Binnendijkfeest.
Ouderbijdrage
Jaarlijks vraagt de oudervereniging om een bijdrage van de ouders. In het jaardeel staat het exacte
bedrag. Voor groep 1 t/m 6 is dit rond de €60,00. Voor groep 7 en 8 ligt het iets hoger, omdat
kamp er ook van betaald wordt. Het bedrag wordt verder ingezet voor de extra dingen, zoals het
sinterklaasfeest, kerstfeest en een ontbijt met de paasviering. De ouderbijdrage is vrijwillig.
Er mag ook meer bijgedragen worden. Daarvan worden grotere wensen van de school ingewilligd.
Bijvoorbeeld lichten voor het podium of een basketbalpaal met basket.
Schoolmelk
U kunt uw kind zelf abonneren op schoolmelk. Voor aanmeldingen kunt een aanmelding doen via
internet www.campinaopschool.nl. Op elk moment van het schooljaar is het mogelijk uw kind op te
geven voor dit schoolmelksysteem. Na een vakantie van een week of langer is er geen levering.
Dit houdt in dat u uw kind de eerste twee dagen na de vakantie zelf iets te drinken mee moet
geven naar school. U kunt voor twee drinkmomenten (pauze en lunch) een pakje bestellen.
Schoolreisje / kamp
Elk jaar wordt er weer gezocht naar een passende schoolreisbestemming door een commissie.
Deze commissie bestaat doorgaan uit drie ouders en een leerkracht. Ouders wordt gevraagd om
groepjes kinderen te begeleiden. Het is doorgaans in mei of juni. De groepen 1 tot en met 6 gaan
een dag op schoolreisje. Groep 7 gaat één nachtje op kamp en groep 8 gaat 2 nachten op kamp.
Ouders worden gevraagd de kinderen te halen en brengen.

Sponsoring
Sponsoring is mogelijk. Indien er een aanbod van een sponsor is zullen directie en de MR met
elkaar bespreken of deze sponsoractie geschikt is voor de school. De sponsor zal echter nooit
invloed krijgen op het onderwijsaanbod.
Social Schools
Wij maken gebruik van het digitale communicatiesysteem Social Schools. Bij de start ontvangt
u hiervoor een activeringscode. U kunt via Social Schools een bericht sturen aan verschillende
geledingen binnen de school: de leerkracht, de directie, de intern begeleiders, het DB (dagelijks
bestuur van de oudervereniging) of de MR. U ontvangt via Social Schools ook de nieuwsbrief of
groepsberichten van de leerkracht.
Stageplaatsen
Vanuit het Stichtingsbestuur CPOW is er een samenwerking met de IPABO voor stageplaatsen.
Wij bieden elk jaar voor één of meerdere stagiair(es) een stageplaats. We bekijken per jaar in
welke groepen er de mogelijkheid is om een stagiaire te ontvangen. Dit kunnen IPABO-studenten
zijn maar ook leerlingen vanuit het MBO, zoals bijv. stagiaires onderwijsassistenten. Op onze
school hebben we een gediplomeerde schoolopleider, die de 3e en 4e jaars studenten begeleidt.
Toelating
Om als leerling aan een basisschool te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar
hebben bereikt. Vóór haar/zijn 4e verjaardag mag uw kind een aantal ochtenden op school komen
wennen. De school neemt altijd contact met u op over deze wendagen. De laatste 5 weken van het
schooljaar laten we doorgaans geen nieuwe leerlingen meer instromen. Voor hem/haar begint de
basisschooltijd na de zomervakantie. Wanneer kinderen van een andere school willen instromen,
bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, is er altijd contact en informatieoverdracht met de andere
school.

Tussendoortje
Rond de klok van 10.00 uur is er gelegenheid voor de leerlingen om iets te drinken en een klein
“tussendoortje” te eten. Wij adviseren gezonde dranken en gezonde tussendoortjes. Zoveel
mogelijk zuivel en fruit. Geen koolzuurhoudende dranken en” zoete” koeken. Beker en trommeltje
graag voorzien van naam. Elke vrijdag is fruitdag. Alle kinderen eten dan tijdens het tussendoortje
een lekker stuk fruit. Dit fruit dient wel van te voren geschild te zijn.
Urenverdeling
Per week krijgen alle leerlingen 25 uur les. Op jaarbasis maken de leerlingen alle leerlingen 950 uur.
Zo komen ze op een totaal van 7600 uur in 8 basisschooljaren. 7520 uur is het verplichte
aantal uren dat een leerling op de basisschool moet maken, van gr. 1 t/m 8.
Vakanties en vrije dagen
Deze worden jaarlijks vastgesteld. In het jaardeel van de schoolgids vindt u de juiste gegevens.
Ter verbetering van het onderwijs worden er gedurende het schooljaar enkele studiedagen gepland
voor het schoolteam. Het team richt zich dan op de ontwikkeltrajecten. De kinderen zijn dan vrij.
In het jaardeel kunt u lezen aan welke ontwikkeltrajecten gewerkt wordt en op welk moment de
studiedagen zijn.
Verjaardagen
Verjaardagen worden gevierd. Wij raden gezonde traktaties bij u aan. Dat is veelal ook een wens
van de ouders. Indien u ervoor kiest om zoetigheid uit te delen, beperk het dan per kind. De leerlingen mogen met een kaart ook langs de leerkrachten. De leerkrachten vieren jaarlijks gezamenlijk
‘hun verjaardag’.
Verlofaanvraag
Bij het plannen van een vakantie dient u rekening te houden met het vakantierooster van de
school. De regels t.a.v. het geven van verlof zijn wettelijk vastgelegd. Verlof dient minimaal acht
weken vooraf te worden aangevraagd. Bij de directie kunt u hiervoor een officieel aanvraagformulier
vragen. U kunt maximaal één keer per schooljaar verlof aanvragen.

Verwijdering
De directie van de school mag een leerling in bijzondere gevallen van school verwijderen voor ten
hoogste twee dagen. Deze verwijdering is mogelijk op grond van mentaal of lichamelijk geweld
waardoor andere leerlingen zich niet meer veilig voelen. De verwijdering wordt de ouders/opvoeders
schriftelijk medegedeeld met bekendmaking van reden. Tegelijkertijd worden de inspectie en het
bestuur in kennis gesteld. Een verwijdering van meer dan twee dagen (of in extreme gevallen
definitief), wordt altijd door het bestuur vastgesteld.
Verzekeringen
Het schoolbestuur heeft voor al haar basisscholen, en dus ook De Binnendijk, een collectieve
schoolongevallenverzekering afgesloten bij verzekeringsmaatschappij Raetsheren van Orden.
De schoolverzekering biedt dekking voor de gevolgen van ongevallen in en om de school. Verzekerd
zijn alle activiteiten in en rond de school, betrokken personen gedurende hun verblijf op school of
tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan
van personeel, in de ruimste zin van het woord, van de school. Onder schoolactiviteiten wordt o.a.
verstaan:
- gymlessen in en om de school
- zwemles tijdens schooltijd (voor groep 3 en 4)
- spelen op de speelplaats (incl. 10 minuten voor en na schooltijd)
- schoolreisjes
- sportdagen
- excursies (musea, muziekschool, theater, bioscoop)
- bibliotheekbezoek
Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen en gaan van/naar genoemde
schoolactiviteiten.
Materiële schade aan: brillen, kleding, vervoermiddelen (fietsen) etc. zijn niet meeverzekerd.
Hiervoor kan uw particuliere WA-verzekering worden aangesproken. De volledige polisvoorwaarden
liggen ter inzage op school.

Verzuim
Alle verzuim zoals ziekteverzuim, te laat komen, ongeoorloofd verzuim en extra verlof wordt
digitaal geregistreerd en kan in een voortgangsgesprek door de groepsleerkracht aan de ouders/
verzorgers worden getoond. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd aan de leerplichtambtenaar doorgegeven. De leerplichtambtenaar van de gemeente ziet toe op de handhaving van de leerplichtwet.
Voor- en naschoolse opvang
Scholen zijn verplicht om voor- en naschoolse opvang te regelen als een ouder hierom vraagt.
Wij hebben ervoor gekozen om de opvang uit te besteden aan de SKW, Stichting Kinderopvang
Waterland. Een professionele organisatie m.b.t kinderopvang met jarenlange ervaring. Indien
ouders gebruik willen maken van een van de vormen van opvang, nemen zij contact op met het
SKW. Inschrijven voor voor- en naschoolse opvang is in principe voor ieder kind mogelijk.
U kunt zich inschrijven via de website: www.kinderopvangwaterland.nl via ons e-mail adres:
info@kinderopvangwaterland.nl of telefonisch: 0299-654878. Voor meer informatie kunt u contact
met het SKW opnemen.
Website
Op dinsdag zijn de zwemlessen voor de leerlingen van groep 3 en 4.
De eigen bijdrage voor het schoolzwemmen is vastgesteld op €66,08 en wordt door de gemeente
bij de ouders in rekening gebracht in de loop van het schooljaar. De kinderen kunnen een diploma A
of B behalen of trainen verder voor hun zwemvaardigheid. Ook oefenen ze onderdelen van een
C diploma.
Zwemles
Elk jaar wordt er weer gezocht naar een passende schoolreisbestemming door een commissie. Deze
commissie bestaat doorgaan uit drie ouders en een leerkracht. Ouders wordt gevraagd om groepjes
kinderen te begeleiden. Het is doorgaans in mei of juni. De groepen 1 tot en met 6 gaan een dag op
schoolreisje. Groep 7 gaat één nachtje op kamp en groep 8 gaat 2 nachten op kamp. Ouders worden
gevraagd de kinderen te halen en brengen.

Bijlagen:
1. Wet Meldcode op de Binnendijk
2. Procedure ‘Van aanmelden tot starten op de Binnendijk’
1. Wet Meldcode op de Binnendijk
In juli 2013 is de wet “Meldcode” in werking getreden. Deze wet verplicht organisaties , dus ook
de Binnendijk, om een meldcode te hebben en te bevorderen. Onderdeel van deze wet is het protocol
Kindermishandeling. Het volledige protocol is op de site: www.protocolkindermishandeling.nl te
vinden.

Matchpoint
Onze school is ook aangemeld bij Matchpoint. Dit is een (landelijk) signaleringssysteem waarin
melding gemaakt kan worden over een kind waar je je zorgen om maakt. Als meer hulpverleners dit
doen is voor iedereen inzichtelijk wie er allemaal bij een kind betrokken zijn.
Het doel van Matchpoint is om hulpverleners eerder met elkaar in contact te laten komen om
zodoende adequater te kunnen handelen, ook bij verhuizing van een kind. Er is een brochure te
downloaden via www.matchpoint.nl

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld
Elke school, dus ook de Binnendijk, heeft een aandachtsfunctionaris kindermishandeling in de
persoon van een schoolmaatschappelijk werker. Deze persoon heeft ook zitting in het ondersteuningsteam van De Binnendijk. Het protocol bestaat uit 5 stappen.
De verschillende stappen van de meldcode zijn:
Stap 1: de leerkracht heeft een vermoeden
Stap 2: hij overlegt intern
Stap 3: er vindt nader onderzoek plaats
Stap 4: er moet een beslissing worden genomen, en zo nodig hulp op gang worden gebracht of gemeld
Stap 5: evaluatie van het proces

Ter illustratie een voorbeeld:
Een leerkracht maakt zich zorgen om Leerling X (bijv.: 10 jaar). Hij weet niet goed wat er aan de
hand is. Leerling X was een rustige leerling, die goed zijn best deed, goede resultaten behaalde en
een vaste vriendengroep had. De laatste twee maanden is Leerling X veranderd: hij is onrustig en
opvliegend, komt vaak te laat, lijkt zich niet meer te kunnen concentreren, reageert uiterst onverschillig bij correcties, maakt ruzie met zijn vrienden. Ook zijn schoolprestaties gaan rap achteruit.
Andere kinderen klagen dat Leerling X buiten school steeds ruzie zoekt en wil vechten.

Wat kan de leerkracht doen?
Stap 1: Vermoeden
De leerkracht heeft een vermoeden
Hij zoekt naar onderbouwing van zijn vermoeden door:
- Leerling X extra te observeren
- Te praten met Leerling X en zo mogelijk met zijn ouders
- Te overleggen met een collega die Leerling X ook kent
Stap 2: Overleg
De leerkracht bespreekt zijn onderbouwde vermoeden in de overleggroep (IB en directie)
- Hij/zij bespreekt de informatie die hij/zij heeft
- Informatie van andere leden uit de overleggroep worden ingebracht
- Er wordt een plan voor nader onderzoek gemaakt
Stap 3: Nader onderzoek
Mogelijkheden voor nader onderzoek zijn:
- Het AMK wordt om advies gevraagd
- Er wordt (weer) gesproken met Leerling X en met zijn ouders
- Het schoolmaatschappelijk werk wordt ingeschakeld
- De jeugdarts doet extra onderzoek
- Er vindt extra observatie plaats in de klas en op het schoolplein
Stap 4: Beslissen/ Hulp op gang brengen
Is er een onderbouwd vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
- Zo ja: breng hulp op gang of meld bij het AMK
- Bij twijfel: ga opnieuw naar stap 3
Stap 5: Evalueren
Overleggroep evalueert het proces en stelt zo nodig de afspraken in de Meldcode bij

2. Inschrijfprocedure ‘Van aanmelden tot starten op de Binnendijk’

•
•
•

Ouders hebben een gesprek met een directielid en krijgen een rondleiding door de school.
De ouders vullen een aanmeldingsformulier in en leveren deze in op school.
De directie leest het aanmeldingsformulier en maakt een keuze:

1) Bij onduidelijkheden wordt er contact opgenomen door een directielid of de intern begeleider 		
met de ouders. Evt. is er contact met de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Er wordt nader 		
bekeken of de school aan de onderwijsbehoefte kan voldoen die het kind nodig lijkt te hebben. 		
Het kan zijn dat er met meerdere instanties contact is. Uiteindelijk neemt de directie, na advies
van de intern begeleider te hebben verkregen, het besluit of het kind kan starten op de Binnendijk.
Of:
2) Afgaande op de informatie die gegeven wordt op het aanmeldingsformulier gaat de school ervan
uit dat het in de onderwijsbehoefte van dit kind kan voorzien.

•

De administratieve kracht stuurt de ouders een brief waarin staat dat hun kind voorlopig is 		
ingeschreven op de Binnendijk.

•

De administratieve kracht zet de gegevens van het kind in Bron en Parnassys en in de map 		
waarin de nieuwe leerlingen vermeld worden (dit gebeurt bij de daadwerkelijke start op school).

•

De leerkrachten bepalen in welke groep dit kind geplaatst wordt, indien er meerdere groepen 		
1/2 zijn. Ze houden hierbij rekening met: aantal kinderen; een evenredige verdeling van jongens
en meisjes; een evenredige verdeling van zorgbehoefte over de twee groepen; broertjes en
zusjes worden in principe niet bij elkaar geplaatst.

•

Zes weken voordat het kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht contact op met de ouders
om een afspraak te maken voor de wenperiode. In overleg met leerkracht en ouder worden er 		
vijf momenten afgesproken. Dit kan in één week plaats vinden, maar ook verspreid over twee of
drie weken.

•

De bijna vierjarige ontvangt thuis een ‘welkom op school’ kaart van de leerkracht. Op de kaart 		
staan de wenmomenten geschreven.

•

Tijdens de eerste wenochtend krijgen de ouders een envelop mee. Hierin zit een ‘startbrief’ met
start informatie; een inlogcode voor Social Schools (het digitale communicatie instrument van
de school); een toestemmingsbrief in verband met de privacywet en twee vragenlijsten.
Wanneer het kind vier jaar wordt mag het starten op de basisschool. De inschrijving is daarmee
definitief.

•

De eerste periode als ze vier jaar zijn, komen nieuwe kleuters alleen de ochtenden, bijvoorbeeld
tot aan de lunchpauze. In samenspraak met de ouders komen de middagen erbij.

•

De eerste weken is er veelvuldig kort contact tussen de leerkracht en de ouder bij het brengen
en halen van het kind.

•
•

Het eerste rapport krijgt de leerling na minimaal zes maanden onderwijs.
In de periode van vijf weken voor de start van de zomervakantie stromen er in principe geen 		
nieuwe kleuters meer in. Hier is overleg over tussen de leerkracht en de ouder.

Inschrijfprocedure: zij-instromers

•
•

Ouders nemen contact op met de directie omdat zij hun kind op de Binnendijk willen plaatsen.
De directie heeft een gesprek met de ouders op school, waarin de reden van de wisseling wordt 		
besproken.

•

Er wordt contact opgenomen (door de intern begeleider) met de huidige school om informatie
te verkrijgen over de onderwijsbehoefte van deze leerling. Het gaat hierbij om cognitieve,
sociale, motorische en emotionele zaken.

•
•

De intern begeleider bespreekt de opgedane informatie met de directie en de leerkracht.
Wanneer de school in de onderwijsbehoefte van deze leerling kan voorzien, kan de leerling op 		
de Binnendijk starten. Plaatsing wordt o.a. bepaald door de groepsgrootte en de reeds aanwezige 		
‘zorgbehoefte’ van een groep. De directie neemt hierin het definitieve besluit.

•

De ouders vullen een aanmeldingsformulier in en de administratieve kracht verwerkt deze
informatie in Bron en Parnassys.

•

De leerling kan kennismaken met de nieuwe leerkracht en het moment van daadwerkelijk
starten wordt afgesproken.

•

De oude school stuurt een onderwijskundig rapport naar de Binnendijk met het LVS van Cito via
het zipbestand.

•

De eerste weken is veelvuldig kort contact tussen de leerkracht en de ouders. Dit kan bij het 		
wegbrengen en/of halen, telefonisch en per mail. Ook wordt het welbevinden van de nieuwe 		
leerling met de leerling zelf besproken.
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