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Welkom op IKC de IJsselhof!  

In deze schoolgids vindt u alles wat voor u als ouder belangrijk is. Praktische zaken, maar 
ook onze visie op onderwijs en opvoeding en de manier waarop we werken. Wij zijn een 
kindcentrum en hebben opvang en onderwijs in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar.  
U als ouder bent een belangrijke spil in het leven van uw kind. Daarom werken we graag 
met u samen om uw kind een prettige en leerzame schooltijd te geven. Bent u zich aan het 
oriënteren op een school? Bezoek dan onze peuterpagina op de website.  De sfeer van IKC 
de IJsselhof kunt u het beste komen proeven, dat laat zich niet in woorden vatten.  
Maak een afspraak en kom gerust langs!  
 
1.1 Algemene beschrijving 
Bij het betreden van het schoolplein valt gelijk op dat er allerlei plekjes zijn gecreëerd waar kinderen kunnen spelen, ontdek-
ken, ontspannen en sporten. De school heeft 5 verschillende ingangen zodat alle kinderen op een rustige manier het gebouw 
binnen kunnen gaan. De onderbouwgroepen zijn gehuisvest op de begane grond en de bovenbouwgroepen hebben de loka-
len aan de beide zijkanten op de 1e verdieping.  Voor de kinderen lijkt het dan ook geen grote school, ze zijn immers maar met 
4 groepen in een bepaald deel van het gebouw.  
De school heeft een rustige, open en lichte uitstraling. De bovenbouwgroepen hebben grote schuifdeuren waardoor er een 
ruim en open leerplein gecreëerd kan worden. De groepen 3 en 4 hebben een leerplein in  
hun eigen fantastische, grote hal. De kleutergroepen spelen ook in de gang en beide speellokalen.  
Alle groepen hebben de beschikking over een touchscreen/digitaal schoolbord en voor de leerlingen zijn chromebooks be-
schikbaar. Bij de hoofdingang is een keuken waar gebruik gemaakt kan worden van een verschuifbaar werkblad, zodat een 
groep kinderen hier aan kan werken.  
 
1.2 De naam 
OBS IJsselhof is een openbare school die haar naam dankt aan het feit dat de school is gelegen in een parkachtige omgeving in 
de buurt van rivier de IJssel. De school bestaat sinds 1992. Het huidige gebouw is in oktober 2008 in gebruik genomen. OBS 
IJsselhof is een buurtschool voor kinderen uit de wijken Oldenelerbroek, Ittersumerlanden en Ittersumerbroek.  
In 2005 zijn wij een Brede school geworden en per augustus 2013 een Integraal Kind Centrum (IKC) met verschillende voorzie-
ningen voor school, gezin en buurt. We hebben dan ook met verschillende partners een samenwerkingsovereenkomst.  
 
1.3 Schoolleiding 
Margreet Arendsen is de directeur van de IJsselhof, zij heeft de algemene leiding en draagt de eind-
verantwoordelijkheid.  
 
Daarnaast werken Lotte Meijnen als Intern Begeleider, Leonie Wesselo als Teacher leader en Alie 
Hesta als IKC-coördinator op de IJsselhof ter ondersteuning van de directie. 
 
 
We werken met een projectteam waarin leerkrachten zitten die een groot IKC-project onder zich hebben. 
Diverse leerkrachten hebben specialisaties in de vorm van een masteropleiding. Specialisaties zijn: rekenen, taal, leren en 
inoveren gedrag, en het jonge kind. Ook hebben we een beeldcoach, die met behulp van filmbeelden coacht in de profesiona-
lisering van het team. 
 

2.1 Openbaar onderwijs 
Onze school valt onder het bestuur van Openbaar Onderwijs Zwolle en regio dat bestaat uit 37 scholen in primair, voorgezet 
en speciaal onderwijs.  
 

1. Voorwoord 

2. De identiteit van de school  
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Openbare scholen zoals de IJsselhof werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging.  
Wij brengen niet alleen kennis over, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen belangrijk zijn in deze maat-
schappij. De totale maatschappijontwikkeling is het best zichtbaar in de openbare scholen. Daar leer je mensen met andere 
cultuuropvattingen, andere afkomst of andere gebruiken te respecteren, zonder je zelfrespect te verliezen. Kortom: wij zijn 
als openbaar onderwijs algemeen toegankelijk en staan open voor iedereen. Actief burgerschap speelt een belangrijke rol. 
Als school hebben we de vrijheid om naast de vakinhoudelijke leerdoelen eigen doelen na te streven. Wij leggen onze eigen 
accenten en bespreken onderwerpen die wij voor de kinderen van belang vinden. Ouders spelen daarin ook een rol. Via de 
medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten over zaken die spelen binnen de school. 
 
2.2  Integraal Kind Centrum 
 
IKC de IJsselhof is een Integraal Kind Centrum in de wijk Zwolle Zuid. Wat ons bijzonder maakt is:  

De IJsselhof is een Integraal Kind Centrum. We bieden een breed scala aan voorzieningen voor kinderen, ouders en 
buurt. Naast kinderopvang behoren daar ook buitenschoolse activiteiten en voorzieningen voor kinderen en ouders 
toe. In samenspraak met alle partijen die samenwerken op de IJsselhof werken we aan een doorgaande lijn op alle 
voor de ontwikkeling van het kind relevante terreinen en bieden zoveel mogelijk maatwerk. Dit betekent dat er spra-
ke is van doorgaande lijnen op cognitief, motorisch- en sociaal-emotioneel gebied. 

                Het IKC-concept sluit aan bij zowel de behoefte van ouders als ook het tegemoet komen aan [talent-]  
                ontwikkeling van kinderen doordat een IKC een breder aanbod biedt dan alleen onderwijs.  
 
        De IJsselhof is een openbare school. Wij maken bij toelating geen onderscheid in afkomst, geloof, cultuur,  of ras.  
             Juist de aanwezigheid van een verscheidenheid binnen de schoolbevolking maakt het mogelijk te 
 leren respect te hebben voor elkaar. 
 
        De IJsselhof biedt een inspirerende, uitnodigende en geborgen omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de  
 basisbehoeften van de leerling [relatie, competentiegevoel, veiligheid en zelfstandigheid]. 
             We stimuleren de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces. We gaan met de leerlingen op zoek naar wie 
 je bent, wat bij je past en waar je blij van wordt. Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer ze gezien worden, zich 
 gekend en gewaardeerd weten en zich fijn voelen.  
 
        De IJsselhof is een buurtschool. De leerlingen komen uit de directe omgeving van de school. Dat betekent dat bij de 
 inrichting van het onderwijs rekening wordt gehouden met de onderwijsbehoeften van bewoners in de directe  
 omgeving van de school.  
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2.3 Wat hebben we in huis? 
 
IKC de IJsselhof is een Integraal Kind Centrum met allerlei mogelijkheden voor groei en ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 
12 jaar. 

• Opvang voor je baby/peuter? Hebben we gewoon in huis! 

In ons IKC kunnen baby`s/ peuters zowel naar de kinderdagopvang als ook naar de peuterspeelzaal. Voor peuters van ruim 
drie jaar zijn speciale meespeelmomenten in de kleutergroepen. Onder begeleiding van de eigen pedagogische medewerkers 
spelen ze een half uurtje mee in een kleutergroep. Op die manier ontdekken ze hun toekomstige omgeving en raken ver-
trouwd met die omgeving. 
 

• Onderzoekend en ontdekkend leren? Hebben we gewoon in huis! 
Op het moment dat een kind binnenkomt in ons IKC, staat ontdekken en onderzoeken bovenaan. Ons credo is: 'De zandbak is 
de universiteit voor jonge kinderen'. Door zien, ervaren en ontdekken doen kinderen een schat aan ervaringen op.  
 

• Extra zorg? Hebben we gewoon in huis! 
Elk kind is in beeld en kan zich op eigen tempo en niveau ontwikkelen met behulp van een duidelijk ontwikkeltraject. 
 

• Extra uitdaging? Hebben we gewoon in huis! 
Kinderen die behoefte hebben aan uitdagingen krijgen een aanbod op maat. 
 

• Extra ondersteuning?  Hebben we gewoon in huis! 
Kinderen krijgen waar nodig ondersteuning o.a. door de inzet van een remedial teacher en onderwijsassistenten.  
 

• Expertteams? Hebben we gewoon in huis! 
Experts zijn wat ons betreft de leraren, ouders, pedagogisch medewerkers en specialisten die samen nadenken over een 
doorgaande lijn op allerlei gebied. 
 

• Opvoedadvies? Hebben we gewoon in huis! 
De Jeugd en gezinswerker vanuit het Sociaal wijkteam komt wekelijks in ons IKC, ze is een van onze partners. Daarnaast heb-
ben we andere partners die gespecialiseerd zijn in bv. speltherapie, logopedie en fysiotherapie. 
 
2.4. Dit jaar onder de aandacht  
Kan het beter? Natuurlijk! We streven continu naar kwaliteitsverbetering.  
Voor het schooljaar 2021-22 richten we ons op het verder uitbouwen van ons IKC-brede aanbod. O.a.  de volgende projecten 
staan op de planning:  
 

• We gaan vanaf dit schooljaar ons onderwijs projectmatig verder verbeteren, met korte periodes waarin we een verbe-
tering tot stand brengen. Deze methode staat bekend als Stichting Leerkracht.  www. stichting-leerkracht.nl.  

• We introduceren twee nieuwe leermethodes: ‘Alles telt Q’, een nieuwe rekenmethode en Veilig Leren Lezen– kim-
versie, een methode voor aanvankelijk lezen in groep 3. Met name rekenen krijgt extra aandacht dit jaar.   

• Alle kinderen hebben de beschikking over een Chromebook, vanaf groep 3  1 op de 2 leerlingen en vanaf groep 4 alle 
leerlingen. Digitaal werken is geïntegreerd in de methodes die we gebruiken.  

• We hebben speciale projecten op het gebied van het verbinden van denkers en doeners, en muziek. Ook integreren 
we talentgesprekken met kinderen in ons onderwijs- en opvangaanbod.  

• We  ontwikkelen onze leerlijn ‘Onderzoekend en ontdekkend leren’ verder voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar, zodat 
we hiermee herhalende en herkenbare elementen aanbrengen in ons onderwijs en opvang-aanbod. Ook gaan we wer-
ken met gemeenschappelijke thema’s, dit jaar met o.a. “Natuur en groen”.   

• Tot slot maken we een ouder- en leerling vriendelijke versie van het Ontwikkelschrift, waarin op zichtbare wijze de 
ontwikkeling van uw kind te volgen is, naast het gebruikelijk rapport. Het is de bedoeling dat dit document een blijven-
de herinnering wordt aan de jaren dat uw kind hier op school/de opvang was. 
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3.1 Groepen/ combinatiegroepen 
De groepsindeling is afhankelijk van het totale leerlingenaantal, de beschikbare toegewezen formatie en onze visie op 
onderwijs. We werken met jaargroepen en combinatiegroepen, afhankelijk van de groepsgrootte.  
 
3.2 Het onderzoekend leren 
Naast het werken met methodes voor de kernvakken wordt regelmatig gewerkt binnen een thema. Binnen dat thema worden 
zoveel mogelijk de lesdoelen vanuit de methodes gekoppeld. Ook gaan de kinderen binnen het thema op zoek naar een 
onderzoeksvraag om vervolgens in groepjes handelend op onderzoek te gaan naar de oplossing van de onderzoeksvraag. Dit 
wordt klassikaal besproken/ gepresenteerd aan elkaar. Op deze manier wordt er samen en van elkaar geleerd. Hiervoor is een 
onderzoekende/ kritische werkhouding nodig: wat weten we, wat willen we nog weten, hoe komen we tot een oplossing en 
wat hebben we daarvoor nodig. Hiervoor volgen we een doorgaande leerlijn vanaf de kleutergroep tot aan groep 8.  
 
3.3 Informatie uit de groepen 
 
Op onze school werken wij vanaf de groepen 1-2 aan de basisvaardigheden die staan 
omschreven in de kerndoelen. Kerndoelen zijn door het ministerie van OC&W omschreven 
doelen waaraan ons onderwijs moet voldoen.  
 
De kleutergroepen 
Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag hij/zij naar de basisschool. Op de IJsselhof werken we met 
combinatiegroepen 1-2, waar de nieuwe 4- jarigen gedurende het hele schooljaar instromen. De officiële eerste schooldag is 
meestal de dag na de verjaardag van uw kind, afhankelijk van een eventuele vakantieperiode. Op de woensdag voordat uw 
kind 4 jaar wordt, is hij/zij van harte welkom om alvast even kennis te maken met de leerkracht en de groep.  
Uw kind ontvangt hiervoor een uitnodiging met de datum en de tijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Peuters vanaf 3 1/2 jaar die binnen ons IKC naar het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal gaan, komen op bepaalde 
momenten een half uurtje samen met een leidster meekijken/spelen in een kleutergroep. Op deze manier ontdekken de 
peuters  hoe het toegaat in een kleutergroep. Dit zorgt voor een soepele overstap van opvang en peuterspeelzaal naar een 
kleutergroep van de basisschool.  
 
Basisontwikkeling 
De ontwikkeling bij jonge kinderen is een spontaan en wisselend proces.  Basisontwikkeling gaat uit van de eigen ontwikkeling 
van kinderen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Om zich te kunnen ontplooien moet het zich vrij en 
veilig voelen.  
 
 
 
 

3. De organisatie en inhoud van het  

    onderwijs 

 
Als uw kind naar school gaat, verwachten we dat uw kind zelfstandig naar de wc gaat èn zindelijk is.  

Mocht uw kind niet zindelijk zijn of zijn er medische problemen, laat dit dan aan de leerkracht weten.   
We gaan dan samen met u naar een oplossing zoeken. 
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De drie basisbehoeften volgens de theorie van Basisontwikkeling:  
Relatie: kinderen voelen zich geaccepteerd. Ze hebben het gevoel erbij te horen, voelen zich welkom en veilig.  
Competentie: kinderen ontdekken dat ze de taken aankunnen die ze moeten doen. Ze ontdekken bovendien dat ze steeds 
méér aankunnen. 
Autonomie: kinderen weten dat ze hun (leer)gedrag voor een deel zelf kunnen sturen. Het zelfstandig maken en plannen van 
taken wordt al in de groepen 1-2 geleerd.  
Jonge kinderen hebben een enorm vermogen om dingen te leren en dat werkt het beste als het gaat op een manier die ze 
aanspreekt. Spel legt de verbinding tussen de echte wereld en de innerlijke wereld van het kind. In de groepen 1-2 wordt dan 
ook het  accent gelegd op het Spelend leren. Met het Spelend leren wordt een basis gelegd voor de ontwikkeling op het ge-
bied van sociaal-emotioneel, taal/lezen, schrijven en rekenen. 
 
 
 
 
 
 
Spelontwikkeling  
Naarmate kinderen beter spelen, worden ze veerkrachtiger. Dit stelt hen beter in staat om met allerlei onvoorspelbare ge-
beurtenissen in de realiteit om te gaan. Ze leren door spel ook rollen en situaties beter begrijpen. Daarom spelen kinderen 
graag vader en moedertje of schooltje. Al spelend ervaren ze de noodzaak van regels en grenzen, praten ze met elkaar over 
dingen die voor hen echt betekenis hebben.  
Spel heeft bovendien een geweldig positieve invloed op de ontwikkeling van de taal en het denken van kinderen. Het spel in 
de hoeken biedt veel kansen voor stimulering van de taal-, denk- en rekenontwikkeling. Daarom zorgen we ervoor dat de kin-
deren veel kunnen spelen èn dat de materialen die de school heeft ook uitnodigen tot spelen.  
 
Het onderwijs in de groepen 1-2 
Het onderwijs in de groepen 1-2 wordt ingericht rond thema’s die dichtbij de belevingswereld van de kinderen liggen. Een 
aantal thema’s komt jaarlijks terug. Hierbij valt te denken aan Kerst, Sinterklaas, de seizoenen, maar ook de Kinderboeken-
week en het Kleuterfeest. Andere thema’s worden samen met de kinderen bepaald. Hierbij geven de kinderen antwoord op 
de volgende vragen; “Wat willen we leren?”, “Wat willen we maken?”, “Welke hoeken gaan we maken?”.  
Door de kinderen eigenaar te laten maken van hun eigen leerproces is de betrokkenheid en motivatie erg hoog.  De leerkrach-
ten zorgen  in het aanbod binnen de thema`s ervoor dat de leerdoelen behaald worden.  
 
Jonge kinderen werken in twee jaar kleuteronderwijs aan de ontwikkeling van vaardigheden in de volgende ontwikkelingsge-
bieden. 

• Zintuiglijke ontwikkeling: ontwikkelen van de zintuigen als horen, kijken, voelen, ruiken en proeven 

• Sociale redzaamheid: zelfstandig ’problemen’ op lossen, weerbaarheid en samenwerken 

• Denkontwikkeling: zelf nadenken en begrijpen, verwoorden, zoeken naar oplossingen 

• Taalontwikkeling: spreken in goede zinnen, verwoorden, spreken in groepen en woordenschat 

• Voorbereidend lezen: rijmen, interesse in letters/woorden/schrijven, herkennen van letters, verklanken van letters, 
‘hakken’ van woorden naar letters en ‘plakken’ van letters naar woorden 

• Voorbereidend rekenen: tellen, herkennen van cijfers, verkennen van de getallenlijn, vergelijken, meten, ruimtelijke 
inzicht 

• Motorische ontwikkeling: het verfijnen van kleine en grote bewegingen 

• Creatieve vorming: leren van diverse technieken  

• Muzikale vorming: zingen, ritme, instrumenten, bewegen op muziek etc.  
 
Activiteiten bij de kleuters 
De kring 
We hanteren 2 soorten kringen: de grote kring en de kleine kring. 
De grote kring is voor alle kinderen en wordt gebruikt als: 

• Vertelkring, kinderen vertellen over bijv. een prentenboek, het weekend, een vakantie, een belevenis 

• Leerkring, voor het aanbieden van een reken- of taal activiteit, voor het bespreken van bepaalde onderwerpen, voor 
het bespreken van een sociaal/emotioneel onderwerp, samen zingen of muziek maken 

• Spelenderwijs in aanraking komen met de Engelse taal in de vorm van liedjes zingen een bewegen op muziek 

• Introductie van bijv. een taakje, werkje, nieuw ontwikkelingsmateriaal , een nieuw thema 
 
 

Een spelend/ onderzoekend kind is een lerend kind! 
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De kleine kring is voor een kleinere groep kleuters en wordt gebruikt voor: 

• Speciale ondersteuning 

• Even extra aandacht (gesprekje, spelletje doen) 

• Aanbod van een activiteit gericht op gezamenlijk niveau 

• Herhaling of voorbespreking van de grote kring.  
 
De hoeken 
De lokalen kennen een aantal vaste hoeken waarin een bepaalde activiteit centraal staat: 

• Bouwhoek: bouwen en spelen met blokken  

• Huishoek: via rollenspel samen spelen. Deze hoek wordt regelmatig aangepast aan het lopende thema 

• Schildershoek: creatief schilderen 

• Themahoek: passend bij het onderwerp/ thema wat op dat moment leeft onder de kinderen 
 
Speel/werken 
Tijdens het speel/werken kiezen de kleuters vanaf een planbord zelf wat ze gaan doen: met welk materiaal / in welke hoek/ 
met wie gaan ze spelen, welke opdracht gaan ze maken enz.  
 
Bewegingslessen 
Kleuters bewegen de hele dag door, zowel binnen als buiten. Bij goed weer wordt twee keer per dag buiten gespeeld waarbij 
de motoriek wordt geoefend. Naast het buiten spelen/bewegen krijgen de kleuters, voor de ontwikkeling van de motoriek, 
bewegingslessen op maandag en dinsdag in het speellokaal. Deze lessen worden gegeven door de eigen leerkracht.  
In de lessen volgen we de leerdoelen bewegingsonderwijs bij kleuters en gebruiken we de map ‘Bewegingsonderwijs in het 
speellokaal’ als bronnenboek. De bewegingslessen omvatten o.a. spellessen, oefenen met gymtoestellen, oefenen van bijv. 
spring/vangvaardigheden, bewegen op muziek.  
 
Volgen van de ontwikkeling 
Voor het volgen van de ontwikkeling van kleuters gebruiken we het kleuter observatie- en registratiesysteem ‘DORR’, wat 
staat voor: Dagelijks Observeren Registreren en Rapporteren.  Met behulp van dit systeem werken we aan en registreren we 
de verschillende ontwikkelingsgebieden. De ontwikkeling van uw kind wordt door de leerkracht besproken met onze IB-er 
(intern begeleider). Samen wordt gekeken welk kind eventueel extra zorg nodig heeft. Dit kan zijn: extra hulp in een klein 
groepje, extra uitdaging of extra aandacht. Indien nodig wordt, in overleg met de ouders, hulp van buitenaf gevraagd in de 
vorm van extra begeleiding of observaties.  Het gerichte aanbod in de kleine kring, gedurende de 2 jaar kleuteronderwijs, 
wordt bepaald door het niveau van de kinderen en niet door de leeftijd. Hierdoor vervaagt de scheidingslijn tussen groep 1 en 
groep 2.  
 
Overgang van groep 2 naar groep 3 
Op basis van vastgestelde minimale criteria op het gebied van rekenen, taal en sociaal emotionele ontwikkeling wordt geke-
ken of een kind de stap naar groep 3 kan maken. Hierbij wordt gelet op de leer- en werkhouding, concentratie, betrokken-
heid. Bij twijfel wordt overleg gepleegd met ouders. De leerkracht en de IB-er vervullen hierin samen een beslissende rol.  
 
 
Groep 3 en hoger 
 
Het begin van de dag 
De kinderen in de groepen 3 en 4 mogen door de ouders naar binnen worden gebracht. De ouders nemen afscheid in de 
gang. De hogere groepen gaan zelfstandig naar binnen. 
Iedere ochtend wordt er gestart met stillezen. Daarna wordt er vervolgd met het rooster zoals het op de dagplanning staat. 
Vanaf de herfstvakantie wordt in groep 3, bij enkele kinderen, begonnen met duo-lezen, begeleid door een ouder of door een 
kind uit de bovenbouw. Het doel hiervan is om leeskilometers te maken. Tevens worden de kinderen van de bovenbouw inge-
zet om individuele kinderen te begeleiden met het interventieprogramma ‘BOUW’. In groep 3 leren de kinderen lezen, spel-
len, rekenen en schrijven. Daar komen ook vaardigheden bij kijken als: ‘Hoe gebruik ik een schrift en waar schrijf ik de getallen 
op het ruitjespapier?’ 
 

Het aanvankelijk leerproces staat in de groepen 3 en 4 centraal. Dat betekent dat de kinderen in deze groepen te maken krij-
gen met het leren lezen, spellen, schrijven en rekenen. Dit zijn ook de kernvakken in de groepen 3 en 4. Voor de kinderen is 
het een heel belangrijke fase in hun ontwikkeling, waarbij de wereld van de geschreven taal voor hen opengaat. 
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In de groepen 3 en 4 wordt gewerkt aan de hand van thema's. De thema's worden door de kinderen en de leerkrachten geko-
zen. De leerstof wordt gekoppeld aan de doelen van de methode op het gebied van lezen, taal en rekenen maar deze worden 
ook gekoppeld aan het thema. De leerstof wordt betekenisvol gemaakt door o.a. de inzet van hoeken, de inzet van het plan-
bord, het maken van uitstapjes, het doen van activiteiten binnen en buiten de school (outdoor learning). Het onderwijs in 
deze groepen is gericht op het onderzoekend leren, er wordt een ontdekkende en onderzoekende houding gestimuleerd om 
de kinderen te laten ontwikkelen en eigenaar te maken van hun ontwikkeling. Dit onderzoekend leren wordt niet alleen inge-
zet bij de vakken wereldoriëntatie, natuur, verkeer, burgerschap maar loopt als rode draad door de dag. Alle vakken worden 
gekoppeld aan het thema. 

Deze vorm van onderwijs komt tegemoet aan de behoefte van de kinderen en onderwijs op maat waarbij álle kinderen uitge-
daagd worden en betrokkenheid groot is. 

Groep 4 en hoger bieden verdieping van de kennis en vaardigheden die in groep 3 zijn aangeleerd. Daarbij wordt het vak be-
grijpend lezen steeds belangrijker. Vanaf groep 4 gaat bovendien het tempo omhoog. 

Vanaf groep 5 worden de wereld oriënterende vakken als geschiedenis en aardrijkskunde toegevoegd en krijgen de kinderen 
extra opdrachten en huiswerk in de vorm van boekenbeurten, (digitale) werkstukken en spreekbeurten. 

Vanaf de kleutergroep komen de kinderen op spelenderwijs in aanraking met de Engelse taal in de vorm van liedjes zingen en 
bewegen op muziek. In de bovenbouw wordt gewerkt met de methode Groove me.  
Hoofddoel, in samenspraak met het Voortgezet Onderwijs, is vrij te worden in de mondelinge Engelse taal.  
 
Wij maken vanaf groep 3 gebruik van de volgende methodes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eigen leerlijn * betekent een door ons zelf ontworpen onderwijsaanbod.  
 

VAKGEBIEDEN 
Lezen  
Het leren lezen valt onder te verdelen in drie vakken, te weten: technisch lezen, begrijpend lezen en leesbeleving. 
 
a. Technisch lezen 
Bij technisch lezen staat de zogenaamde ‘leeshandeling’ centraal. Het gaat hierbij om het omzetten van klanken in letters en 
woorden. In groep 3 wordt begonnen met het aanvankelijk technisch lezen. Dat gebeurt aan de hand van de methode ‘Veilig 
leren lezen’. In het aanvankelijk leesproces staat het aanleren van de letters en het combineren van letters tot woorden cen-
traal. Dat begint met de zogenaamde klankzuivere woorden in de vorm medeklinker-klinker-medeklinker (mkm). Hierbij moet 
u denken aan woorden als maan, sok, tak, bos  enz.  

Vak Methode 

Nederlandse taal en spelling Staal 

Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen– kim-versie 

Technisch lezen Estafette 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip/ eigen leerlijn* 

Rekenen en wiskunde Alles telt Q 

Schrijven Pennenstreken 

Engels Groove me 

Lichamelijke opvoeding Vakwerkplan Bewegen samen regelen 

Wereldoriëntatie 

• Aardrijkskunde (vanaf groep 5) 

• Geschiedenis 

• Natuur/ Techniek 

• Verkeer 
 

 
Argus Clou 
Argus Clou 
Nieuws uit de Natuur/ Eigen leerlijn* 
Op voeten en fietsen/ Jeugd Verkeerskrant, één  
keer per twee jaar ANWB Streetwise 

Sociaal emotionele vorming PAD, Mediation en een eigen leerlijn* 

Kunst en cultuur Laat maar zien, Moet je doen! 

Burgerschapskunde Eigen leerlijn* 



 

10 

Later in het schooljaar komen ook niet-klankzuivere woorden en langere woorden aan de orde en wordt het lezen van ver-
haaltjes belangrijker. Dan wordt er ook begonnen met het begrijpend lezen. Binnen de leesmethode wordt rekening gehou-
den met niveauverschillen tussen leerlingen.  
Vanaf groep 4 gaat het bij het technisch lezen vooral om moeilijker woorden, langere zinnen en om het verbeteren van vloei-
end lezen. Dit gebeurt door middel van duo-lezen en daarnaast wordt er in kleine groepjes, onder leiding van de leerkracht, 
gelezen met de methode ‘Estafette’. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het ‘correct lezen’ en de ‘vlotheid’. Als het 
hoogst haalbare temponiveau is bereikt (AVI-niveau), wordt gewerkt aan het vasthouden van dat niveau.  
 

b. Begrijpend lezen  
Bij begrijpend lezen staat het leesbegrip centraal, het begrijpen wat je gelezen hebt.  
Begrijpend lezen is niet alleen een noodzakelijke vaardigheid bij het plezier hebben in lezen, maar ook bij het begrijpen van 
vakken als aardrijkskunde en geschiedenis. Zelfs bij het vak rekenen heb je begrijpend lezen nodig. Vandaar dat begrijpend 
lezen een kernvak is op onze school. 
In groep 3 staat vooral de technische kant van het leren lezen centraal. Het begrip komt met name tijdens het voorlezen aan 
de orde. In de tweede helft van groep 3 steeds meer aandacht aan begrijpend lezen besteed.  
Dit gebeurt vooral door middel van het lezen van teksten, die passen bij de leeftijd en de technische leesvaardigheid van de 
leerlingen.  
 
Vanaf groep 4 krijgt begrijpend lezen een steeds belangrijker plaats in het onderwijs. De kinderen krijgen verschillende soor-
ten teksten (krantenartikelen, reclameteksten, brieven  enz.) te lezen, die ontleend zijn aan de actualiteit. Aan de hand van 
uiteenlopende vragen, gaan de kinderen individueel, in groepjes of klassikaal, met de tekst aan de slag.   
 
c. Leesbeleving 
Bij leesbeleving staat het leren genieten van boeken centraal. Plezier in lezen is  één van de belangrijkste pijlers bij het bevor-
deren van het lezen bij kinderen. Bovendien zorgen voorlezen en zelf lezen voor een beter leesbegrip. Leesbeleving begint bij 
het voorlezen. Elke leerkracht leest dagelijks voor in zijn of haar groep uit een boek dat past bij de leeftijd en de interesse van 
de leerlingen. Daarnaast wordt het zelf lezen bevorderd.  
In de  groepen zijn veel boeken te vinden, waarin de kinderen kunnen lezen, nadat ze klaar zijn met hun verplichte werk. 
Meer structureel wordt de leesbeleving bevorderd door middel van Stillezen. Dit laat kinderen kennismaken met verschillen-
de soorten boeken en teksten; leesboeken, informatieve boeken, tijdschriften.  
 
Schrijven 
Lezen en schrijven hangen nauw samen. Door middel van schrijven kan het kind zijn/haar eigen gedachten verwoorden en 
plaats en tijd overbruggen.  
Schrift wordt geproduceerd om gelezen te worden, dit noemen we ‘stellen’. Het zelf schrijven van verschillende soorten tek-
sten, komt aan de orde in de methode ‘Staal’, maar ook de leerkrachten zelf geven de leerlingen opdrachten, die aansluiten 
bij  het thema van dat moment en de belevingswereld van de kinderen.  
 
Handschrift 
Leren schrijven is een complexe aangelegenheid, waar veel (vooral motorische) vaardigheid bij komt kijken. Omdat ‘lezen’ en 
‘schrijven’ onderling zo verbonden zijn, is onze schrijfmethode ‘Pennenstreken’ gekoppeld aan de leesmethode ‘Veilig leren 
lezen’. Dit betekent dat de letter die een kind heeft aangeleerd, tegelijkertijd wordt geschreven. Het schrijven van de 
schrijfletters is voor de kinderen dus vanaf het begin functioneel.  
Tot en met groep 6 wordt gewerkt met de methode ‘Pennenstreken’. In groep 4 t/m groep 8 wordt daarnaast veel aandacht 
besteed aan werkverzorging en leesbaarheid van het schriftelijk werk. Binnen het schrijfonderwijs wordt bovendien veel aan-
dacht besteed aan de schrijfhouding en de pengreep (hoe houdt het kind zijn/haar potlood vast). In groep 3 wordt er geschre-
ven met potlood. Dit geeft een (voor beginnende schrijvers) prettige weerstand op het papier en het is bovendien eenvoudig 
te corrigeren. In groep 4 en hoger mogen goede schrijvers overgaan op het schrijven met een Stabilo-pen. Deze pennen wor-
den eenmalig door de school verstrekt. Als de pen zoek raakt of stuk gemaakt wordt vragen we een vergoeding voor een 
nieuwe pen. 
 
Taal  
In groep 3 is het vak taal geïntegreerd in het vak lezen.  
In groep 4 t/m 8 wordt taal als apart vak gegeven, aan de hand van 
de nieuwe methode ‘Staal’.  
Taalgebruik kent drie hoofdfuncties: communicatie, conceptualisatie 
(het koppelen van een naam aan een voorwerp of begrip) en expres-
sie (uiting geven aan gevoelens en gedachten).  
 

De kern van het taalonderwijs bestaat uit het 
werken met leerstrategieën, waardoor leerlingen 
leren hoe ze een probleem moeten aanpakken, 

zodat ze een volgend, gelijksoortig probleem zelf 
kunnen oplossen. 
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Binnen het vakgebied taal wordt aandacht besteed aan de vier taaldomeinen: spreken en luisteren, woordenschat, taalbe-
schouwing en stellen.  
Binnen het taalonderwijs wordt apart aandacht besteed aan spelling. Spelling is onderverdeeld in verschillende spellingcate-
gorieën, die achtereenvolgens worden aangeleerd. Daarnaast is er speciale aandacht voor een vloeiende opbouw in het on-
derwijs in werkwoordspelling.  

 

Rekenen en wiskunde 
Het rekenonderwijs op de IJsselhof gaat zoveel mogelijk uit van realistisch rekenen. Dit houdt in dat gegeven rekenproblemen 
zoveel mogelijk aan betekenisvolle situaties worden ontleend. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode “Alles telt Q”.  

Speerpunten vanuit de IJsselhof en vanuit de methode zijn daarbij:                                      
- Rekenvaardigheid telt, waarbij de nadruk ligt op oefenen, memoriseren en automatiseren.  
- Elke leerling telt, waarbij geldt dat er gedifferentieerd wordt op leerling niveau. 

De lessen bestaan uit twee leerkracht-gebonden lessen per week, waarbij gestart wordt met hoofdrekenopgaven. Daarna 
wordt het rekenprobleem verkend en opgelost door middel van interactie. Tevens is er ruimte voor zelfstandige verwerking 
van de nieuwe lesstof en herhaling/automatisering van reeds aangeboden lesstof. De overige drie lessen van de week zijn 
toepassings- en herhalingslessen. Hierin verwerken de leerlingen zelfstandig de nieuwe stof die in de vorige les is aangebo-
den.  

Aan het eind van elk blok volgt een toetsweek, waarin de aangeboden lesstof wordt getoetst. Daarna volgt een analyse waar-
bij  de leerkracht zicht krijgt op eventuele aandachtspunten die meegenomen worden in het volgende lesaanbod. Ook krijgt 
de leerkracht zicht op het niveau van de individuele leerling, waarbij gekeken wordt of de leerling extra begeleiding of meer 
uitdaging nodig heeft.  

Wereldoriëntatie  
Onder wereldoriëntatie valt een groot aantal vakgebieden. Geschiedenis, aardrijkskunde, topografie, natuur, verkeer en bur-
gerschap zijn allemaal onderdelen van het containerbegrip ‘Wereldoriëntatie’.   
Los van de methodes maken we gebruik van onderzoekend en ontdekkend leren waardoor de kerndoelen voor wereldoriën-
tatie op geïntegreerde wijze aan bod komen.  
 
Geschiedenis en aardrijkskunde worden door alle groepen 5 t/m 8 gegeven uit de  methode Argus Clou. Bij aardrijkskunde 
komen per jaar vijf algemene thema’s aan de orde, die ieder jaar terugkomen, maar in steeds groter verband en steeds verder 
uitgediept. Van de eigen omgeving, via Nederland, Europa naar de hele wereld. De thema’s zijn:  
1. De aarde 
2. De mens als gebruiker van de aarde: wonen en werken 
3. De mens als gebruiker van de aarde: verkeer en energie 
4. Verschillen tussen mensen 
5. Jij als wereldburger 
In al deze thema’s komt burgerschap ook aan de orde. De topografie die de leerlingen leren, sluit aan bij de thema’s van aard-
rijkskunde.  
 
Geschiedenis gaat uit van de tijdvakken, zoals die in de geschiedenis-canon worden aangegeven. Alle tijdvakken komen in de 
jaarlijkse cyclus terug, maar worden ieder jaar verder verbreed en verdiept.  
De thema’s zijn:  
1. Tijd van jagers en boeren en de tijd van Grieken en Romeinen; 
2. Tijd van monniken en ridders en de tijd van steden en staten; 
3. Tijd van ontdekkers en hervormers en de tijd van regenten en vorsten; 
4. Tijd van pruiken en revoluties en de tijd van ontdekkers en hervormers; 

5. Tijd van wereldoorlogen en de tijd van televisie en computer. 
 
Natuuronderwijs vindt plaats met behulp van de methode ‘ De Buitendienst’ van Nieuws uit de Natuur. Daarnaast gaan de  
groepen 3 t/m 8 op pad met de boswachter en is onze schoolomgeving prachtig om o.a. slootonderzoek te doen, op onder-
zoek gaan in het park enz.  
 
Verkeer wordt gegeven uit de methode van de ANWB, die voor elke leeftijdsgroep een aangepast lesprogramma heeft, toege-
spitst op de deelname van de kinderen in het verkeer.  
Kinderen in groep 7 leggen ook een theoretisch en praktisch verkeersexamen af. 
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Cultuureducatie   
Onder cultuureducatie worden alle vormen van educatie verstaan waarbij cultuur als doel of 
middel wordt ingezet. Op de IJsselhof wordt cultuureducatie gehanteerd als verzamelbegrip 
voor kunsteducatie, erfgoededucatie, media-educatie en (gedeeltelijk) literatuureducatie. 
Naast lessen in de klas, maakt de school ook gebruik van cultuureducatie door het bezoeken 
van monumenten, tentoonstellingen of voorstellingen.  Verder worden er lessen en pro-
jecten op school verzorgd door professionele kunstenaars.  Het buitenschoolse aanbod 
wordt gecoördineerd door de Stadkamer.  
Bij kunsteducatie onderscheiden we drie samenhangende leerstrategieën:  
actief (zelf kunst beoefenen), receptief (het bezoeken en ondergaan van kunst) en reflectief 
(het eigen denken en handelen beschouwen en analyseren).  
 
Erfgoededucatie omvat onderwijs met en over cultureel erfgoed: materiële en immateriële sporen uit het verleden. Monu-
menten, archeologische vondsten, maar ook tradities, verhalen, rituelen en gebruiken.  
Er wordt daarbij vooral gekeken naar de directe omgeving van de kinderen: erfgoed van jezelf en je familie en erfgoed in de 
buurt van de school. Media-educatie leert mensen kritisch om te gaan met (massa)media, zowel met de klassieke (kranten, 
radio, tv) als met nieuwe social media (internet).  
 
Bewegingsonderwijs 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week bewegingsonderwijs. Eén keer per week vinden de lessen 
plaats onder leiding en verantwoordelijkheid van een vakleerkracht en één keer in de week onder leiding en verantwoorde-
lijkheid van de eigen leerkracht. Na de gymles wordt er door de kinderen gedoucht. De lessen vinden plaats in de gymzaal op 
twee minuten loopafstand van de school. Vanaf mei t/m de herfstvakantie worden de bewegingslessen door de vakleerkracht 
gegeven op de sportvelden bij sportvereniging de Siggels. 
 
Actief Burgerschap en levensbeschouwing 
Wij voeden onze kinderen op om te functioneren in de samenleving. Een democratische samenleving, waaraan kinderen later 
moeten kunnen en willen deelnemen. Daar zijn schoolse vaardigheden als lezen, taal en rekenen voor nodig. Maar dat is niet 
genoeg. Sociale en emotionele vaardigheden zijn ook belangrijk om te slagen in de maatschappij. Omgekeerd heeft onze de-
mocratische samenleving behoefte aan actieve, betrokken en deelnemende burgers.  
 
Scholen zijn verplicht om in hun onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap, wereldgodsdiensten en levensbe-
schouwing.  De overheid wil dat scholen hun leerlingen voorbereiden op deelname aan de pluriforme samenleving. In de toe-
lichting van de minister wordt duidelijk in welke context deze wet is ontstaan: ‘Doordat de Nederlandse samenleving steeds 
meer gericht is op individualisering is de betrokkenheid tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid afgenomen’.  
Rechten en plichten zijn op de achtergrond geraakt. Daar komt nog bij dat veel ouders en kinderen door een allochtone her-
komst niet gewend zijn aan de burgerschapstradities en -gebruiken van onze samenleving.  
Omzien naar elkaar, iets voor een ander betekenen, dit hoort bij actief burgerschap. Daarom vinden wij het belangrijk dat 
kinderen nu al leren hoe ze dat vorm kunnen geven. Elk jaar kiest de leerlingenraad van de IJsselhof een nieuw goed doel 
waarvoor ze geld inzamelen via een markt, sponsorloop of flessenactie. Goede doelen waren o.a. Warchild, Kinderen van de 
voedselbank, onderzoek naar kanker. 
 
Ook levensbeschouwing heeft een plek  op de IJsselhof en wel binnen het sociaal emotioneel leren en diverse andere vakken. 
Ook wordt hier in de ‘week van het Burgerschap’ en de ‘week van de wereldgodsdiensten’  in alle groepen extra aandacht aan 
geschonken Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 brengen een bezoek aan een klooster, synagoge, kerk of moskee.   
 
3.4 Digitale leeromgeving 
Wij hebben in elke groep 1 t/m 8 een touchscreen (digitaal schoolbord). De methodes waar wij mee werken beschikken over 
een digitale ‘leerkrachtassistent’ ter ondersteuning bij de instructie. Verder is een digitaal schoolbord niet meer weg te den-
ken in ons dagelijks lesgeven, zo worden de borden naast die instructiemomenten ingezet bij o.a. kijken naar educatieve pro-
gramma`s, klassikaal inoefenen van lesstof, het zoeken op het Internet en nog veel meer. 
Voor de kinderen zijn chromebooks beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor het verwerken van lesstof/ bij het thema-
tisch werken/ maken van presentaties enz.  
Vanaf groep 4 heeft iedere leerling een eigen chromebook. Voor de groepen 3 is de verhouding 1 chromebook op 2 leerlingen 
en voor de kleuters 1 IPad op de 5 leerlingen. 
Samen zijn we verantwoordelijk om te zorgen voor een veilige digitale opvoeding, ouders in de thuisomgeving en ook wij le-
ren kinderen op school het verantwoord omgaan met de digitale wereld van nu.  
Aandachtspunten die meegenomen worden liggen op het vlak van bewustwording: hoe om te gaan met Internet, wat is wen-
selijk gedrag op social media enz.  
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3.5 Huiswerk  
Om kinderen om te leren gaan met plannen en organiseren en te leren verantwoordelijkheid te voelen voor het eigen werk 
vinden wij het belangrijk dat leerlingen vanaf groep 6 huiswerk mee naar huis krijgen. Groep 6 begint na de herfstvakantie. 
Het zal dan gaan om leerwerk zoals topografie, aardrijkskunde en geschiedenis en maakwerk zoals een rekenblad & spelling-
blad.  
In groep 7 en 8 wordt bij aanvang van het schooljaar gestart met het meegeven van huiswerk. Het betreft hier grotendeels 
dezelfde vakken als in groep 6, maar de hoeveelheid neemt toe. Vanaf groep 5 houden kinderen een boekbespreking en een 
spreekbeurt, de voorbereiding daarvan zal voor het grootste gedeelte thuis plaatsvinden. In groep 7 en 8 maken de leerlingen 
een werkstuk dat ook grotendeels thuis zal worden voorbereid. 
 
3.6 Rapporten   
In groep 1 en 2 wordt aan de hand van het registratiesysteem ´DORR´ de ontwikkeling van een kind gevolgd. Deze wordt tij-
dens de tien-minutengesprekken met de ouders besproken. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen in februari en in juni een 
rapport en dit wordt in de tien-minuten gesprekken besproken. In juni zijn de gesprekken facultatief of op verzoek van de 
leerkracht. 
 
3.7 Resultaten 
De resultaten van IKC de IJsselhof zijn goed. De inspectie van onderwijs hanteert een signaleringswaarde. Deze waarde moet 
een school behalen. Het is een gemiddelde van de vakgebieden lezen, taalverzorging en rekenen. Deze waarden worden vast-
gesteld op basis van de Eindtoetsen- 3-jaars gemiddelden. 
De signaleringswaarde voor onze school is 85% 1F niveau (Fundamenteel niveau) en 49% 1S/2F niveau (Streefniveau).  
Onze school hebben de afgelopen jaren 97,6% van de leerlingen 1F niveau behaald en 61%  van de leerlingen 1S niveau.  
Naast de meetlat van de landelijke doelen leggen wij zelf de lat een beetje hoger door ook eigen schooldoelen te formuleren, 
die nog iets hoger zijn. Zo dagen we onszelf en de kinderen ieder jaar uit om het beste uit onszelf te halen.   
Maar onderwijs is meer dan leren alleen. We besteden veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling en monitoren 
het welbevinden van kinderen regelmatig. d.m.v. onderzoek. Ook bereiden we kinderen voor op de eisen van toekomst, door 
te oefenen met de zgn ‘executieve functies’: samenwerken, plannen etc.  Projectmatig leren werken is onderdeel van onze 
leerlijn ‘onderzoekend en ontdekkend’ leren. Kinderen worden zodoende door de jaren heen steeds zelfstandiger en zelfver-
zekerder, zodat ze de sprong naar het vervolgonderwijs goed kunnen maken  

4.1 De zorg in grote lijnen   
Door middel van observatie van de leerkracht, gesprekken met de leerlingen en toetsing worden de vorderingen van de leer-
lingen nauwkeurig bijgehouden. De individuele resultaten/ aandachtspunten worden met de Intern begeleider besproken. 
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen extra aandacht van de leerkracht en/of  de onderwijsassistent.   
De groepsresultaten worden door de leerkrachten geanalyseerd en besproken met de intern begeleider en directeur. Ook 
worden de groepsresultaten schoolbreed besproken in het team en worden schoolbrede aandachtspunten gesteld.  
Op onze school werken externen als een logopedist, een fysiotherapeut, psychomotorisch therapeut en behandelaar dyslexie. 
Zij zijn wekelijks in school aanwezig. Hiernaast werkt de school samen met een orthopedagoog en een jeugd- en gezinswer-
ker.  
  
4.2 Opvang nieuwe leerlingen 
Het is een hele stap voor een vierjarige en zijn/haar ouders om naar school te gaan. Vanaf de dag dat een nieuwe leerling vier 
jaar is mag het echt naar school. We nodigen het kind eerst uit voor een kennismakingsmoment. De leerkracht van de toe-
komstige groep waarin de leerling komt, neemt hierover contact met de ouders op. Wanneer een nieuwe leerling van een 
andere basisschool bij ons wordt ingeschreven, is er altijd contact met de vorige school. Het onderwijskundig rapport met de 
vorderingen van het kind wordt naar de nieuwe school gestuurd.  
 
4.3 Extra mogelijkheden voor hulp  
Indien een kind extra zorg nodig heeft (cognitief of gedragsmatig) zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundig-
heid proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen dat de leerstof anders (individueel, herhaald of middels een 
andere methodiek) wordt aangeboden of dat er wordt gewerkt aan een betere afstemming (regels, afspraken, interactie, 
leerling-leerkracht/leerling-groep). Dergelijke aanpassingen komen o.a. ter sprake in oudergesprekken. Blijkt de problematiek 
toch complexer dan wordt er een zorgtraject ingezet. Dit betekent dat de zorg besproken wordt met de Intern begeleider, de 
orthopedagoog en/of de jeugd-en gezinswerker. Een zorgtraject is onze manier om kinderen zo goed en passend mogelijk te 
begeleiden in de basisschool periode. Ouders worden vanaf het begin meegenomen in het traject.  
Kinderen die met een of meer vakken veel moeite hebben, kunnen extra geholpen worden door onze onderwijsassistenten. 
Hij/ zij overlegt met de leerkracht en de intern begeleider wat de beste aanpak is voor een bepaalde leerling. 
 
 
 
 

4. De zorg voor uw kind 
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4.4 Intern begeleider  
De intern begeleider houdt zich bezig met de leerlingen en leerkrachten op het gebied van zorg. Zij heeft structureel gesprek-
ken met de groepsleerkrachten, waarbij ze samen alle leerlingen en groepen bespreken. Zij ondersteunt de leerkrachten bij 
het signaleren, helpt bij het analyseren, het verder uitzoeken van het probleem (diagnosticeren) en het bieden van hulp 
(remediëren).  
Hiernaast houdt ze zich bezig met de vragen en/of problemen omtrent de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, 
en onderhoudt ze de externe contacten met diverse instanties, zoals  het Sociaal Wijkteam, de Stroming (Dienstencentrum), 
de Ambelt  en de Twijn (scholen voor speciaal onderwijs) en anderen.  
  
Hiernaast is een beeldcoach werkzaam op school. Zij maakt gebruik van beeldmateriaal om met de leerkrachten te kijken naar 
hun vragen en/of problemen. Op deze wijze wordt samen gekeken naar nieuwe mogelijkheden in het lesgeven of vinden van 
oplossingen.  
 
4.5 Kangoeroe en Cnopius  
De Kangoeroe- en Cnopiuslessen zijn een bovenschoolse lesvoorziening voor hoogbegaafde kinderen. Kinderen die hiervoor 
in aanmerking komen worden gescreend door de leerkracht en IB’er. De orthopedagoog van het Dienstencentrum ‘De Stro-
ming’ zal naar aanleiding van het door het dienstencentrum afgenomen intelligentieonderzoek bepalen of een leerling in aan-
merking komt voor de Cnopiusklas.  
 
De leerlingen van groep 3 en 4  kunnen de Kangoeroelessen volgen op een externe leslocatie. Het is bedoeld voor leerlingen 
met een significante ontwikkelingsvoorsprong. Zij krijgen een uitdagend, aanvullend programma aangeboden in een groep. 
Tijdens de periode dat deze kinderen naar de Kangoeroegroep gaan, wordt op basis van het beeld van functioneren in deze 
groep, in combinatie met de reguliere ontwikkeling, bepaald of zij in aanmerking komen voor intelligentieonderzoek. Kin-
deren die op basis van dit intelligentieonderzoek als hoogbegaafd naar voren komen, kunnen vervolgens aan het eind van 
groep 4 doorstromen naar de Cnopiusklas. 
In de Cnopiusklas volgt de leerling een speciaal programma dat los staat van de basisschool. Zowel voor rekenen/ wiskunde 
als taal wordt instructie over opdrachten gegeven, die als schoolwerk meegaan naar de basisschool.  
 
4.6 Sociaal Wijkteam en GGD 
Het Sociaal Wijkteam is voor alle inwoners van Zwolle. Hier kunt u binnenlopen voor informatie en advies op het gebied van 
wonen, werk en inkomen, maar ook voor opvoedvragen. 
Het Sociaal Wijkteam is een team met deskundige mensen die bij zorgorganisaties werken. Samen hebben ze veel kennis en 
een groot netwerk van organisaties voor allerlei vormen van ondersteuning en hulp.  
U kunt als ouder kunt contact opnemen met Marian van Heiningen (jeugd-en gezinswerker op de IJsselhof, zie blz. 28) zij is 
met regelmaat op school aanwezig. U kunt ook via de intern begeleider contact met haar opnemen. 
 
Ouders van kinderen tussen 0 en 18 jaar  kunnen met ontwikkelings- en opvoedvragen terecht bij de Jeugdgezondheidszorg 
van de GGD. Daarnaast kunt u vragen over opvoeding en/of ontwikkeling van uw kind ook stellen op andere plekken in de 
wijk. Bijvoorbeeld bij de school , het kinderdagverblijf of bij het Sociaal Wijkteam.  
 
4.7 De Stroming 
De Stroming is een Dienstencentrum van 30 basisscholen, waaronder de IJsselhof. De Stroming biedt ondersteuning aan leer-
krachten/ teams gericht op leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. De IJsselhof werkt nauw samen met De Stroming.  
 
4.8 Leerlingvolgsysteem DORR/ ParnasSys  
De leerkrachten van de groepen 1-2 volgen de kleuters door te observeren, gesprekken en spel. De ontwikkeling wordt geno-
teerd in het leerlingvolgsysteem DORR. De kleuters maken geen toetsen.  
De leerkrachten van de groepen 3-8 volgen de leerlingen door te observeren, gesprekken, het dagelijks gemaakte werk en 
toetsen. De leerlingen maken methode-toetsen en methode-onafhankelijke CITO-toetsen. De CITO-toetsen worden tweemaal 
per jaar afgenomen. De vakken Technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen wordt getoetst.  
Alle toetsgegevens worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem ‘ParnasSys’ waardoor er een goed beeld ontstaat hoe een 
kind zich ontwikkeld van groep 3 t/m groep 8. 
 
4.9 Aanmelden nieuwe leerlingen volgens Passend onderwijs 
Vanaf 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld of staan inge-

schreven een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te geven. 

Wanneer ouders hun kind aanmelden, gaan wij in gesprek met ouders om te bepalen of onze school kan voldoen aan haar/
zijn onderwijsbehoefte.  
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Hierbij spelen 3 factoren een belangrijke rol: 

De (on-)mogelijkheden van het kind, de (on-)mogelijkheden van de school en de wens van de ouders. 

Wanneer uit het gesprek blijkt dat onze school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind, gaan we over tot inschrij-

ving en plaatsing van het kind op onze school. Als uit de aanmelding blijkt dat er extra ondersteuning nodig is die onze school 

niet kan bieden, dan gaan we samen met de ouders op zoek naar een andere school. De procedure staat beschreven bij  

Zorgplicht en samenwerken scholen in passend onderwijs | Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl  

Om voor alle kinderen die worden aangemeld een passend onderwijsaanbod te kunnen geven, hetzij op de school van aan-

melding, hetzij op een andere school, zijn samenwerkingsverbanden opgericht. Hierin zijn zowel reguliere scholen als scholen 

voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdu-

rig zieke kinderen; cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen) opgenomen. 

Ouders bepalen zelf bij welke school ze hun kind aanmelden. De uiteindelijke inschrijving gebeurt uiteraard bij één school.  

 

De aanmeld- en inschrijfprocedure is als volgt:  

1. Ouders  maken een afspraak voor een rondleiding en gesprek. 

2. De school gaat in gesprek met de ouders om na te gaan of de benodigde ondersteuning geboden kan worden. 

3. De ouders ontvangen het aanmelding- en inschrijfformulier: deze worden ingevuld door de ouders.  

Ook ontvangen de ouders het Zwols Overdrachtsformulier: deze geven ouders af bij een eventuele voorschoolse  

instantie (bijv. kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouder). Het formulier wordt door die instanties ingevuld en  

teruggegeven aan de ouders. Ouders leveren dit formulier weer in bij de school.  Gaat een kind niet naar een  

voorschoolse instelling dan vullen ouders het formulier zelf in.  

Wanneer de leerling van een andere basisschool komen, wordt er door de IB’er contact opgenomen met deze  

basisschool.  

4. Aan de hand van de gegevens uit het gesprek en de formulieren (eventueel een tweede gesprek n.a.v. alle informatie) 

kijkt de school of zij kan voldoen aan de onderwijs/zorgbehoefte van het kind. 

5. Kan de school aan die behoefte voldoen, dan wordt het kind ingeschreven. Kan de school niet voldoen aan de onder-

wijs/zorgbehoefte dan gaat de school samen met de ouders op zoek naar een andere school. 

6. Blijkt in de loop van de schoolloopbaan dat de school niet meer kan voldoen aan de onderwijs/zorgbehoefte van het 

kind, dan volgt een zorgtraject zoals eerder beschreven. 

 

4.10 Toelating/handhaving 
Een openbare school laat in principe alle leerlingen toe. De ouders moeten akkoord gaan met de regels op het gebied van 
orde, rust, veiligheid en fatsoen. Dit is beschreven in een Samenwerkingsovereenkomst (staat ook op de website) waarvan 
elke ouder aan het begin van de schoolloopbaan van hun kind kennis heeft genomen. 
Het kan voorkomen dat een leerling gedrag vertoond dat onacceptabel is. Het gaat dan over agressief, lichamelijk geweld en 
bedreiging met geweld of het toewensen van akelige zaken, zowel naar andere kinderen als naar leerkrachten, (overblijf) ou-
ders en andere volwassenen.  
Wij hanteren in alle groepen een systeem van gele en rode kaarten. Wanneer sprake is van onacceptabel gedrag krijgt de 
leerling  eerst een officiële waarschuwing van de schoolleiding en worden ouders hierover gebeld. Mocht het weer voorko-
men dan volgt een gele kaart, waarop het gedrag is omschreven. Op dat moment kan er ook een time-out gegeven worden, 
waarbij ouders hun kind op moeten halen van school om af te koelen, het kind blijft dan die dag thuis. De gele kaart gaat ter 
ondertekening mee naar huis.  
Wanneer voor de derde keer, in één schooljaar, iets voorvalt wat niet toelaatbaar is, wordt dit een rode kaart en zal het be-
stuur van OOZ vervolgstappen ondernemen.  
Zie protocol Schorsen en verwijderen, te vinden op onze website. Schorsen kan een ordemaatregel zijn, maar ook een voor-
bereiding op een definitieve verwijdering van school. Dat laatste komt alleen in extreme gevallen voor, bijvoorbeeld als een 
leerling zich zodanig gedraagt dat de normale gang van zaken op school ernstig wordt verstoord, of als de leerling of de ou-
ders/ verzorgers zich zo agressief of bedreigend opstellen dat de veiligheid van leerlingen of personeel in gevaar komt. 
 
De scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio hanteren een schorsings- en verwijderingsprocedure en volgen deze 
zorgvuldig als er sprake is van (orde) maatregelen.  
Deze procedure is in te zien op school en op de website van Openbaar Onderwijs Zwolle https://ooz.nl   
Algemene informatie over schorsen en verwijderen kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie: 
www.onderwijsinspectie.nl.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/zorgplicht-en-samenwerken-scholen-passend-onderwijsverantwoordelijkheid-van-de-scholen
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4.11 Groep 8 en het VO 
Na acht jaar basisonderwijs gaan leerlingen in principe naar een vorm van voortgezet onderwijs. Leerlingen hebben een keuze 
uit vele scholen en vormen van vervolgonderwijs. Schoolprestaties zijn belangrijk maar zaken als motivatie, werkhouding, het 
maken van huiswerk en plezier op school zijn minstens zo bepalend.  
Eind groep 7 zal de leerkracht een voorlopige kijkrichting geven voor het VO. Ouders en leerlingen kunnen zich gaan oriënte-
ren op scholen. In de eerste maanden van groep 8 wordt door een psychologisch assistent van de Stroming een begaafdheids-
onderzoek afgenomen, de NIO. Ouders moeten hier toestemming voor geven. In het najaar van groep 8 geeft de leerkracht 
opnieuw een voorlopige kijkrichting. De leerkrachten geven in het midden van groep 8, na de Cito-toetsen een definitief ad-
vies. Dit advies is gebaseerd op de NIO, het leerlingvolgsysteem en de motivatie, werkhouding, inzet en betrokkenheid van de 
leerling. 
In het voorjaar van groep 8 maken de leerlingen de CITO Centrale Eindtoets. 
 
Naar welke scholen zijn onze leerlingen uitgestroomd eind schooljaar 2020-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.12 Verwijsindex en meldcode kindermishandeling   

De school is aangesloten op de Verwijsindex van de gemeente Zwolle. Dat is een systeem waarmee organisaties die betrokken 
zijn bij de zorg rondom kinderen in één oogopslag kunnen zien wie contact heeft met een kind. Een gemeente is verplicht om 
een Verwijsindex op te zetten om te voorkomen dat onderwijs en zorginstelling niet van elkaar weten dat ze betrokken zijn bij 
een kind.  
  
Sinds januari 2011 zijn organisaties en zelfstandige medewerkers in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maat-
schappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie verplicht om op basis van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kinder-
mishandeling, een melding te doen voor huiselijk geweld en kindermishandeling: https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/  

 
 
 
 
 
 

Aantal School Schooltype 

7 Thorbecke Scholengemeenschap VMBO 

15 Thorbecke Scholengemeenschap MAVO/HAVO/VWO 

4 Zone College VMBO/HAVO 

5 Thomas à Kempis MAVO/HAVO/VWO 

2 Agnieten College MAVO/HAVO/VWO 

1 Celeanum VWO/GYMNASIUM 

34     
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5.1 Het team 
De IJsselhof heeft leerkrachten die, meestal parttime, in vaste dienst zijn. Mocht een leerkracht ziek worden dan proberen wij 
vervanging te regelen via een bovenschoolse invalpool. Wanneer de groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het 
programma al klaar.  
Mocht het zo zijn dat er geen invaller beschikbaar is dan kan de groep worden verdeeld over de andere groepen of ouders 
worden gevraagd hun kind thuis te houden. Mocht dit langer dan een dag duren dan zal er binnen de school met andere groe-
pen gerouleerd worden. 
Per groep wordt een klassenmap bijgehouden waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma 
voor de komende dag (-en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen. 
 
Taken en functies team 
Directeur     Margreet Arendsen   
Intern begeleider    Lotte Meijnen 
IKC coördinator    Alie Hesta  
Teacher leader    Leonie Wesselo 
  
Projectleiders 
Project: Rekenen    Inge Deuling 
Project: Talentlab    Leonie Wesselo en  
      Janine Timmerman  
Project: Onderzoekend leren  Jeannette Boesjes  
Project: Ontwikkelschrift   Floor Huijgen  
Project: Stichting Leerkracht  Daphne de Wilde en  
      Marleen Schipper 
 
Daarnaast: 
Beeldcoach                                                      Sylvia Ester 
Kunst & Cultuur coördinator  Meral Uzun 
ICT       Alie Hesta 
      Pauline Harrewijn 
Onderwijsassistent    Herman Stephan  
      Marieke Strijkveen 
Vakleerkracht gym    Dennis ter Bruggen 
Onderzoekscoördinator (AOS)  Leonie Wesselo 
      Pauline Harrewijn 
Conciërge      Annemieke Bakker 
Administratie     Annemieke Bakker  
Stage coördinatie    Alie Hesta 
Contactpersoon klachtenprocedure Jan Hobbeling 
      Ardith van Gameren 
 
 
 
 
 
 
 
Onze conciërge is Annemieke Bakker. Ze is verantwoordelijk voor  
o.a. kleine klussen in en rond het gebouw, het reilen en zeilen van de school op huishoudelijk gebied,  
mede organiseren van een aantal activiteiten, contacten met leveranciers en dergelijke.  
Leerlingen en ouders kunnen ook altijd bij Annemieke terecht met een vraag. 
Daarbij is ze preventie-medewerker en hoofd BHV.  
 
 
 

5. Mensen in de school 

De groepsleerkrachten 

Groep Naam Dagen 

1-2a Alice Brinkhuis 

Alie Hesta 

ma/di/wo/do 

vr 

1-2b Miranda Binnendijk 

Pauline Harrewijn 

ma/di 

wo/do/vr 

1-2c Ardith van Gameren 

Fleur de Bruijn 

ma/di 

wo/do/vr 

3a Hanneke Damstra 

Corien Aitink 

ma/di/wo 

do/vr 

4-5a Canan Bayram 

Leonie Wesselo 

ma/di/wo/do 

vr 

4b Jeannette Boesjes 

Daphne de Wilde 

ma/di/wo 

do/vr 

5b Meral Uzun 

Judith Schwieters 

ma/di/do/vr 

wo 

6a Marleen Schippers 

Judith Schwieters 

ma/ di/ wo 

do/vr 

6b Jan Hobbeling ma t/m vr 

7a Floor Huijgen 

Jorn Schellekens 

ma/di/do/vr 

wo 

7b Inge Deuling 

Jorn Schellekens 

ma/di/wo 

do/ vr 

8a Esther Kuilema ma/di/wo/do/
vr (ochtenden) 

8b Janine Timmerman ma t/m vr 
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5.2 Stagiaires  
Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studen-
ten van verschillende opleidingen zijn een o.a: Onderwijs Assistent, Pedagogisch Professional Kind en Educatie, Pedagogisch 
Management Kind en Educatie. De organisatie van deze stage geven we vorm in een IKC-Lab. Hierin leren studenten in een 
reële werksituatie om te gaan met de dagelijkse praktijk. 
Verder bieden we stageplekken aan voor studenten van de opleidingen gymdocent en muziekdocent. 
 
In principe kunnen studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en 
door mentoren van hun eigen opleiding. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelf-
standig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is deze geschikt, zijn er niet teveel men-
sen binnen een groep, enz.   
 
5.3 Academische opleidingsschool 
Het is in het belang van het onderwijs aan onze kinderen, dat leerkrachten goed opgeleid worden en opgeleid blijven. De 
school ziet het mede-opleiden van aanstaande leerkrachtcollega’s dan ook als een grote verantwoordelijkheid. Daartoe wer-
ken we samen met de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) en Windesheim, we leiden samen nieuwe leerkrachten op. Door de sa-
menwerking worden aanstaande leerkrachten meegenomen in de cultuur van de school maar ook van het onderwijs in het 
algeheel.  
Dit betekent dat we als school mede de kwaliteit van onze nieuwe collega’s vorm geven, maar ook dat door de inbreng van de 
studenten de zittende leerkrachten zich verder professionaliseren.  
Zo maakt het ‘Samen opleiden’ deel uit van onze ambitie om de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren en onder-
zoek deel uit te laten maken van het onderwijs.  
        
Zo proberen we ieder  jaar weer een Academische Opleidings Student te verbinden aan  onze school. Dit is een Pabostudent 
die tijdens het laatste jaar van de opleiding zelfstandig 2 dagen als leerkracht voor een groep staat. De eindverantwoordelijk-
heid ligt uiteraard bij de groepsleerkracht. Deze junior collega zal op woensdag bezig zijn met een onderzoek. Het thema van 
het onderzoek door de academische student op onze school is op dit moment: Talentontwikkeling. 
 
5.4 Overige mensen in de school 
Op onze school zijn ook mensen van externe organisaties werkzaam  onze z.g. samenwerkingspartners o.a: de logopedist, een 
fysiotherapeut, psychomotorisch therapeut en behandelaar dyslexie. Zij zijn wekelijks in school aanwezig. Hiernaast werkt de 
school samen met een orthopedagoog en een jeugd- en gezinswerker.  
Regelmatig  zijn er gastlessen die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld: De Stadkamer, ANWB, Het Rode 
Kruis of bureau HALT.  
Ook zijn er gastlessen door ouders waarin ze vertellen over hun beroep, passend bij het thema dat op dat moment behandeld 
wordt. Zij worden benaderd door de leerkracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.halt.nl/
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6.1 Inleiding  
Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/ ver-
zorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we 
stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en 
meemaakt op school.  
 
Deze betrokkenheid kan actief zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de medezeggenschapsraad (MR), de ouderraad OR) 
of meedenken in de ‘Denktank’.  De Denktank bestaat uit betrokken ouders die mee willen denken op onderwerpen die zij 
zelf relevant en/of interessant vinden. Het doel daarvan is om te horen wat er onder ouders leeft en wat dit kan betekenen 
voor de ontwikkeling van IKC de IJsselhof. In het nieuwe schooljaar zoeken we naar een andere vorm.  
De data van de MR-vergaderingen, OR-vergaderingen en de Denktank vindt u in de jaarkalender en in de Parro-app. 
Ook kunt u helpen bij allerlei (sport) activiteiten of klassenouder of overblijfouder worden.  
Daarnaast kunt u actief betrokken zijn bij de school door informatieavonden bij te wonen en uw kind ondersteunen bij peda-
gogische en didactische afspraken die de leerkrachten met het kind maakt, zodat school, kind, en ouders op ‘één lijn’ zitten. 
Wij verwachten dat u als ouders op uitgenodigde informatieavonden aanwezig bent.  Data  van o.a. tien minutengesprekken, 
activiteiten vindt u ook in de schoolkalender die u aan het eind van het vorige schooljaar krijgt voor het nieuwe jaar en in de 
Parro-app. 
 
6.2. Contacten met ouders.  
Op de IJsselhof is het vanzelfsprekend dat ouders en leerkrachten goed contact onderhouden.  
Respectvol en open communiceren met elkaar staat centraal. Hiervoor hebben we de volgende middelen ingezet:  

• Direct face-to-face contact. Op afspraak, bij 10-minutengesprekken, op informatieavonden en bijeenkomsten, het is 
een blijft de beste vorm van communicatie.  

• Via digitale middelen. Hier staat de Parro-app centraal. Deze app, waarvan ieder ouder inloggegevens krijgt, is het 
belangrijkste communicatiemiddel van dagelijkse praktische zaken met school.  U ziet in korte berichtjes van de leer-
kracht, een impressie van wat we op school doen, u maakt afspraken via deze app, de agenda staat erin, u ontvangt de 
nieuwsbrief IKC en u kunt vragen stellen aan de leerkracht van uw kind. Ook verzoeken om hulp of deelname en ziek-
meldingen verlopen via deze app. Zorg dus dat u deze de app direct installeert!   

• Daarnaast zijn ouders per klas vaak verenigd in een whatsapp groep waarin zij onderling uitwisselen.  Dit valt niet on-
der de verantwoordelijkheid van de school.  

• Voor algemene communicatie en downloads hebben we een website (www.obs-ijsselhof.nl) en publiceren we regel-
matig op facebook en instagram. 

 
Ook kunt u een gesprek aanvragen met de directeur, de deur staat voor u open.  
Een gezamenlijk optrekken van school en ouders maakt dat kinderen zich fijner voelen. Tevens motiveert het hun prestaties 
waardoor kinderen hogere opbrengsten halen.  
 
 
 
 
 
 
Gescheiden ouders   
U heeft recht op bepaalde informatie over uw kind. Bijvoorbeeld informatie over hoe het gaat op school, het rapport of de 
informatie van de ouderavonden. De school moet u die informatie geven. Ook als u gescheiden bent en ook als u geen ouder-
lijk gezag meer heeft over uw kind. 
Als beide ouders na echtscheiding met het gezag blijven belast, dan zullen zij door de school gelijkelijk worden behandeld. U 
mag dan beiden dezelfde informatie verwachten.  
Als er één ouder belast is met het ouderlijk gezag, dan heeft deze ouder de verplichting om de andere ouder op de hoogte te 
houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. 
Als u geen wettelijk gezag over uw kind heeft en wel informatie over uw kind wilt, dan moet u zelf bij de directeur naar de 
informatie vragen. De directeur mag weigeren om u de informatie te geven. Dit mag hij/zij echter alleen als hij/zij dit in het 
belang vindt van uw kind. Ook hoeft de leerkracht of directeur u niet meer informatie te geven dan aan de met het gezag be-
laste ouder is gedaan. Als u vindt dat u recht heeft op informatie over uw kind, maar de leraar weigert dit, dan kunt u hierover 
praten met de directeur van de school. Als dit niet helpt, kunt u een klacht indienen.  

6. Ouders 
“We willen graag gezamenlijk 

optrekken in de opvoeding. Ouders 
zijn de ervaringsdeskundigen, wij 

de professionals” 

Wilt u iets bespreken of vragen over uw kind dan kunt u met de desbetreffende leerkracht een afspraak maken 
voor een gesprek na schooltijd.  
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6.3 De ouderraad 
De ouderraad is een groep enthousiaste mensen die veel voor de school betekent. De OR helpt bij het organiseren van activi-
teiten zoals sportdagen, feestdagen, kleuterfeest,  enz. Verder organiseert de OR de deelname aan de Avondvierdaagse. Van-
uit het team is één leerkracht betrokken bij de ouderraad zodat er een duidelijk communicatie tussen ouders en leerkrachten 
is over de organisatie van schoolactiviteiten. Een aantal keer per jaar vindt er een vergadering plaats, de data  vindt u in de 
jaarkalender. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Ook kunt u zich opgeven om deel te nemen aan de 
ouderraad. 
 
6.4 De Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad (MR) van de OBS IJsselhof is het orgaan waarin ouders/verzorgers en personeel worden vertegen-
woordigd en invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school. 
 
Wat kan en mag de MR allemaal doen? 
De belangrijkste rechten van de MR daarbij zijn het adviesrecht en instemmingrecht op plannen van de school. De MR kan 
ook zelf voorstellen doen aan de school (initiatiefrecht) en heeft het recht om goed geïnformeerd te worden (informatierecht) 
en op overleg met de school (overlegrecht). De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd en worden in de MR-gids 
uitgebreid beschreven (zie het onderdeel MR-downloads op onze website MR - Openbare Bassischool De IJsselhof in Zwolle 

(obs-ijsselhof.nl) ). De MR behandelt geen individuele klachten en zal deze doorverwijzen naar school/ directie/ contactper-
soon van de school. Voor eventuele klachten zie hiervoor ook klachtenprocedure (alinea 6.6). 
 
Hoe werkt de MR samen met haar achterban? 
De MR wil graag open communiceren met de school en met haar achterban, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte 
zijn wat er speelt of kan gaan spelen en daarop tijdig kunnen reageren. De reguliere communicatie bestaat uit het communi-
ceren van een samenvatting van de MR-vergadering via de nieuwsbrief en het publiceren van de samenvatting en de notulen 
van de vergaderingen op de website. Daarnaast organiseert de MR achterbanraadplegingen bij grotere vraagstukken, zoals in 
het voorjaar van 2019 rondom het Schoolplan 2019-2023.De MR wil graag weten wat er speelt onder haar achterban en wil 
daarom graag vragen, zorgen en adviezen van ouders, verzorgers en medewerkers ontvangen. Dat kan via het emailadres 
mr@obs-ijsselhof.nl en u kunt ook één van de MR-leden aanspreken. 
 
Kan ik een vergadering bijwonen? 
Dat kan zeker, de vergaderingen zelf zijn openbaar. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd. U kunt zich vooraf aanmel-
den via een email naar mr@obs-ijsselhof.nl. 
 
Wanneer zijn de vergaderingen? 
De MR vergadert op donderdag om 19:30 in de personeelskamer van de school, vergaderdata voor het schooljaar 2021-2022 
zijn 23 septemer,28 oktober, 9 december, 27 januari, 10 maart, 21 april,  16 juni, Daarnaast worden soms extra vergaderingen 
ingelast. 
De directeur van de school, Margreet Arendsen, schuift aan in het eerste gedeelte van de MR-vergaderingen, de zogeheten 
overlegvergadering. In het tweede gedeelte van de vergadering, de zogeheten MR-vergadering, vergadert de MR zonder de 
directie. 
 
Wie zitten er in de MR? 
De MR bestaat in het schooljaar 2021-2022 uit de volgende personen: 
 
 
 
 
 

Oudergeleding Personeelsgeleding 

Annemiek Woldendorp 

Marco Bleumer 

Marloes Krips 

Bregje Schouten 

Hein van Schooten 

Pauline Harrewijn 

Alice Brinkhuis 

Judith Schwieters 

Leonie Wesselo 

Canan Bayram 

https://obs-ijsselhof.nl/over-ons/mr/
https://obs-ijsselhof.nl/over-ons/mr/
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6.5 Klachtenprocedure/ Contactpersoon 
Wij doen uiteraard onze uiterste best om ervoor te zorgen dat uw kind  en u met een tevreden en veilig gevoel naar school 
gaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u dit met de betrokken medewerker van de school bespreken. Komt u er samen 
niet uit, dan bent u van harte welkom bij de directeur van de school. 
 
Mocht ook dit gesprek niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school.  
De contactpersonen op de IJsselhof zijn Jan Hobbeling (j.hobbeling@ooz.nl) en Ardith van Gameren (a.vangameren@ooz.nl). 
U kunt ook direct bij deze contactpersoon terecht als er sprake is van ongewenste intimiteiten, discriminatie of agressie.  
De contactpersonen zijn na schooltijd telefonisch bereikbaar 038-4600973. 
Zij hebben een verwijsfunctie en zullen niet inhoudelijk ingaan op de situatie maar u helpen om te bepalen welke stappen 
kunnen helpen om de situatie op te lossen.  
 
De scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio hanteren hetzelfde klachtenreglement. Dit reglement is in te zien op de 
website van school en op de internetsite van www.openbaaronderwijszwolle.nl.  
 
6.6 Ouderbijdrage 
De OR beheert de oudergelden. De vrijwillige ouderbijdrage die ouders jaarlijks betalen wordt in september/ oktober vastge-
steld in de jaarvergadering van de ouderraad. De bijdrage bestaat uit twee onderdelen, nl. gelden bestemd voor activiteiten 
op school zoals; Pasen, sportdag, Sinterklaas, kerst, enz. en het onderdeel schoolreis. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar 
daarnaast ook noodzakelijk om zaken te kunnen blijven organiseren. Het is mogelijk om in overleg een betalingsregeling te 
treffen. U kunt hiervoor contact zoeken met de penningmeester van de OR of de directeur 038-4600973/ m.arendsen@ooz.nl  
 
De bedragen van het afgelopen schooljaar waren: 
groepen 1-2:   € 28,- 
groepen 3 en 4:   € 42,- 
groepen 5 en 6:   € 44,- 
groep 7:                € 51,-  
groep 8 betaalde € 83,- omdat ze 3 dagen op schoolkamp gaan.   

 
Laat alle kinderen meedoen! 
Ieder kind moet kunnen meedoen aan school– of andere activiteiten waarin het kind zich kan ontplooien. Voor kinderen bete-
kenen deze activiteiten verbreding van hun belevingswereld. Ze maken sociale contacten en leren zich staande houden in een 
groep. Soms is het financieel lastig voor ouders om kinderen mee te laten doen met deze activiteiten, is het niet vanzelfspre-
kend, omdat het geld kost. Gelukkig zijn er diverse regelingen waardoor 'meedoen' voor alle kinderen mogelijk is.  
Voor de bestaande mogelijkheden verwijzen we naar www.kindloketzwolle.nl. en/ of www.zwolle.nl/werk-en-leren 
Via financiële hulp willen zij bevorderen dat ook deze kinderen kunnen deelnemen aan het sociale leven binnen en bui-
ten school bijv. muzieklessen volgen, op voetbal gaan, zwemlessen volgen of meegaan met het schooluitje.  
 
6.7 Social Media 
Als school hebben we een website: www.ijsselhof.nl 
Op de website vindt u het schoolplan, de schoolgids, de schoolkalender, informatie over het IKC, informatie van de  MR en 
nog veel meer.  
Ook hebben we een Facebookpagina, met enige regelmaat worden daarop berichtjes over actualiteiten en/of activiteiten 
gepost. In het kader van AVG wordt met de afbeeldingen rekening gehouden met de privacy wensen van de kinderen/ouders.  
 
6.8 Privacy 
Ook IKC de IJsselhof moet voldoen aan de eisen op de wet Algemene Verordening Gegevens (AVG) die per 25 mei 2018 is in 
gegaan. Als school volgen we hierin het beleid van de stichting OOZ. Met alle softwareleveranciers die leerlingegegevens ver-
werken, hebben we (op bestuursniveau) een verwerkersovereenkomst afgesloten. Ook werken we alleen samen met leveran-
ciers die voldoen aan de eisen die de wet AVG hieraan stelt. Op bestuursniveau is een Informatiebeveiligings- en privacy be-
leidsstuk opgesteld. Binnen dit beleidsstuk is een privacyreglement voor leerlingen en medewerkers opgesteld. Daarin staat 
beschreven hoe we omgaan met personeel- en leerlingengegevens. Uw wensen over het gebruik van beeldmateriaal van uw 
kinderen geeft u aan in de Parro-app. 
Mocht er om een of andere reden toch per ongeluk, onterecht beeldmateriaal van uw kind gebruik worden door de school, 
zou u dit dan z.s.m. willen melden, dan kunnen wij deze beelden verwijderen. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opne-
men met de directie.  
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7.1 Voorschoolse Opvang (VSO IJsselhof)  
Op alle dagen is voorschoolse opvang mogelijk. De openingstijden zijn van 7.30 u tot 8.30 u. De kosten zijn € 3,- per keer. U 
kunt hiervoor een strippenkaart aanschaffen tijdens de voorschoolse opvang. Wij bieden als school zelf voorschoolse opvang 
aan onder begeleiding van vrijwilligers die aantoonbare ervaringen hebben in het werken met kinderen en hiervoor een ver-
goeding krijgen. Deze vrijwilligers bezitten een Verklaring Omtrent Gedrag. Het valt niet onder de wet kinderopvang, daarom 
kunnen ouders geen tegemoetkoming in de kosten ontvangen van de Belastingdienst.  
Mocht u belangstelling hebben of meer informatie willen, dan kunt u zich  aanmelden via mailadres: vsoijsselhof@gmail.com. 
 
7.2 Tussenschoolse Opvang  Zwolle (TOZ IJsselhof) 
De IJsselhof hanteert een continurooster. Dat wil zeggen dat alle kinderen tussen de middag overblijven. De school speelt 
daarmee in op de maatschappelijke ontwikkeling waarbij veel ouders zorg en werk moeten combineren. Daarnaast levert het 
gezamenlijk eten een bijdrage aan de ontwikkeling van normen en waarden tussen kinderen. De middagpauze duurt drie 
kwartier. Op school functioneert een zelfstandige stichting Tussenschoolse Opvang IJsselhof. Deze stichting wordt geleid door 
twee coördinatoren. De overblijfkrachten hebben allemaal een Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG).  
 
Per jaar wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 50.– per kind. Van dit geld worden, in samenspraak met de school en 
naar behoefte, spelmaterialen aangeschaft en wordt de vergoeding  voor de overblijfkrachten betaald. Alle groepen eten met 
de eigen leerkracht. De kinderen spelen onder toezicht van de overblijfkrachten buiten. De groepen 1 t/m 4 spelen op het 
plein en de groepen 5 t/m 8 spelen in het park. 
De kinderen nemen hun eigen lunchpakket mee. De meegenomen dranken kunnen koel gehouden worden in de koelkasten 
die aanwezig zijn. De kinderen mogen geen snoep of koolzuurhoudende dranken meenemen naar school.  
Voor meer informatie of betalingsregelingen kunt u terecht bij de coördinatoren.  
Zie hoofdstuk 10, namen en adressen. 
 
7.3  Buitenschoolse opvang (BSO) 
De buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal binnen ons IKC wordt uitgevoerd door Doomijn, Evelien 
Matton is de vestigingsmanager.  
Voor tarieven en informatie kunt u contact opnemen met de Klantenservice: klantadvies@doomijn.nl of via (038) 4214521  
De buitenschoolse opvang (BSO) voor de groepen 1-2 en 3 heeft een BSO ruimte in de school, voor de groepen 4 t/m 8 is er 
het scoutinggebouw met Outdoor-BSO. Ook kunnen kinderen en hun ouders kiezen voor de Sport-BSO die op het terrein van 
SVI is gevestigd. Beide BSO-locaties zijn op loopafstand. De kinderen worden na schooltijd opgehaald uit school door de 
groepsleiding van de BSO en hebben de mogelijkheid om op een ongedwongen wijze te ‘ontladen’ na een schooldag. De BSO 
locaties sluiten aan bij de sfeer van een thuissituatie. Het plezier en de tevredenheid van de kinderen staat voorop. Een peda-
gogisch werkplan ligt aan de buitenschoolse opvang ten grondslag en dit resulteert in een goed voorbereide invulling van de 
BSO, kwalitatief en gevarieerd met persoonlijke aandacht en verzorging. Na schooltijd kunnen kinderen even lekker tot zich-
zelf komen en hun verhaal vertellen aan de leiding. Ze kunnen aan een activiteit meedoen maar ook een rustige plek opzoe-
ken. Ontspanning en ontlading staan centraal binnen de BSO.  
 
7.4 Kinderdagverblijf (KDV) 
Binnen IKC de IJsselhof is een kinderopvanglocatie van Doomijn. Deze locatie biedt per dag  dagelijks ruimte aan twee keer 12 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het voordeel van een kinderopvang binnen de school is dat kinderen van 0 tot 12 jaar 
op één locatie kunnen worden opgevangen en er een doorgaande lijn ontstaat van baby tot tiener. Er wordt zeer nauw sa-
mengewerkt, dit is ook de kracht waar het om draait in het IKC. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen pedagogisch mede-
werkers van het kinderdagverblijf en leerkrachten van  de groepen 1-2.   
 
7.5 Peuterspeelzaal (PSZ) 
In de school is een peuterspeelzaal gevestigd. Peuters vanaf 2 jaar  kunnen twee vaste dagdelen van 4 uur per week naar de 
peuterspeelzaal. Inschrijven kan al als uw kind één jaar is. De peuterspeelzaal is onderdeel van Doomijn en biedt kinderen een 
ontwikkeling stimulerend programma. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen pedagogisch medewerkers van het kinder-
dagverblijf en leerkrachten van  de groepen 1-2, dit is ook de kracht waar het om draait in het IKC. De meeste peuters die de 
peuterspeelzaal bezoeken stromen door naar groep 1 van de IJsselhof.  Kinderen die van het kinderdagverblijf  en de peuters-
peelzaal doorstromen naar groep 1 van de IJsselhof  maken vanaf 3,5 jaar al kennis met de basisschool. Op speciale meespeel-
momenten komen de kinderen, onder begeleiding van een medewerker van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal, een half 
uurtje meespelen met de kleuters van groep 1-2. Zo ontstaat er een soepele overgang van kinderopvang/ peuterspeelzaal 
naar de basisschool. Als een kleuter bijna naar de basisschool gaat vindt er een overdracht plaats tussen   de ouders, mede-
werker van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal en de leerkracht van de groep waar de kleuter naar toe gaat. 

7. Opvang van uw kind 

mailto:klantadvies@doomijn.nl
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8.1 Schooltijden 
De schooltijden zijn als volgt: 
Maandag  8.30 tot 14.45 uur 
Dinsdag  8.30 tot 14.45 uur 
Woensdag  8.30 tot 12.30 uur 
Donderdag  8.30 tot 14.45 uur 
Vrijdag  8.30 tot 12.30 uur 
 
Is uw kind ziek, dan geeft u dit, uiterlijk voor 8.30 uur, via de Parro-app aan de leerkracht door. 
Een schoolafspraak is dat alle kinderen onder schooltijd niet naar huis mogen, mits ze door ouders/verzorgers begeleid wor-
den. Dus ook bij ziekte onder schooltijd verzoeken we u om uw kind op te halen. 
 
8.2 Vakanties en vrije dagen 
Vakanties, vrije dagen en activiteiten op school worden vermeld in de schoolkalender (ook te downloaden van onze website). 
Het is een enkele keer onvermijdelijk dat er in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht. Eventuele wijzigin-
gen en aanvullingen worden vermeld  via de Parro-app. 
 
8.3 Verjaardagen 
Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. In de groep mag getrakteerd 
worden en daarna mag de jarige de klassen rond in de eigen hal. In de groepen 1-2 wordt de verjaardag alleen in de eigen 
groep gevierd. Wij zouden het fijn vinden als u ervoor zorgt dat het een, bij voorkeur, gezonde traktatie is: bescheiden en 
geen snoep.  
 
8.4 Pauze 
Om 9.50 uur krijgen de kinderen de gelegenheid om iets te eten en te drinken. Om een gezonde eetstijl te promoten, nemen 
de kinderen op woensdag en vrijdag alleen groente of fruit mee, een zgn. ‘Gruitdag.’ Daarnaast is het fijn als de kinderen de 
hele week een gezond tussendoortje eten.  
Om 10.00 uur gaan de groepen 3 t/m 8 onder begeleiding van alle groepsleerkrachten buiten spelen. De groepen 3 en 4 spe-
len op het plein of het grasveldje naast het plein. De groepen 5 t/m 8 spelen in het park.  
Leerkrachten zijn goed herkenbaar door de hesjes die ze dragen op het plein en in het park.  
 
8.5 Klassenshow 
Iedere groep verzorgt één keer per jaar een klassenshow. De klassenshow staat vermeld op de jaarkalender.  
De optredende groep verzorgt een afwisselende voorstelling van 11.45 tot 12.15 uur voor (groot)-ouders van de eigen groep 
en de eigen leerlingen uit het eigen leerteam. 

9.1 Op de fiets, lopend of met de auto 
We zien graag dat kinderen zo min mogelijk met de auto gebracht worden. Komt u toch met de auto, parkeer de auto dan in 
de parkeervakken! Teveel en verkeerd geparkeerde auto’s leidt tot gevaarlijke situaties. Als u dichtbij woont, vragen we uw 
kinderen om te voet te komen. Zo blijft er genoeg plaats in de fietsenstalling over voor de kinderen die wat verder weg wo-
nen. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 stallen de fiets aan de linkerzijde/ achterkant van de school, binnen de witte vlakken. 
 
9.2 Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt op onze school om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiter-
aard niet verplicht deze foto’s af te nemen. 
 
9.3 Leerplicht en verlof 
Om toegelaten te worden tot de basisschool moet uw kind 4 jaar zijn. Kinderen kunnen in de week dat zij 4 worden op school 
beginnen. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. 
Ziekmeldingen van kinderen, al dan niet leerplichtig, meldt u  via de Parro-app bij de  leerkracht.  
Het onderwijs kent geen snipperdagen. Als ouders/ verzorgers zich niet aan de regels houden zijn er boetes te verwachten. 
De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.  

8. School, vakanties en diverse mededelingen 

9. Diversen 
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Sinds 1 april 2017 zijn alle basisscholen aangesloten op het verzuimregister.  
De school is wettelijk verplicht om de volgende soorten ongeoorloofd verzuim te melden:  

• Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken 
 Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moet de school opnieuw een verzuimmelding opvoeren. De einddatum die  
 de school doorgeeft is de laatste verzuimdag óf de dag dat de 16 uur is bereikt 

• Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig 

• Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan. 
 
Bezoek aan de specialist, de tandarts 
Afspraken maakt u zoveel mogelijk na schooltijd. Maar soms kan het niet anders en valt een afspraak met specialisten  onder 
schooltijd. Verlofaanvraag wegens halfjaarlijkse controle bij uw tandarts kunnen wij echter niet honoreren. U kunt tijdig een 
afspraak na schooltijd maken.  
 
Verlof 
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. U vraagt, 2 week, van te voren verlof aan met het formulier 
‘Verlofaanvraag’, deze kan uw kind vragen aan en weer inleveren bij de leerkracht. De aanvraag wordt door de directeur wel 
of niet gehonoreerd en het formulier krijgt u via uw kind weer retour. Het kan voor komen dat een leerling of een gezinslid 
tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Om misverstanden te voorkomen is 
het van belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland te vragen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziek-
te blijkt.  
De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen.  
Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aan-
vraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de 
directeur te hebben gehoord. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar 
wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leer-
plichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.  
 
Reden van verlof: 
1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 
Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als 
richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Melding twee dagen van te voren bij de directeur van 
de school. 
 
2. Op vakantie onder schooltijd 
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als het kind tijdens de school-
vakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de di-
recteur éénmaal per schooljaar het kind vrijgeven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft dan ook de 
enige gezins- vakantie in dat schooljaar. Bij aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke 
aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt.  
 
Procedure en voorwaarden: 

• In verband met een eventuele bezwaar-procedure moet de aanvraag van tevoren ingediend, tenzij aangegeven waar-
om dat niet mogelijk was 

• De verlofperiode mag éénmaal per schooljaar worden verleend 

• De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan 

• De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen 
 
3. Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ 
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die niet onder artikel 11 onder a t/m g van de Leerplichtwet val-
len. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

• Een verhuizing: 1 dag  

• Het bijwonen van een huwelijk van bloed of aanverwanten t/m de vierde graad: 1 dag (buiten de woonplaats max. 2 
dagen) 

• Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of 
de leerplichtambtenaar) 

• Overlijden van bloed- of aanverwanten 

• Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed 
of aanverwanten: 1 dag 

• Voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden 

• Voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen (maar geen vakantieverlof!) 
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De volgende situaties zijn géén ‘andere gewichtige omstandigheden’ 

• Familiebezoek in het buitenland 

• Vakantie anders dan in de schoolvakanties 

• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding  

• Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden  

• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan 

• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte 

• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn 

• Gescheiden ouders waardoor het kind mogelijk aan twee vakanties kan deelnemen 
 
9.4 GGD en Jeugd– en gezinswerker 
 
GGD: 
De kinderen uit groep 2 en 7 worden onderzocht door de onderwijsassistente van de GGD op het gebied van lengte, gewicht, 
ogen en eventueel oren. Ouders krijgen van te voren een vragenlijst toegestuurd over de algehele gezondheid van hun kind. 
 
Jeugd- en gezinswerker: 
Vanuit het Sociaal wijkteam is Marian van Heijningen als Jeugd- en gezinswerker verbonden aan de IJsselhof. Ze  sluit, waar 
gewenst, aan bij de gesprekken met ouders, orthopedagoog, IB-er en leerkracht als er een zorgvraag is. Verder kan ze voor 
iedereen die een vraag of probleem heeft iets betekenen (zie adressenlijst). 
De hulpverlening richt zich op gezinnen die meerdere problemen hebben waar ze geen uitweg of oplossing meer in zien. Het 
kan gaan om complexe problemen, zoals een combinatie van gedragsproblemen bij het kind, schulden, problemen in de 
buurt, echtscheiding,  enz.  
Maar ook als het gaat om een korte, concrete opvoeding- of ontwikkelingsvraag (bijvoorbeeld als het kind nog niet zindelijk is 
of steeds ruzie maakt met zijn/ haar broertje) kan men aankloppen bij Marian.  Zij kan hierin ondersteunen en adviezen ge-
ven.  
Voorbeelden van vragen van ouders/verzorgers kunnen zijn 

• Wij zijn aan het scheiden. Waar moet ik op letten bij de kinderen?  

• Mijn kind heeft steeds buikpijn als het naar school moet. Wat kan er aan de hand zijn?  

• De leerkracht heeft gezegd dat mijn kind veel ruzie maakt in de klas. Thuis heeft het ook steeds driftbuien. Wat kan ik 
doen?  

• Ik heb een beperking of ziekte en dat heeft grote invloed op ons gezin, hoe kan ik er voor mijn kind zijn?  

• We maken ons zorgen over onze financiën, bij wie kan ik terecht?  
Zij kan eventueel ook kennis/hulp/collega’s inschakelen vanuit het sociaal wijkteam. De hulpverlening is zo kort mogelijk en zo 
lang als nodig is. U kunt hiervoor een afspraak maken onze intern begeleider. 
 
9.5 Aansprakelijkheid/verzekering 
De school heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van deze verzekering zijn alle betrok-
kenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Deze ongevallenverzekering geeft recht op een 
(beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten ge-
deeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). 
Materiële schade aan brillen, kleding en dergelijke is alleen verzekerd indien deze het gevolg is van een ongeval en voor zover 
niet elders verzekerd. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school (c.q. het schoolbestuur) zelf als zij die voor de 
school actief zijn, dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen.  
 
Wij attenderen u in dat verband op drie aspecten, die vaak aanleiding zijn tot een misverstand: 

• De school (c.q. het schoolbestuur) is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buiten-
schoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door 
de school moeten worden vergoed. 

• De school is alleen aansprakelijk wanneer er sprake is van een verwijtbare handeling en dit leidt tot schade (een cau-
saal verband tussen oorzaak en gevolg). De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten 
in haar rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatig-
heid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is wanneer aan een bril schade ontstaat door deelname aan de 
gymnastiekles; deze schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school en wordt derhalve niet 
vergoed. 

• De school (c.q. het schoolbestuur) is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leer-
lingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, de ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leer-
ling die tijdens de schooluren of tijdens andere schoolactiviteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is 
daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een parti-
culiere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 
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9.6 Sponsoring  
Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het onderwijs als aan nevenac-
tiviteiten. Met dat sponsorgeld kunnen extraatjes worden gedaan. Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier 
met sponsoring willen omgaan moet de sponsoring aan een van de volgende voorwaarden voldoen: 

• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.  

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het on-
derwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.  

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs negatief beïnvloeden, dan wel in 
strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt.  

 
9.7 Hoofdluis 
Alle kinderen worden na elke vakantie gecontroleerd. Bij het aantreffen van neten zal de leerkracht contact met u opnemen 
met het verzoek het kind te behandelen. Het kind mag gewoon op school blijven. Groepen waarin luizen/ neten worden aan-
getroffen worden na twee weken nogmaals gecontroleerd op luizen en neten. Via de GGD worden folders verstrekt met infor-
matie over hoe om te gaan met dit probleem. 
 
 
9.8 Sporttoernooien  
Als school nemen wij (bij voldoende opgave) aan de volgende sportactiviteiten deel: 

• Een sportdag voor de groepen 1 t/m 8 tijdens de Koningsspelen 

• Kidsrun voor degene die dat wil 

• Voetbal- ,korfbal- ,handbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8 

• Zwemkampioenschappen 
 
9.9 Schoenen uit! 
Het is geweldig fijn dat de kinderen van de groepen 5 t/m 8 in de pauzes in het park mogen spelen, wat hebben ze daar een 
ruimte! Het nadeel is dat er veel zand de school binnenkomt. Er zijn speciale kasten waar de kinderen hun buitenschoenen in 
kunnen zetten, zodat ze in de klas op speciale binnenschoenen/sloffen of slippers lopen. Dit binnenschoeisel kan ook in de 
schoenenkast bewaard worden op school. 
 
9.10 Pesten, ‘doe er wat aan!’  
Iedere school wil haar leerlingen een veilige leeromgeving bieden met een prettige en positieve sfeer. Daar hebben kinderen 
ook recht op. Maar soms is dat lastig. Dan wordt er gepest op school. Zowel ouders als  
leerkrachten hebben het beste voor met een leerling. Ieder kijkt vanuit een verschillend perspectief naar de leerling. Een leer-
ling gedraagt zich dikwijls heel anders thuis dan op school. 
Onze school heeft een anti-pestprotocol waarin de stappen staan beschreven die wij nemen bij het (vermoeden van) pesten. 
Dit protocol staat in het veiligheidsplan en op de website. Daarnaast hebben we een coördinator ‘Pesten’. Dit is onze gedrags-
specialist Floor Huijgen. Tevens fungeert zij ook als contactpersoon. 
 
9.11 Veiligheidsplan 
Het is van groot belang dat uw kind en u zich veilig voelen op school. Dit is natuurlijk ook van belang voor de leerkrachten. Om 
zowel de sociale als fysieke veiligheid te waarborgen is door ons bestuur een veiligheidsplan opgesteld. Alle onderwerpen die 
met veiligheid te maken hebben zijn hierin opgenomen. Te denken valt aan regelgeving omtrent medicijngebruik, verkeers-
veiligheid, maar ook de klachtenregeling en het pestprotocol.  
Het veiligheidsplan ligt ter inzage op school en staat op onze website. 
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10. Namen en adressen 

IKC de IJsselhof 
Staatssecretarislaan 10 
8015 BX Zwolle 
038-4600973 
06-51804370 
m.arendsen@ooz.nl 
www.obs-ijsselhof.nl  

Kinderopvang Doomijn 
Postbus 1064 
8001 BB Zwolle 
038-4214521 
klantenservice@doomijn.nl 
www.doomijn.nl 
Vestigingsmanager: Karen Borst 

Stafbureau Openbaar Onderwijs Zwolle 
Bezoekadres: Dobbe 74 
Postbus 55 
8000 AB Zwolle 
College van Bestuur: de heer K. Elsinga 
                                      de heer A. de Wit 
www.ooz.nl 

Centraal meldpunt  
vertrouwensinspecteurs 
0900-111 31 11  

Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht  
0800-8051 (gratis) 
info@onderwijsinspectie.nl 

Intraverte 
Le Chevalierlaan 19 
8162 PD Epe 
0578-688127 
nfo@intraverte.nl 
www.intraverte.nl  

Schoolarts 
GGD IJsselland  
Zeven Alleetjes 1 
8011 CV Zwolle 
038-428 14 28  
info@ggdijsselland.nl 

afd. jeugdgezondheidszorg                
088-443 07 02  

 

Logopedie 
Sandra Knol 
038-4652601 
logopediezwollezuid@planet.nl 

Jeugd - en gezinswerker vanuit het 
Sociaal Wijkteam 
Marian van Heijningen  
(of via de intern begeleider) 
06 30997585  
m.van.heiningen@swt.zwolle.nl  
 

Fysiotherapie 
038-420 47 37 (algemeen) 
info@moor-kids.nl 

Contactpersoon TSO 
Alie Koopman (onderbouw) 
038-460 57 59 
alie.koopman@profit-consulting.com 
Janien van der Kolk 
janienvanderkolk@gmail.com 
038-465 13 86 
 

 

http://www.obs-ijsselhof.nl
mailto:klantenservice@doomijn.nl
http://www.doomijn.nl
mailto:info@onderwijsinspectie.nl
mailto:info@intraverte.nl
http://www.intraverte.nl
mailto:info@ggdijsselland.nl
mailto:info@moor-kids.nl
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11. Afkortingen: 
AVI-niveau 
(lezen) Analyse van Individualiseringsvormen (lezen) 

BHV Bedrijfs Hulp Verlening 

BSO Buiten Schoolse Opvang 

CITO Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling 

DC Diensten Centrum 

DORR Dagelijks Observeren, Registreren, Rapporteren 

GGD Gemeentelijke Gezondheids Dienst 

GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad 

HALT Het ALTernatief (leer- of werkstraf bij kleine vergrijpen) 

IB'er Intern Begeleider 

ICT Informatie en Communicatie Technologie 

IKC Integraal Kind Centrum 

KDV Kinder Dag Verblijf 

KPZ Katholieke PABO Zwolle 

MLI Master Leren en Innoveren 

MR Medezeggenschaps Raad 

NJG Netwerk voor Jeugd en Gezin 

OBS Openbare Basis School 

OC Ouder Commissie (Doomijn) 

OC&W (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

OOZ Openbaar Onderwijs Zwolle 

OR Ouder Raad 

PABO Pedagogische Academie Basisonderwijs 

PAD Programma Alternatieve Denkstrategieën 

PM-er Pedagogisch Medewerker 

PO Primair Onderwijs 

PSZ Peuterspeelzaal 

ROC Regionaal Opleidingen Centrum 

SO Speciaal Onderwijs 

TSO Tussen Schoolse Opvang 

TULE/ SLO Tussendoelen & Leerlijnen / Stichting Leerplan Ontwikkeling 

VO Voortgezet Onderwijs 

VSO Voor Schoolse Opvang 

VVE Vroeg en Voorschoolse Educatie 

VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 

WMK Werken Met Kwaliteit 

WSNS Weer Samen Naar School 
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