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Woord vooraf
Voor u ligt onze schoolgids. Wij informeren u met dit document zo goed 

mogelijk over de uitgangspunten en doelstellingen van onze school. Net 

als vorig schooljaar hebben we er voor gekozen om veel informatieve en 

praktische zaken uit de gids te laten. Zo treft u op onze website onder het 

kopje OUDERS ons Jacobus ABC aan met aanvullende organisatorische 

zaken.

Wat wij wel vermelden in deze schoolgids is een algemene indruk van wat 

u van ons kunt verwachten, wat wij van u verwachten en vooral wat wij voor 

uw kinderen willen betekenen. 

De gids is bedoeld als een handig naslagwerk voor de ouder(s)/ verzorger(s) 

die al kinderen bij ons op school hebben maar is zeker ook ter informatie 

voor ouders die overwegen om hun kind(eren) bij ons aan te melden.  Deze 

schoolgids is met plezier en zorg samengesteld door directie en teamle-

den. Hebt u nog suggesties voor aanvullingen of verbeteringen, dan horen 

we dat graag van u.  

Wij wensen u veel leesplezier.  

Team R.K. bs. St. Jacobusschool
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Wat staat er in deze schoolgids
Na een korte schets van onze school vindt u in deze schoolgids informatie 

over: 

• wat de kinderen leren op onze school 

• de zorg voor de kinderen 

• wat ouders en school van elkaar mogen verwachten 

• de resultaten die onze school bereikt 

Het schoolbeleid is uitvoeriger beschreven in ons schoolplan. Hierin heb-

ben wij voor een periode van vier jaar uitgebreid vermeld hoe ons onder-

wijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. 

Ons motto is: ‘je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’. U bent welkom 

om het schoolplan eens in te kijken.  

Voor praktische informatie kijkt u op www.jacobusschool.nl
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1.1 Algemeen 
De St. Jacobusschool is een school met een katholieke signatuur. Dit neemt 

niet weg dat er binnen onze school plaats is voor iedereen. Op onze school 

zitten ook kinderen met een andere of géén specifieke geloofsovertuiging. 

Het leren omgaan met elkaar en het respecteren van elkaars ‘anders zijn’ 

kan hierdoor worden versterkt. Men kan stellen dat deze diversiteit aan 

geloofsovertuigingen ons zelfs sterker maakt.  Onze school staat midden 

in Valburg en is de enige school voor primair onderwijs in het dorp. Het 

gebouw heeft 9 groepslokalen en een centrale ontmoetingsruimte. Deze 

multifunctionele ruimte wordt gebruikt voor diverse activiteiten. Directie, 

Taal-Leesspecialist en Interne begeleider (IB-er) beschikken ieder over  

eigen kantoorruimte. Rondom de school is veel speelruimte; de speel-

plaats heeft een verhard gedeelte en een kunstgrasgedeelte met veel 

klim- en klautertoestellen. Voor onze gymlessen maken we gebruik van de 

sportzaal in ‘t Kriekske. 

1.2 Team  

directie 
De locatieleider Myrna den Hartog draagt samen met het team van leer-

krachten zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, de organisatie, de sfeer, 

de leerlingbegeleiding, de ouderhulp en het welzijn van allen die bij de 

school betrokken zijn. De locatieleider geeft leiding en richting aan het 

team, staat ouders te woord en vertegenwoordigt de school in bespre-

kingen met het managementteam, het college van bestuur en externe in-

stanties. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is de locatieleider voor 

een groot deel vrijgesteld van lesgebonden taken. De locatieleider wordt 

bijgestaan door meerschools directeur Frans Pieters.

Leerkrachten 
Per 1 augustus 2016 zijn er op onze school 8 leerkrachten werkzaam. Het 

zijn enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten die hart voor kinderen heb-

ben en serieus met ouders/verzorgers omgaan. Op de St. Jacobusschool 

besteedt de leerkracht veel aandacht aan lesvoorbereiding, lestaken en 

het vastleggen van leerlingengegevens. Ook is er veel overleg over leer-

lingenzorg. Daarnaast maken teamleden deel uit van projectgroepen, die 

zich bezighouden met het ontwikkelen en onderhouden van de onderwijs-

kwaliteit, en nemen zij samen met ouders de organisatie op zich van festi-

viteiten voor onze kinderen.  

1. Een schets van onze school
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Intern Begeleider (IB-er)  
De Interne begeleider (IB-er), mevrouw Carola Leenders, houdt zich bezig 

met de organisatie en coördinatie van de leerlingenzorg op onze school. 

Het coördineren van leerling-besprekingen, bijwerken van het leerlingvolg-

systeem, interpreteren van toetsuitslagen, overleg voeren hierover met col-

lega’s, contacten onderhouden met ouders en externen en het bijhouden 

van de orthotheek zijn kenmerkende activiteiten van de IB-er.   

Taal-Leesspecialist  
Er is bij de Jacobusschool een taal-leesspecialist aanwezig. De beleidsuit-

voerende taken zoals het realiseren van de doorgaande lijn op het gebied 

van de taal- en leesontwikkeling in de school en de begeleiding van col-

lega’s, bij taal- en leesprocessen in de groepen zijn verdeeld tussen direc-

tie, IB-er en taal-leesspecialist. De uitvoering van het dyslexieprotocol in de 

school valt onder de verantwoordelijkheid van de IB-er.   

ICT coördinator  
ICT staat voor Informatie en Communicatie Technologie. Het werk van de 

ICT-coördinator, mevrouw Ans Thoonen, is erop gericht het gebruik van de 

computer in het onderwijs te bevorderen en op de hoogte te blijven van 

allerhande ontwikkelingen betreffende het computeronderwijs. In overleg 

wordt er bekeken welke computerprogramma’s aansluiten bij ons onderwijs 

en op welke manier de computer een rol kan spelen bij de leerlingenzorg.   

Conciërge 
De conciërge, dhr. Ben van Zwam, draagt zorg voor praktische zaken zowel 

binnen als in de directe omgeving van de school.   

Administratieve Ondersteuning. 
Mevrouw Helma Frentz ondersteunt de directie op administratief gebied. 

Daarnaast doen ook leerkrachten een beroep op haar bij administratieve 

afhandeling van leerlingzaken.  

1.3 Stichting Katholiek  
Onderwijs Batavorum 

Onze school maakt deel uit van Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum. 

In Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum hebben 9 basisscholen uit de 

gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld. Het aan-

tal personeelsleden bedraagt ruim 200 en het aantal leerlingen bijna 2800. 

Kijk voor meer informatie op www.batavorum.nl.
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2. Wat onze school zich ten doel stelt 
2.1 Missie ‘Samen….. maakt mij sterk’ 
Naar onze overtuiging staat een goed ´pedagogisch klimaat aan de basis 

van een gezonde en evenwichtige schoolontwikkeling van kinderen. Daar-

in is een goede relatie tussen leerlingen onderling, leerling en leerkracht, 

team, ouders én de diverse geledingen die bij de St. Jacobusschool be-

trokken zijn, onontbeerlijk. Daarom luidt onze missie:  ‘Samen…… maakt 

mij sterk’. 

De school is een plaats waar onderlinge relaties gedragen worden door de 

zorg voor jezelf, elkaar en je omgeving. Wij vinden het van belang dat kin-

deren op een positieve wijze worden aangemoedigd en gestimuleerd bij 

hun cognitieve, sociale en sensomotorische ontwikkeling. Daarom creëren 

wij in onze school bewust actieve en uitdagende activiteiten die bijdragen 

aan de vorming en opvoeding van onze leerlingen. Daarbij ligt het accent 

op samen werken en samenwerken. 

Beide aspecten zijn, wat ons betreft, van belang om een kind 

zo goed mogelijk toe te rusten voor het vervolgonderwijs 

en het latere leven. Wij vinden het belangrijk dat elk kind 

zoveel mogelijk leert, al naargelang zijn eigen mogelijk-

heden, maar ook dat het plezier heeft in het leven, dat 

het open en communicatief is, dat het zich aanvaard 

weet en dat het zich verbonden voelt met andere men-

sen en met de wereld om zich heen. Wij zien het als 

onze opdracht om ervoor te zorgen dat onze leerlin-

gen zich op basis van bovenstaande uitgangspun-

ten maximaal kunnen ontwikkelen op het gebied 

van kennis en vaardigheden én naar de persoon 

die ze zijn en willen worden. 

2.2 Visie  
Onze pedagogische visie 
In de opvoedkundige visie staat het ont-

dekken van je eigen kwaliteiten centraal, 

trots zijn op wie je bent en wat je kunt. 

Leerkrachten spreken kinderen aan 

op hun competentie en niet op hun 

falen. Elk kind wordt geleerd verant-

woordelijkheid te nemen voor zijn 

eigen leren, ontwikkeling en eman-

cipatie. De school biedt daarvoor 

duidelijkheid en structuur. Kinderen 

leren niet om te leren, maar om te le-

ven. We zijn daarom niet alleen gericht 

op de verstandelijke ontwikkeling van het 

kind, maar op een veelzijdige ontplooiing van 

talenten. Kinderen leren behalve met hun hoofd 

(het cognitieve leren), ook met hun hart (het sociale le-

ren) en met hun handen (het praktische leren). Eigen initiatief, zelfstandig 

werken en de interesses geven leerlingen doorlopend impulsen om aan 

hun ontwikkeling te werken. De leerkracht creëert uitdagende leersituaties, 

stimuleert de kinderen en stuurt bij. De principes van adaptief onderwijs 

(onderwijs op maat) zullen we in ons onderwijs de komende jaren, verder 

blijven uitwerken.  

De didactische visie 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren om zoveel mogelijk zelf op-

lossingen te vinden voor hun vragen en problemen. Leerlingen worden 
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uitgedaagd en gestimuleerd om op zoek te gaan naar antwoorden op 

hun vragen, onder andere via computer/internet en (bibliotheek-)boeken. 

Zelfstandig werken en het vermogen tot samen werken en samenwerken 

zijn daarbij belangrijke, te ontwikkelen vaardigheden. Wij borgen de po-

sitieve ervaringen van het zelfstandig werken in ons onderwijs en blijven 

ze ontwikkelen. Omgaan met verschillen en dus het aanbod van instructie 

op niveau, blijft naast de ontwikkeling van coöperatieve werkvormen, ook 

in de komende jaren bij ons op de St. Jacobusschool uitgangspunt van 

schoolontwikkeling. Deze voornemens zijn opgenomen in ons schoolplan.  

2.3 Uitgangspunten/achtergronden  

2.3.1.Pedagogisch klimaat 
Op onze school staat het kind centraal. Belangrijk is dat de kinderen zich 

thuis voelen op de St. Jacobusschool. Een kind is niet gelijk aan een vol-

wassene, maar wel gelijkwaardig. Leerkrachten luisteren actief naar wat 

kinderen te vertellen hebben. Daarnaast is er voldoende ruimte voor de 

kinderen om ook werkelijk kind te zijn en te kunnen spelen. Centrale doel-

stelling is dat kinderen die de St. Jacobusschool bezoeken graag naar 

school gaan; het is een ontmoetingsplaats om vriendjes te treffen, contact 

te maken en die contacten te onderhouden. Daarbij is het van belang dat 

men elkaar accepteert zoals men is.   

Kortom,  de leerlingen van onze school: 

• Voelen zich veilig 

• Kunnen zich zelfstandig ontwikkelen 

• Voelen zich uitgedaagd  

• Ontwikkelen zich op een eigen niveau 

• Voelen zich geaccepteerd  

• Reflecteren op hun werk 

• Kunnen samenwerken  

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken zijn een aantal 

regels en afspraken opgesteld. De belangrijkste zijn dat: 

• wij pestgedrag niet tolereren 

•  wij ruzies tussen kinderen in samenspraak met hen op-

lossen 

•  wij delen in het lief en leed van kinderen 

•  kinderen zich zodanig opstellen dat ze door hun 

gedrag anderen niet storen 

•  kinderen positief over zichzelf en anderen denken  

•  andermans eigendommen worden gerespecteerd 

 

2.3.2 Didactisch klimaat 
Een kind wil graag leren. Onze school stelt zich ten doel 

om voor ieder kind de voorwaarden te scheppen en inspi-

ratie, stimulans en hulp te bieden, zodat het kind zichzelf, op 

zijn of haar eigen manier en in eigen tempo kan ontwikkelen. 

Van onze leerkrachten kunt u verwachten dat zij regelmatig met 

kinderen reflecteren op het werk dat leerlingen maken, oog hebben voor 

verschillen tussen leerlingen en hun werkwijze daarop aanpassen, vertrou-
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wen uitspreken naar kinderen en steeds meer als begeleider optreden. We 

maken adequaat gebruik van moderne lesmethoden.  

2.3.3 Ouders en school 
De school is er niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders. Wij mo-

tiveren ouders om een actieve rol in de school te vervullen, vanuit de 

gedachte van gedeelde verantwoordelijkheid. Wij stimuleren ouders op 

ouderavonden om hun visie ten aanzien van kwaliteit van onderwijs te ven-

tileren zodat een dialoog ontstaat.   

Er vindt informatie-uitwisseling plaats in een sfeer van vertrouwen en open-

heid. In ons schoolplan is opgenomen dat een leerling bij ons op school 

een nadrukkelijkere rol gaat spelen tijdens de rapportage gesprekken over 

welbevinden en schoolontwikkeling. Kortom: we praten meer met kinde-

ren dan over kinderen. Bij belemmeringen in de ontwikkeling van een kind 

beschouwen we de ouders als de eerste deskundigen.  

Via schoolgids, nieuwsbrief, informatieavonden, oudergesprekken en in-

takegesprekken maken we  duidelijk wie we zijn en waar we voor staan. Ie-

dere twee jaar nemen we een ouderenquête af om de tevredenheid 

van ouders te peilen, met name over de kwaliteit van ons 

onderwijs en de informatievoorziening van de school.  
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3.1 Organisatie 
De St. Jacobusschool geeft les aan kinderen van groep 1 tot en met 8 van 

het primair onderwijs. We maken onderscheid tussen onderbouw (groep 1 

t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8).  

Onze groepen zijn allemaal heterogeen samengesteld. Dat betekent dat in 

een lokaal kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. De imple-

mentatie van nieuwe methoden en didactische werkvormen die wij gebrui-

ken zijn op deze organisatie afgestemd.

3.2 Groepen  
De verdeling van de leerlingen over de groepen passen we jaarlijks aan 

op basis van de leerlingenaantallen in de verschillende jaargroepen. Daar-

naast hanteren we ook een aantal vaste criteria. Zie ook onze website

3.3 Onderwijsaanbod: Doelen en methoden 
Naast onze eigen doelstellingen die zijn opgenomen in ons schoolplan zijn 

wij gehouden aan de doelstellingen zoals die in artikel 8 van de Wet op het 

primair Onderwijs zijn omschreven: 

•  Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononder-

broken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs wordt 

afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen. 

•  Het onderwijs richt zich in elk geval op de sociaal- emotionele en de 

verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van de creativiteit, op 

het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en 

lichamelijke vaardigheden.  

•  Het onderwijs gaat er van uit dat de leerlingen opgroeien in een multi-

culturele samenleving en actief burgerschap bedrijven. Voor een uitge-

breidere doelomschrijving verwijzen we naar ons schoolplan.  

3.3.1 Groepen 1 en 2 
Kleuters leren al spelende. Wij sluiten daarbij aan door te zorgen voor spe-

cifiek materiaal waarmee de kleuters kunnen leren. We maken daarbij  ook 

gebruik van de computer en het digibord. Onze aandacht voor het jonge 

kind gaat vooral uit naar zijn ontwikkeling in het spel, de sociaal emoti-

onele ontwikkeling, creatieve ontwikkeling en de voorbereidingen op de 

vaardigheden voor aanvankelijk lees- en rekenonderwijs. Om dat te kunnen 

bereiken praten we veel met de kinderen over allerlei onderwerpen, zodat 

ze veel woorden leren begrijpen en gebruiken en goed leren spreken. Dit 

is van belang voor het latere lees- en taalonderwijs.  

Door middel van thema’s en projecten spelen we in op de ervarings- en be-

levingswereld van de kinderen. Deze projecten kunnen seizoensgebonden 

zijn. Daarnaast gebruiken we in de kleutergroepen de methode ‘Schatkist’. 

3. Onderwijs 
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De projecten uit ‘Schatkist’ bevatten werkvormen, die wij inzetten om de 

taal- en rekenontwikkeling van onze kleuters te bevorderen. De kleuters 

werken veel in hoeken die in overleg met hen worden gecreëerd: bijv. een 

bloemenwinkel in de lente, een bouwhoek, een luisterhoek, een schrijf-

hoek. 

Tijdens het spelend leren en lerend spelen observeren de leerkrachten de 

kinderen. De resultaten worden vastgelegd in KIJK, een observatiepro-

gramma. Dat doen wij om de ontwikkelingen van de kinderen systematisch 

te volgen en de vorderingen vast te stellen. Op die manier kunnen we 

kinderen op maat begeleiden.  

Bewegingsspel 
Iedere dag is er een uur spel. Dit vindt zowel buiten op de speelplaats als 

binnen in de gymzaal plaats. Als de kinderen buitenspelen is dit meestal 

vrij spel, met allerlei materialen. Bij mooi weer wordt ook de zandbak inge-

zet. Bij het spelen binnen zijn minder mogelijkheden; de school beschikt 

niet over een speelleerlokaal. Er kan wel één keer in de week gebruik ge-

maakt worden van de gymzaal in ’t Kriekske.  

De zorg voor het jonge kind 

Voor de kwaliteitsverbetering in de onderbouw zijn er de volgende aan-

dachtspunten: 

• kleine groepen 1-2 

•  bevorderen van het zelfstandig werken door het gebruik van een  

kiesbord; 

• effectieve instructies aan kleine groepjes leerlingen; 

• hanteren van het observatie- en registratiesysteem “KIJK”; 

• werken met ‘Schatkist’ Rekenen en Taal

• inzet ICT middelen.

3.3.2 Basisvaardigheden voor de  
groepen 3 t/m 8 

Ons onderwijs richt zich op het bereiken van de kerndoelen zoals deze 

geformuleerd zijn in de Wet op het Primair Onderwijs. Voor een gedetail-

leerde beschrijving verwijzen we naar ons schoolplan.  

3.3.3.Basisvaardigheden: lezen, schrijven, 
taal en rekenen  

Het ontwikkelen van de basisvaardigheden begint in groep 3. Daarbij  

maken we gebruik van moderne lesmethoden, die voldoen aan 

de kerndoelen en zo goed mogelijk aansluiten bij de bele-

vingswereld van het kind.   

Lezen  
In groep 3 start het aanvankelijk lezen aan de 

hand van de methode Veilig Leren Lezen. Het 

lezen neemt op school een zeer belangrijke 

plaats in, omdat het de basis vormt voor bijna 

alle andere vakgebieden. Via het aanbieden 

van ankerwoorden leert het kind woorden split-

sen in letters en klanken. Door samenvoeging 

van deze woordelementen leert het kind steeds 

meer nieuwe woorden lezen. Daarbij worden veel 

differentiatiemomenten ingebouwd. Bovendien krijgen 

de leerlingen regelmatig gelegenheid om in eigen tempo 

hun leesvaardigheid te ontwikkelen. De gehanteerde lesmethode 

bevat veel elementen, die het zelfstandig werken van onze kinderen 

bevorderen. 
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Na enkele maanden kunnen de kinderen eenvoudige verhaaltjes lezen. Het 

leesniveau bepalen we door het afnemen van signaleringstoetsen en de 

drieminutentoets (DMT), een leestoets van het CITO. Ook het tutor-lezen is 

als werkvorm schoolbreed ingevoerd. Vanaf groep 4 wordt voor het voort-

gezet technisch lezen de methode ‘Estafette’ ingezet.

Er is ook veel aandacht voor “vrije” leesmomenten; de school beschikt 

over een schoolbibliotheek die is ingericht in nauwe samenwerking met  

Bibliotheek Gelderland Zuid. Alle leerlingen op school beschikken hiervoor 

over een eigen bibliotheekpas.

Schrijven 
Onze schrijfmethode “Pennestreken” leert de kinderen het verbonden 

schrift. Hiermee hebben de leerlingen in groep 8 uiteindelijk een eigen, 

goed leesbaar handschrift ontwikkeld. In de bovenbouw ligt het accent wat 

meer op het creatief schrijven.  

Taal en spelling  
Sinds drie jaar hebben we vanaf groep 4 een nieuwe taalmethode inge-

voerd en geïmplementeerd; Taal in Beeld en Spelling in Beeld. De borging 

krijgt ook komend schooljaar een plaats. Deze taalmethoden zijn modern 

en sluiten goed aan bij onze onderwijskundige visie. Bovendien kunnen we 

met deze methoden nog beter de doorgaande lijn en de samenhang met 

de leesmethode uit groep 3 bewerkstelligen.  

Beide methoden motiveren leerlingen vanuit alledaagse situaties op het 

gebied van taal. Onze kinderen leren daardoor op een uitdagende manier 

en naar we hopen met nog meer plezier. De methoden gaan er van uit 

dat de leerkracht de lessen start op een interactieve manier met de hele 

groep. Na een instructieperiode kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag. 

Daarbij kan individueel gewerkt worden of samen met anderen. De metho-

den geven de leerkracht de mogelijkheid om onderwijs op maat te geven. 

Dat betekent dat we goed rekening kunnen houden met verschillen tus-

sen leerlingen. Bij de lesmethoden horen computerprogramma’s waarmee 

leerlingen op een speelse manier op eigen niveau kunnen oefenen.  Beide 

methoden hebben toets momenten en digitale software om de vorderin-

gen van de leerlingen goed kunnen volgen.   

Rekenen 
Voor het rekenonderwijs maken we gebruik van de vernieuwde lesmetho-

de ´Alles telt´. Deze realistische rekenmethode verkent met de leerlingen 

een breed scala van oplossingen voor praktische rekenproblemen die zij in 

het dagelijks leven tegenkomen. Vanaf groep 3 leren kinderen naast de ba-
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sisrekenstof, ook omgaan met grafieken, tabellen en 

meten van afstand, tijd en geld. In de hogere leerja-

ren raken de kinderen daarnaast vertrouwd met de 

rekenmachine als hulpmiddel. 

Kennisgebieden en wereldoriënterende vakken 
Het vak wereldoriëntatie is veelomvattend. Vak-

gebieden die daar onder vallen zijn aardrijkskunde, 

geschiedenis, natuur, techniek en gezondheidseduca-

tie. Het doel is om bij onze leerlingen belangstelling te 

kweken voor de wereld als geheel. Wij leren de kinderen 

daarmee de grotere verbanden herkennen. In de afgelopen 

maanden heeft het schoolteam haar onderwijskundige visie over de 

wereldoriënterende vakken aangescherpt. Zij volgt daarmee de landelijke 

ontwikkelingen op dit gebied. Het is onze overtuiging dat de leerlingen 

aan de hand van de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden alle mogelijk-

heden kunnen worden geboden om hun talenten voor de toekomst opti-

maal te ontplooien. Vanaf september 2015 realiseren we met de werkwij-

zen van IPC (International Primary Curriculum) onze vernieuwde zienswijze 

op het wereldoriënterend onderwijs op school. Voor meer informatie volgt 

u deze link naar IPC Nederland.

Expressievakken 
Hieronder vallen de creatieve activiteiten zoals tekenen, handvaardigheid, 

muziek, dramatische expressie en kunstzinnige vorming. Op het gebied 

van handvaardigheid en tekenen leren de kinderen technieken hanteren 

en omgaan met materialen, gereedschap en hulpmiddelen. De creatieve 

activiteiten zijn zoveel mogelijk ondergebracht in de thema’s van IPC. Ver-

meldenswaard is tevens, dat we dankbaar gebruik maken van de hulp van 

het kunstenaarscollectief Valburg.  Ook nemen onze leerlingen deel aan de 

tweejaarlijkse Kunstroute van het kunstenaarscollectief Valburg.

Actief burgerschap 
Hieronder wordt verstaan: “het zelfstandig verantwoordelijkheid ne-

men door leerlingen voor gemeenschapsbelangen binnen en buiten de 

school”. Het doel van actief burgerschap is om een goede verbinding te 

leggen tussen school en het dagelijks leven in de wereld om ons heen. 

Wij stimuleren onze leerlingen tot actief burgerschap. In school gebeurt 

dat bijvoorbeeld tijdens het Tutorlezen waarbij de oudere leerlingen de 

jongere begeleiden bij hun ontwikkeling van het leesproces. Ook praten 

we met kinderen over de regels en afspraken in en rond de school. De 

regels zijn gezamenlijk opgesteld en vastgelegd.  

Aandacht voor mensen in nood vormt voor ons een belangrijk aankno-

pingspunt voor actiefburgerschap buiten de school. 

3.3.4 Cultuuronderwijs/Edu-art 
Op school is een cultuurbeleidsplan opgesteld en een zogenaamde inter-

ne cultuurcoördinator aangesteld. Deze coördinator initieert de culturele 

activiteiten in samenwerking met de overige teamleden. Er vindt afstem-

ming plaats met andere scholen in de regio. Het wisselend aanbod van het 

kunstmenu draagt er aan bij dat onze leerlingen regelmatig naar toneel-, 

muziek- en dansvoorstellingen gaan.  

3.3.5 Zintuiglijke en lichamelijke oefening 
Van nature zijn kinderen levendig en vol energie, ze hebben een 

grote behoefte aan beweging. Behalve het aanleren van diverse 

bewegingsvormen, leren kinderen in het spel vaardigheden als 

spelinzicht, sportief en sociaal gedrag en betrokkenheid.  

3.3.6 Levensbeschouwing 
Het stimuleren van het gevoel voor eigenwaarde, res-

pect en waardering voor andere mensen en o.a. hun 

geloofsovertuigingen, staat centraal in de lessen ca-

techese. 
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In de lessen aardrijkskunde en geschiedenis maken leerlingen (vooral in 

de bovenbouw) kennis met wereldgodsdiensten. Kennismaken hiermee 

impliceert voor een deel dat onze leerlingen onze huidige multiculturele 

samenleving leren verkennen en respect en waardering krijgen voor andere 

levensstijlen en overtuigingen.  

3.3.7 Sociaal emotionele ontwikkeling 
Als team vinden wij een goede sociaal-emotionele ontwikkeling (seo) van 

groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Ons onderwijs in sociale 

redzaamheid en bevordering van het gezond gedrag is erop gericht dat de 

leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden ontwikkelen als consument van 

èn als deelnemer aan het sociale verkeer in met name groepsprocessen. 

In het afgelopen schooljaren heeft het team in samenwerking met de col-

lega’s van de andere Brede Schoolpartners een intensieve Kanjertraining 

gevolgd. Inmiddels is dit project op onze school geïmplementeerd, en 

wordt goed SEO-onderwijs in alle groepen gewaarborgd.

3.3.8 ICT 
De St. Jacobusschool beschikt over een modern computer-

netwerk: ‘de klas.nu 3.0’. Er zijn diverse actuele computer-

programma’s geïnstalleerd die in ons dagelijkse onderwijs 

hun plaats hebben gevonden. Ook is er voor kinderen die 

extra zorg nodig hebben bijpassende software aangeschaft. 

We beschikken bovendien in alle groepen over digitale 

schoolborden. Er is een meerjaren beleidsplan opgesteld met 

concrete doelen die we in de komende jaren gaan realiseren.   

3.3.9 Het takenblad 
Vanaf de kleutergroep leren we de kinderen werken met dag- en week-

taken. Uiteraard zit daar een opklimmende graad van zelfstandigheid in. 

Naast het feit dat het zelfstandig werken aan de leerkracht tijd en ruimte 

geeft leerlingen extra te begeleiden, vinden we het ook belangrijk dat kin-

deren verantwoordelijkheid leren dragen en hun werk leren plannen. Het 

werken met dag- en weektaken biedt de leerkracht ruimte om te kunnen 

differentiëren en rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. Er 

zijn kinderen die minder instructie nodig hebben en kinderen die eerder, 

vaker of langer instructie nodig hebben. Voor ons is dat de basis om te 

komen tot onderwijs op maat voor onze leerlingen.  
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4.1 Aannamebeleid, toelatingsprocedure en 
voortgangsbeleid 

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt worden op onze school 

toegelaten op de eerste schooldag na hun 4e verjaardag. Om te wennen 

mogen ze in een periode van vier weken daaraan voorafgaand een aantal 

dagdelen in de week meedraaien in hun nieuwe groep. Kinderen die jarig 

zijn in juli of augustus starten na de zomervakantie en komen gezamenlijk 

een uurtje wennen in de laatste week vóór de zomervakantie. In overleg 

met de andere scholen in de gemeente Overbetuwe is afgesproken dat 

alle kleuters die vóór 1 oktober 4 jaar worden, bij de start van het school-

jaar mogen instromen.  

Voor de aanmelding van alle nieuwe leerlingen hanteren we een intake-

protocol. Voorafgaand aan de inschrijving voeren we met u en uw kind 

een intakegesprek. In dit gesprek willen wij u, maar vooral uw kind al wat 

beter leren kennen. Het doel is vooral om samen met u te bekijken of onze 

school bij uw kind past. Na afloop van het gesprek krijgt u een inschrijf-

formulier. De aanmelding is een feit wanneer u het inschrijfformulier heeft 

ingevuld en ondertekend op school heeft ingeleverd. 

Als een leerling op school komt vindt er uitgebreid contact plaats met de 

instelling waar het kind vandaan komt. Met peuterspeelzaal en het kinder-

dagverblijf is bovendien een schriftelijke overdrachtsprocedure overeenge-

komen. Waar nodig vindt ook mondelinge overdracht plaats.  

4.2 Absentiebeleid 
Wij verwachten van u dat u ons op de hoogte stelt als uw kind niet op 

school kan komen. Wij verzoeken u om dit te doen vóór aanvang van de 

school. Wanneer wij geen bericht hebben ontvangen, zijn wij ongerust en 

nemen we contact met u op.  

Op school is een folder beschikbaar waarin duidelijk is omschreven wat 

valt onder geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim. Bij ongeoorloofd 

schoolverzuim melden wij dat bij de leerplichtambtenaar van Gemeente 

Overbetuwe. Een verzoek voor (geoorloofd) schoolverzuim doet u schrifte-

lijk bij de directie van de school. 

4.3 Volgen van de ontwikkeling 
van de kinderen  

Op de St. Jacobusschool volgen wij de ontwik-

keling van de leerlingen op twee manieren. 

Enerzijds aan de hand van het dagelijkse werk 

van kinderen en de daarbij behorende metho-

de gebonden toetsen. Anderzijds worden op 

vaste momenten in het jaar methode onafhan-

kelijke toetsen afgenomen. De uitslagen van 

deze toetsen geven ons objectieve gegevens 

over de leerprestaties van uw kind(eren). Objectief 

betekent dat de toetsscores ons in staat stellen 

een vergelijking met het landelijk gemiddelde 

te maken. Door deze toetsen jaarlijks af te ne-

men en de scores op te slaan, is het mogelijk 

om de ontwikkeling van kinderen op lange 

termijn te kunnen volgen.  

4. Zorg voor onze leerlingen 
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Tevens is het hierdoor mogelijk om ons onderwijs regelmatig te evalueren. 

Wij selecteren de toetsen zorgvuldig omdat wij vinden dat zij een meer-

waarde moeten hebben binnen ons onderwijs.  

Onze school maakt gebruik van het LOVS, het Leerling Onderwijs Volg 

Systeem van het CITO. Onze IB-er is eindverantwoordelijk voor de organi-

satie en uitvoering ervan. Jaarlijks wordt een toetskalender opgesteld. Ook 

bespreekt de IB-er de toets scores met de verantwoordelijke leerkracht. 

Uiteraard worden ouders direct geïnformeerd bij opvallende scores van 

hun kind.  

Om de ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 extra te volgen, ma-

ken we tevens gebruik van de KIJK registratie. Deze vullen we in na onge-

veer 1 maand onderwijs, vervolgens halverwege en aan het eind van groep 

1 en halverwege en aan het eind van groep 2.  

Naast het systeem van toetsen kent onze school de groepsbesprekingen. 

Twee maal per jaar zal onze IB-er met de leerkracht de hele groep door-

spreken. Ieder kind komt dan aan bod; hoe functioneert het kind cognitief, 

sociaal – emotioneel, hoe ligt het kind in de groep enz. Ook de groep als 

geheel wordt in de gesprekken meegenomen. Leerkrachten hebben altijd 

de mogelijkheid om de IB-er te consulteren op het moment dat er zorg is 

over een leerling. Samen bekijken ze welke route wordt uitgestippeld. Voor 

we tot actie overgegaan, worden de ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd. 

Zij worden uiteraard nauw betrokken bij het vaststellen van het zorgbeleid 

voor hun kind. 

De toetsresultaten, inclusief de observaties in de onderbouw, leggen wij 

vast in een leerling-dossier. Dit dossier bevat onder meer de rapporten, 

de resultaten van methodegebonden en niet methodegebonden toetsen, 

gegevens van leerling-besprekingen, verslagen van gesprekken met de 

ouders en eventuele handelingsplannen. Deze dossiers worden beheerd 

door de groepsleerkracht en de coördinator leerlingenzorg en bewaard 

in een afgesloten dossierkast. Ouders hebben het recht om het dossier 

van hun kind(eren) in te zien. Voor alle duidelijkheid: leerling-dossiers zijn 

eigendom van de school. Bij een overgang van een kind naar een ande-

re school blijft het originele dossier op school, zodat daar bij navraag op 

een later tijdstip door de school op kan worden teruggevallen. De nieuwe 

school ontvangt naast het onderwijskundig rapport een kopie van de be-

langrijkste stukken uit het dossier. 

4.4 Zorg op maat 
Soms heeft een kind extra zorg nodig. Daarom heeft onze school een sa-

menhangend systeem van leerlingenzorg ontwikkeld. ‘Onderwijs op maat’ 

betekent voor ons immers ook ‘zorg op maat’! 

Om eventuele problemen snel op te sporen, bespreken de leraren samen 

met de IB-er de resultaten van alle leerlingen. Zowel zwakke als heel goede 

resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra zorg. Uiteraard informeren wij 

u als ouder hierover. Voor kinderen met heel goede resultaten zijn extra 

materialen en leeractiviteiten beschikbaar in de vorm van Levelwerk. De 

kinderen die hiervoor in aanmerking komen, werken zelfstandig aan de ex-

tra opdrachten. Zij worden hierin, met de planning en uitvoering van deze 

activiteiten, wekelijks begeleid. Ook kinderen met minder sterke resultaten 

krijgen extra begeleiding. Dat staat in de groepsplannen vermeld. Hierin 
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staat welke extra zorg het kind krijgt en op welke manier. Na 8 weken wordt 

nagegaan of het handelingsplan werkt. Als het nodig is wordt het plan bij-

gesteld. Handelingsplannen worden opgesteld door de groepsleerkracht. 

De ouders worden hierover geïnformeerd. De zorg vindt zoveel mogelijk 

plaats in de klas, waarbij ook de eigen, vertrouwde leraar een belangrijke 

rol speelt. Op deze wijze krijgt elk kind de zorg die het nodig heeft  

4.5 Begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs 

Voor de begeleiding van onze groep 8 leerlingen naar het voortgezet on-

derwijs (VO) volgen we de overdrachtsprocedure zoals die jaarlijks wordt 

opgesteld door het SWV Passend Wijs. De procedure houdt o.a. in dat er in 

november een eerste oriënterend gesprek plaats vindt tussen de leerkracht 

van groep 8 en de ouder(s)/verzorger(s) over de mogelijkheden en wen-

sen van de leerling. In december volgt dan de uitnodiging aan ouder(s)/

verzorger(s) om de scholenmarkt VO te bezoeken. In februari, vinden de 

eind-adviesgesprekken plaats met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). 

Daarna start het proces van aanmelding door de ouder(s)/verzorger(s). Ten-

slotte vindt in april de verplichte eindtoets plaats. De resultaten worden 

zowel naar leerling en ouder(s)/verzorger(s), als naar de betreffende school 

voor VO gecommuniceerd.

4.6 Passend Onderwijs
Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 

krijgen scholen in Nederland zorgplicht en daarmee de 

verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende 

onderwijsplek te bieden. Het doel van deze zorgplicht 

is dat geen enkele leerling meer tussen de wal en het 

schip valt.

Alle schoolbesturen in Nederland hebben van het Mi-

nisterie van OCW de opdracht gekregen om in nieuwe 

regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 

te gaan verzorgen voor alle leerlingen in de eigen regio. 

Dit heeft geresulteerd in de oprichting van SWV ( samenwerkingsverband) 

PassendWijs. Ons schoolbestuur, SKO Batavorum, heeft zich net als de 

andere schoolbesturen in de regio bij PassendWijs aangesloten. Zie ook: 

www.swv-passendwijs.nl/

Wat is Passend Onderwijs?
Passend onderwijs is eigenlijk niets anders dan goed onderwijs voor elk 

kind! Algemeen gesproken begint dat gewoon op school in de klas. Het 

kan voorkomen dat leerlingen extra zorg nodig hebben. Daartoe hebben 

we op onze school een zorgstructuur ontwikkelt die voorziet in extra hulp 

aan die leerlingen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren 

moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begelei-

ding nodig is vanwege een beperking of een gedragsprobleem. Met onze 

zorgstructuur kunnen we veelal passend onderwijs bieden aan al onze leer-

lingen. Hoe wij dat doen staat in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

beschreven.

Als de basisondersteuning niet voldoende is
Als onze school deze zogenaamde basisondersteuning zelf niet kan bieden 

zullen wij aangeven dat uw kind het beste naar een andere school kan 

gaan. Na overleg met de ouders gaan wij er voor zorgen dat er een school 

gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan 

toelaten. Voorheen moest u in zo’n situatie nog vaak zelf naar een nieuwe 

school zoeken. Met de inwerkingtreding van passend onderwijs hebben 

wij als verwijzende school die verantwoordelijkheid op ons genomen. Wij 

vinden het daarbij belangrijk dat er met u overlegd wordt, welke school in 

uw situatie passend is voor uw kind.

Voor meer en uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar een door de 

overheid speciaal gemaakte informatiefolder. U kunt daarvoor de volgende 

websites raadplegen: www.passendonderwijs of www.5010.nl
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5.1 Personeelsbeleid 
Waar het om draait op onze school zijn de leerlingen. Zij hebben recht op 

goed onderwijs van goede leerkrachten. Om er voor te zorgen dat onze 

leerkrachten hun werk goed kunnen doen, hanteren wij een zogenaamd 

integraal personeelsbeleid. Dit betekent o.a. dat we de kennis en vaardig-

heden van de leerkrachten afstemmen op het onderwijs en de zorg voor 

de leerlingen.  

De St. Jacobusschool heeft aandacht voor de kwaliteit van haar perso-

neel. Regelmatig worden functioneringsgesprekken gehouden en klas-

senbezoeken afgelegd. Na het klassenbezoek bespreekt de locatieleider 

de resultaten met de leerkracht. Verder houdt elke leerkracht het wettelijk 

verplichte bekwaamheidsdossier bij. Hiermee kan men toetsen of er nog 

ontwikkelpunten zijn voor bepaalde competenties die nodig zijn voor het 

lesgeven.

5.2 Wijze van vervanging bij ziekte, (studie)
verlof of scholing 

Uiteraard ontkomt de school niet aan vervangingen in geval van bij-

zondere omstandigheden zoals verlof, ziekte, compensatieverlof. 

Dit proberen we altijd op te lossen met (interne) vervangers. 

Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan komt er iemand 

van buitenaf. In noodgevallen zullen kinderen naar huis ge-

stuurd moeten worden. Hierover krijgt u een dag van tevoren 

bericht. In het vervangingsprotocol is dit vastgelegd. Onze 

Medezeggenschapsraad heeft dit protocol goedgekeurd. Het 

Vervangingsprotocol vindt u op onze website.  

5.3 Scholing van leerkrachten 
Net als leerlingen zijn ook wij nooit uitgeleerd. Wij vinden het belangrijk 

om de ontwikkelingen in het onderwijs te blijven volgen en te werken aan 

het vergroten van onze deskundigheid. Wij volgen nascholingscursussen 

met als doel het versterken van het onderwijskundig profiel van de school.  

5.4. Stagiaires 
Wij geven studenten van de Lerarenopleiding Basisonderwijs graag de kans 

om het vak van groepsleerkracht op onze school te leren. In overleg met de 

groepsleerkracht voert de stagiaire wekelijks een aantal stageopdrachten 

uit. Daarnaast is de stagiaire behulpzaam bij de dagelijkse praktijk. 

Naast stagiaires van de Lerarenopleiding werken wij samen met SPW-sta-

giaires (Sociaal pedagogisch werk) van het ROC en studenten pedagogiek 

en lichamelijke opvoeding van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

 

5. Leraren 
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6.1 Belang van betrokkenheid van ouders  
De school is er niet alleen voor kinderen, maar ook voor de ouders. Wij 

zien de betrokkenheid van ouders als een noodzaak. Om allerlei extra ac-

tiviteiten te kunnen organiseren is de hulp van een grote groep ouders 

onontbeerlijk. Wij zijn een actieve school waar, naast het lesgebeuren, aan-

dacht is voor schoolreisjes, excursies, themafeesten, sportdagen etc. Wij 

beseffen dat we dat zonder uw hulp, niet voor elkaar krijgen. Gelukkig kun-

nen we altijd op een grote groep ouders rekenen die zich inzet voor onze 

school. We willen hier nog eens benadrukken dat we die hulp van ouders 

waarderen en hopen dat u begrip hebt voor het feit dat er regelmatig om 

hulp gevraagd wordt. 

6.2 Informatievoorziening aan ouders  
Wij vinden het van groot belang dat er een goede samenwerking en com-

municatie is tussen ouders en onze school. Wij proberen de informatielij-

nen zo kort mogelijk te houden. Daarbij maken we gebruik van monde-

linge en schriftelijke communicatielijnen:  

• Een website met actueel nieuws en veel foto’s: www.jacobusschool.nl; 

• Een persoonlijk gesprek. Vooraf een afspraak maken is aan te bevelen; 

•  Informatieavonden aan het begin van het schooljaar. Op deze avonden 

vertelt de leerkracht over het onderwijsprogramma in de betreffende 

groep; 

• De nieuwsbrief, die regelmatig digitaal uitkomt; 

• Brieven met een korte actuele mededeling; 

• De schoolgids, met informatie over ons onderwijs en de school.  

6.3 Medezeggenschapsraad (MR) en 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meeden-

ken, meepraten en mee beslissen over het beleid van de 

school. Onze raad bestaat uit maximaal 2 vertegenwoor-

digers vanuit de ouders en 2 teamleden. Jaarlijks ver-

antwoordt de MR haar activiteiten in een jaarverslag, dat 

ook op de website wordt gepubliceerd. Zaken waar de MR 

zich zoal mee bezig houdt zijn: Financiën, Personeelsbeleid, 

Beheer van de gebouwen, vakantierooster en andere algemene 

schoolse zaken. Naast bovengenoemde medezeggenschapsraad is er 

binnen SKO Batavorum een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

6. Ouders en school 
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(GMR). Met een GMR hoeft het bevoegd gezag over onderwerpen van 

gemeenschappelijk belang slechts één keer overleg te plegen, in plaats 

van met alle Medezeggenschapsraden van de scholen afzonderlijk. De be-

sluitvorming over bovenschoolse zaken zal hierdoor duidelijker en sneller 

zijn. Onze medezeggenschapsraad heeft een aantal bevoegdheden over-

gedragen aan de GMR. De GMR overlegt dan binnen het kader van de 

overgedragen bevoegdheden over aangelegenheden die de scholen ge-

zamenlijk aangaan.  

6.4 De Ouderraad (OR) 
De Ouderraad organiseert in samenwerking met het team de binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. Jaarlijks wordt er voor alle ouders een (jaar)

vergadering georganiseerd. Daarnaast vergadert de Ouderraad zelf onge-

veer 6-8 keer per jaar. Als u vragen, suggesties of opmerkingen hebt over 

activiteiten die de Ouderraad organiseert, kunt u altijd terecht bij één van 

de leden (zie www.jacobusschool.nl).  

6.5 Ouderbijdrage 
Om alle activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij aan de ouders een 

vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastge-

steld na fiat van de oudergeleding van de MR. Stroomt uw kind 

gedurende het schooljaar in, dan wordt de bijdrage 

daarop aangepast.  De ouderbijdrage wordt aan uw 

kind besteed onder andere voor een cadeautje 

met Sinterklaas, eten en drinken bij diverse fes-

tiviteiten, schoolreisje en andere activiteiten. 

Jaarlijks worden bestedingen verantwoord 

in het financiële verslag en vastgesteld in de 

jaarvergadering. Zonder uw bijdrage kunnen 

wij deze activiteiten niet betalen. 

Leergeld Oost Betuwe: Bijdrage in de schoolkosten voor ouders met 
kinderen tot 18 jaar.
Mocht u om wat voor reden dan ook de vrijwillige ouderbijdrage niet kun-

nen betalen, dan kunt u hierover contact opnemen met de stichting Leer-

geld Oost Betuwe

De adresgegevens zijn:

Stichting Leergeld Oost Betuwe

Van Ambestraat 1

6681 AK Bemmel

E: info@lgob.nl

6.6 Klachtenregeling 
Een goed, veilig klimaat en goede onderlinge contacten zijn voor alle 

belanghebbenden in school een voorwaarde om goed te kunnen functi-

oneren. Toch kunnen op school soms gebeurtenissen plaatsvinden waar 

ouders, leerlingen of personeelsleden samen niet uitkomen. U bent dan 

niet machteloos. U kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie. Dat 

kan op elk moment. De klachtencommissie weegt bij haar uitspraak mee 

of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. 

Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen 

een oplossing betekenen. Een procedure bij de klachtencommissie duurt 

echter lang en vraagt veel van de betrokkenen. In veel gevallen is het be-

ter te proberen het niet zover te laten komen. Dat kan door met elkaar in 

gesprek te gaan (ouders, leerkracht en directeur) en samen naar een oplos-

sing te zoeken. Zo’n oplossing vinden is niet altijd even gemakkelijk. Het 

vraagt inspanningen van ouders en van de school, beiden moeten bereid 

zijn het gesprek aan te gaan. Op onze school geldt, zoals wettelijk voor-

geschreven, een klachtenregeling (wij hebben ons geconformeerd aan de 

landelijke ‘klachtenregeling Primair en Voortgezet Onderwijs). Deze ligt op 

verzoek voor iedereen ter inzage. Hoe gaat de procedure bij een klacht 

in zijn werk en wat houdt de klachtenregeling in? Op onze school is één 
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contactpersoon benoemd: Carola Leenders. Als het u niet lukt een pro-

bleem op te lossen, kunt u terecht bij de contactpersoon. Zij kan u advi-

seren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u 

ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Deze kan bemiddelen bij 

het conflict. Voor de scholen van SKO Batavorum is dat m.i.v. 1 augustus 

2013 Mw. Ina Blanken. Zij is telefonisch te bereiken via 06-216 379 33 of 

digitaal via info@inablanken.nl. Is het hierna nog niet gelukt het probleem 

op te lossen, dan verwijst de vertrouwenspersoon naar een onafhankelijke 

klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachten-

commissie Katholiek Onderwijs. Partijen krijgen van de klachtencommissie 

eerst de gelegenheid onderling tot overeenstemming te komen. Lukt dat 

niet, dan volgt een hoorzitting. Na de zitting beslist de klachtencommissie 

of de klager gelijk heeft. Een uitspraak van de klachtencommissie is niet te 

vergelijken met de uitspraak van een rechter. De commissie kan er niet voor 

zorgen dat de school beslissingen terugdraait. De school mag zelf beslis-

sen of de uitspraken van de commissie worden overgenomen. U kunt niet 

tegen een uitspraak in beroep. Wel kunt u een rechtszaak beginnen tegen 

het schoolbestuur. Op school ligt naast de klachtenregeling, de brochure 

‘Klachten op school, hoe los je ze op?’ ter inzage. Deze kunt u ook down-

loaden via www.gcbo.nl. 

Voor klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie of ernstig 

psychisch of fysiek geweld kunt u ook terecht bij de speciaal hiervoor aan-

gestelde vertrouwensinspecteur bij het centraal Meldpunt vertrouwensin-

specteurs: 0900 - 1113111.  

6.7 Ongewenst agressief gedrag van ouders 
Het omgaan met ongewenst (agressief) gedrag van ouders behoort tot 

de verantwoordelijkheid van de directie. Het gedrag van ouders kan een 

reactie zijn op de aanpak van het gedrag van hun kind, omdat de vertrou-

wensrelatie tussen de ouders en school is verstoord, omdat zij niet akkoord 

gaan met een maatregel van school of als reactie op het gedrag van an-

dere kinderen naar hun eigen kind. In het omgaan met ernstig ongewenst 

of agressief gedrag van ouders is het noodzakelijk om de grenzen van wat 

acceptabel is duidelijk te trekken.  Voorbeelden van duidelijk ongewenst 

gedrag zijn: 

• handtastelijkheden jegens leerlingen en leerkrachten 

• dreigen met fysiek geweld 

• verbaal geweld 

•  ongepast aanspreken van andere kinderen waarbij de relatie ‘groot te-

genover klein’ is ingezet 

• schelden/vloeken 

•  zonder afspraak aanspreken van leerkrachten in het bijzijn van andere 

ouders of leerlingen waarbij een bijzonder negatieve gesprekslading te 

bespeuren valt.  Is deze grens overschreden dan kan (binnen de kaders 

van het vastgestelde beleid ten aanzien van de schorsing en verwijde-

ring van leerlingen) worden besloten tot: 

• het geven van een waarschuwing aan de ouders - leerlingen 

• het schorsen van de leerling 

• de ouders verzoeken een andere school voor hun kind te zoeken 

• de leerling te verwijderen 

•  de ouders een ‘schoolverbod’ te geven. Dit houdt in dat ouders niet 

zonder toestemming van de directie op het terrein van de school mo-

gen komen.  

Noodzakelijk bij het handhaven van de gedragsregels is 

• een goede registratie van de voorvallen 

• het informeren van de onderwijsinspectie 

• het zo nodig informeren van de wijkagent 

•  het zo nodig melding maken van het voorval bij een leerplichtambte-

naar.  Bij ernstig ongewenst gedrag van leerlingen of ouders registreert 

de directie wat er is gebeurd, welke afspraken zijn gemaakt en welke 

besluiten er genomen zijn. De rapportage wordt opgeslagen in het 

leerling-dossier. Ouders hebben het recht het leerling-dossier van hun 

kind in te zien. 
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7.1 Uitkomsten van het periodiek  
kwaliteitsonderzoek 

De inspectie van het onderwijs heeft onze school in maart 2012 voor het 

laatst bezocht. Tijdens zo’n bezoek gaat de inspectie na of de school goed 

onderwijs geeft en of de resultaten van de leerlingen voldoende zijn. De 

inspectie beoordeelt of onze school voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. 

Uit de risicoanalyse van de inspectie komt naar voren dat de eindopbreng-

sten van de school als goed worden gewaardeerd, terwijl de opbrengsten 

van de tussentoetsen ruim voldoende zijn. Dat strookt met onze ei-

gen inzichten; het leerlingvolgsysteem met de diverse toetsen, 

levert over de afgelopen 5 jaar voor onze school een positief 

en evenwichtig beeld op.  

Geconstateerd is dat het aanbod van de school zeker 

toereikend is. De resultaten zijn zeker niet slecht, maar 

het kan natuurlijk altijd beter.  De afgelopen jaren heb-

ben we veel tijd en energie geïnvesteerd in de leerlin-

genzorg en de kwaliteit van het lees-, spelling- en re-

kenonderwijs. Uit de resultaten blijkt dat dit zijn vruchten 

afwerpt. We blijven ons richten op de borging van deze 

processen. Ouders die het rapport van de inspectie willen le-

zen, kunnen dat inzien op www.onderwijsinspectie.nl.   

Tweejaarlijks wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden onder 

personeel, ouders en leerlingen vanaf groep 5. De uitkomsten hier-

van leiden tot verbeterplannen op die gebieden die daartoe aan-

leiding geven. In het voorjaar van 2013 is opnieuw een kwaliteitson-

derzoek afgenomen. Voor de resultaten van de ouderenquête 2013 

verwijzen we naar onze website.  

7.2 Uitstroom en aansluiting 
We houden zorgvuldig bij hoe de ontwikkeling van onze leerlingen ver-

loopt. Dat doen we  aan de hand van het CITO leerlingvolgsysteem. 

Onze school neemt deel aan de Entree – en Eindtoets basisonderwijs 

van het CITO. De resultaten zijn een graadmeter bij de doorstroming 

van onze leerlingen naar het vervolgonderwijs. De adviezen voor het 

voortgezet onderwijs liggen op het niveau dat overeenstemt met de sa-

menstelling van de leerling-populatie. De onderwijsinspectie steunt ons 

in die opvatting. Dit jaar is de uitstroom van onze leerlingen als volgt: 

Wij blijven onze schoolverlaters volgen, vooral om te zien of de aansluiting 

met het voortgezet onderwijs goed verloopt. Daarover voeren we overleg 

met onze collega’s uit het voortgezet onderwijs. 

7.3 Uitkomsten van kwaliteits- 
verbetering van de school 

Tijdens evaluatiebijeenkomsten gedurende het schooljaar 

wordt gekeken hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren. Zo 

is het afgelopen jaar onze inzet gericht geweest op de bevor-

dering van de actieve leerhouding van onze leerlingen. De 

7. Resultaten van ons onderwijs 

Uitstroom leerlingen

VWO 3 leerlingen

HAVO 2 leerlingen

VMBO TL 4 leerlingen

VMBO KL 6 leerlingen
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borging van het onderwijs op het gebied van rekenen, technisch lezen en 

spelling heeft ook in het afgelopen schooljaar aantoonbare goede resul-

taten opgeleverd. Naast de reeds gehanteerde werkwijzen is dat mede te 

danken geweest aan de succesvolle invoering van de 1-Zorgroute, waarbij 

leerkrachten op basis van groepsplannen en groepsoverzichten op het ge-

bied van rekenen, lezen en spelling rekening houden met verschillen tussen 

leerlingen. Er zal ook in dit nieuwe schooljaar heel veel aandacht zijn voor 

een goede borging van deze 1-Zorgroute.Gerichte teamscholing heeft er 

toe geleid dat onze leerkrachten hebben geleerd om aan onze leerlingen 

nog beter onderwijs op maat te kunnen bieden. Voor komend schooljaar 

zal ook deze werkwijze worden geborgd. De aandacht voor een goed klas-

senmanagement door te werken met het directe instructiemodel en taak-

uur krijgen eveneens in het komend schooljaar voldoende aandacht. Beide 

werkwijzen zijn van belang om leerlingen te leren zelfstandig oefenstof te 

verwerken waardoor de leerkracht meer ruimte krijgt voor extra instructies 

aan leerlingen of groepen leerlingen die dat nodig hebben. Tenslotte krij-

gen de werkwijzen van IPC extra accenten. Daarvoor is een scholingstraject 

afgesloten met IPC Nederland.

Met dit alles hopen we te bereiken dat onze leerlingen leren om zelfstan-

dig te werken en (deels) verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen 

ontwikkeling, terwijl leerkrachten nog meer in staat gesteld worden om 

leerlingen de aandacht te geven die zij verdienen.
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Dit zijn de schooltijden:

Groep 1 t/m 4

*groep 1/2 heeft op maandagmiddag vrij

Groep 5 t/m 8

Vakantierooster

 

8. Schooltijden en vakanties 

Dag Ochtend Middag

Maandag 08.45 - 12.00 13.00 - 15.15*

Dinsdag 08.45 - 12.00 13.00 - 15.15

Woensdag 08.45 - 12.30 vrij

Donderdag 08.45 - 12.00 13.00 - 15.15

Vrijdag 08.45 - 12.00 vrij

Dag Ochtend Middag

Maandag 08.45 - 12.00 13.00 - 15.15

Dinsdag 08.45 - 12.00 13.00 - 15.15

Woensdag 08.45 - 12.30 vrij

Donderdag 08.45 - 12.00 13.00 - 15.15

Vrijdag 08.45 - 12.00 13.00 - 15.15 

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober

Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart

2e Paasdag 17 april

Meivakantie 24 april t/m 5 mei

Hemelvaart 25 en 26 mei

2e Pinksterdag 5 juni

Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus
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RK Sint Jacobusschool 
Dorpsstraat 5 
6675 BB  Valburg 
Locatieleider: Mevr. M. den Hartog
Meerschools directeur: Dhr. F. Pieters
T 0488 – 43 13 00 
E directie@jacobusschool.nl 
W www.jacobusschool.nl 

Schoolbegeleidingsdienst 
Marant Educatieve Diensten,  
Nieuwe Aamsestraat 84a 
6662 NK Elst 
T 0481 - 43 93 00 
E post@marant-ed.nl  

Inspectie Primair onderwijs
E info@owinsp.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 

Klachtenmelding seksuele intimidatie 
en of misbruik 
Ernstig psychisch of fysiek geweld:  
meldpunt vertrouwensinspecteurs 
T 0900-1113111  

Samenwerkingsverband Passend Wijs
Regio coördinator Mevr. J. van Broekhoven
Postbus 2044
6802 CA Arnhem 
Bezoekadres:  
Beverweerdlaan3, 
6825 AE Arnhem
Deelnemende gemeenten Arnhem, Renkum, 
Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en  
Rozendaal
W www.swv-passendwijs.nl

Gemeente Overbetuwe 
Postbus 11 
6660 AE  Elst 
T 0481 - 36 23 00  

Schoolarts 
Mevrouw M. Haagen
T 026 - 377 38 05 
W www.HulpverleningGelderlandMidden.nl   

Schoollogopedie 
Maatschap Logopedie Overbetuwe 
Mevr. A.Fennema 
T 06 – 12 54 09 11 
W www.logopedie-overbetuwe.nl  

Stichting Geschillen Commissies 
Bijzonder Onderwijs (GCBO) 
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag 
T 070 – 3861697
E info@gcbo.nl
W www.gcbo.nl

Vertrouwenspersoon
Mw. Ina Blanken.
E info@inablanken.nl
T 06- 216 379 33

Kinderdagverblijf Klavertje 4
Reethsestraat 1c
6675 CE Valburg
T 0488 - 43 10 09 
W www.klavertje4valburg.nl 

 

9. Adressen  
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BAPO Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen 

BBL Basis Beroepsgerichte Leerweg 

BSO Buitenschoolse Opvang Bureau 

HALT Het Alternatief 

CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling 

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 

CV  Compensatie Verlof  

GGD Gemeentelijke Gezondheids Dienst 

GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 

IB-er Intern Begeleider 

ICT  Informatie en Communicatie Technologie 

JGZ Jeugd Gezondheidszorg 

KBL Kader Beroepsgerichte Leerweg 

LGF Leerling Gebonden Financiering 

LIO Leraar In Opleiding 

LWOO Leer Weg Ondersteunend Onderwijs 

MR  Medezeggenschapsraad 

OR  Ouderraad 

PCL Permanente Commissie Leerlingenzorg 

SEO Sociaal Emotionele Ontwikkeling 

TSO Tussenschoolse opvang 

VMBO Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs 

VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 

WSNS Weer Samen Naar School

10. Afkortingen
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De St. Jacobusschool is onderdeel van:

www.batavorum.nl

Colofon

Fotografie: Foto Studio Jeannet Verbeek

Teksten: St. Jacobusschool

Ontwerp & realisatie: Puntwee Visuele communicatie
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