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VOORWOORD   

Er   is   niets   mooier   dan   een   kind   onder   je   handen   zien   groeien.   Van   voorzichtig   een   eerste   keer  
proberen   tot   het   luid   ‘Ja,   het   lukt.   Ik   kan   het!’   En   dan   juichend   door   de   school.   Ook   als   je   in   het  
begin   groeien   nog   moeilĳk   vind,   bang   bent   dat   je   het   niet   kan.   De   Omniumschool,   we   genieten  
van   elke   stap   vooruit   die   ze   maken.  
Ieder   kind   mag   zichzelf   zĳn   en   zichzelf   worden,   krĳgt   de   mogelĳkheid   om   zich   te   ontwikkelen   en  
te   schitteren.   School   staat   naast   het   kind   om   gereedschap   aan   te   geven,   aan   te   moedigen,   de  
techniek   bĳ   te   schaven   en   het   kind   de   beste   prestatie   te   laten   leveren   die   het   kan:   zichzelf  
verwezenlĳken.  
 
Dorien   Kok  
Directeur  

Waarom   een   schoolgids   

Een   schoolgids   heeft   als   doel   ouders,   verzorgers   en   leerlingen   te   informeren,   of   dat   nu   gaat   om  
ouders,   verzorgers   en   leerlingen   die   al   voor   deze   school   gekozen   hebben,   of   als   die   de   keuze  
nog   moet   worden   gemaakt.   Met   de   informatie   uit   deze   schoolgids   krĳgt   u   een   beeld   van   onze  
school.   
Ouders,   verzorgers   en   leerlingen   die   voor   het   eerst   met   onze   school   kennis-   maken   zullen   na  
het   lezen   van   deze   digitale   gids   een   idee   hebben   over   het   functioneren   van   onze   school.   Om   de  
school   en   ons   beter   te   leren   kennen,   kunt   u   een   afspraak   met   ons   maken.   U   kunt   dan   in   de  
school   rondkĳken   en   mondeling   meer   informatie   krĳgen.   U   bent   van   harte   welkom.   Ouders   en  
verzorgers   van   nieuwe   leerlingen   ontvangen   de   digitale   schoolgids   bĳ   aanmelding.   
Aan   de   ouders   en   verzorgers   van   de   leerlingen   van   de   Omniumschool   vragen   we   om   deze  
digitale   schoolgids   goed   te   bewaren.   Aanvullingen   of   veranderingen   krĳgt   u   aangereikt   aan   het  
einde   van   ieder   schooljaar,   zodat   u   toch   een   actueel   document   in   uw   bezit   houdt.   De   meest  
actuele   digitale   schoolgids,   met   aanvullingen   en   eventuele   wĳzigingen,   kunt   u   altĳd   inzien   via  
onze   website.   Waar   we   in   deze   gids   spreken   over   ‘hem’   of   ‘zĳn’   kan   ook   ‘haar’   gelezen   worden.   

Hoofdstuk   1:   De   school   

1.1   Identiteit   

Onder   identiteit   verstaan   we   de   eigenheid   van   onze   school,   oftewel   dat   wat   deze   school   uniek  
en   bĳzonder   maakt.   -   Team,   kinderen   en   ouders:   samen   zĳn   we   deze   school.   -   De  
Omniumschool   is   een   brede   ondersteuningsschool.   We   proberen   via   een   360   graden   view   -  
met   alle   betrokkenen,   inclusief   het   kind   zelf   -   de   kinderen   continu   in   beeld   te   krĳgen   om   zo  
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maatwerk   te   leveren   op   het   gebied   van   onderwĳs.   Basis   daarvoor   is   stimulerend   signaleren.  
Samen   zien   we   het   kind.   

1.2   Algemene   informatie   

Omniumschool   chool   (31LT)   
Kortsteel   5   
3892   BP   Zeewolde   
036-720   0   721   
zeewolde.omniumschool.nl   
 
Directie   
D.R.   Kok   (Dorien)   
zeewolde@omniumschool.nl   
 
College   van   bestuur   (42782)   
Voorzitter:   de   heer   R.   Steenkamp.   
Kortsteel   5   
3892   BP   Zeewolde   
036-720   0   720   
http://omniumschool.nl   

Interne   vertrouwenspersoon   
Mevrouw   L.   van   den   Beld   (bestuur)   
l.vandenbeld@omniumschool.nl   

Externe   vertrouwenspersoon   
Mevrouw   C.   Godefroy   
Schorpioenstraat   10   
8303   ZT   Emmeloord   
0527-61865653   /   06-10415986   
info@cgcontent.nl   
Gecertificeerd   en   aangesloten   bĳ   de   Landelĳke   vereniging   vertrouwenspersonen   (LVV),   lidnr  
L2063   

Medezeggenschapsraad   
Voorzitter:   mevrouw   G.   van   de   Brink   
medezeggenschap-zw@omniumschool.nl   

Leerplichtambtenaar   
Meerinzicht   voert   de   taak   Leerlingzaken   uit   voor   oa   de   gemeente   Zeewolde.   
Meerinzicht   
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Postbus   1201   
3840   BE   Harderwĳk   
info@meerinzicht.nl   
085-1108611   
 
Gemeente   
Raadhuisplein   1   
3891   ER   Zeewolde   
Postbus   1   
3890   AA   Zeewolde   
info@zeewolde.nl   
036   -   5229522   

Inspectie   van   het   Onderwĳs   
Postbus   431  
2100   AK   Heemstede   
023   –   5483489   
 

1.3   Dagelĳkse   praktĳk   

CORONA  

Het   landelĳke   corona   protocol   dient   als   handreiking   voor   het   primair   onderwĳs   bĳ   het   opstarten  
van   de   scholen   vanaf   11   mei   2020.    In   het   protocol   wordt   ingegaan   op   een   aantal   praktische  
aspecten   rondom   veiligheid   en   hygiëne   waar   rekening   mee   gehouden   kan   worden.   Scholen  
worden   echter   niet   gehouden   tot   het   onmogelĳke.   Informatie   over   de   praktische   invulling   van  
het   corona   protocol,   waarbĳ   eventueel   afgeweken   wordt   van   de   informatie   in   deze   schoolgids,  
is   te   verkrĳgen   bĳ   de   directie.   

SCHOOLTĲDEN   

De   Omniumschool   kent   een   semi-continurooster.   De   school   gaat   om   08.15   uur   open   voor   de  
leerlingen.   De   lessen   starten   meteen   om   08.30   uur.   De   ouders/verzorgers   van   de   kinderen   van  
4   tot   6   jaar   mogen   de   kinderen   tot   de   deur   van   de   klas   brengen.   De   kinderen   van   hogere   leeftĳd  
gaan   zelfstandig   naar   binnen.   De   leerkracht   is   op   dat   moment   echt   voor   de   kinderen   aanwezig.  
De   binnenkomst   is   dus   niet   geschikt   voor   een   oudergesprek.   We   vragen   u   als   ouder/verzorger  
hier   rekening   mee   te   houden.   
 
Groep   1   t/m   3   ma   t/m   do   08.30-14.30   -   wo   08.30-12.30   uur   -   vr   08.30-12.00  
Groep   4   -   5   ma   t/m   vr   08.30-14.30   -   wo   08.30-12.30   uur  
Groep   6   &   8   ma   t/m   vr   08.30-14.30   -   wo   08.30-12.30   uur  
In   de   ochtend   is   er   een   pauze   tussendoor.   
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TUSSENSCHOOLSE   OPVANG  
In   basis   mogen   de   kinderen   tussen   12.15   en   13.00   uur   naar   huis,   echter   alle   kinderen   blĳven   in  
de   praktĳk   voor   de   lunch   op   school.   
Met   ingang   van   dit   schooljaar   maken   we   gebruik   van   vaste   overblĳfouders   op   de   donderdag   en  
vrĳdag,   met   de   intentie   dit   uit   te   breiden   naar   de   maandag   en   dinsdag.   Hiervoor   ontvangen   zĳ  
een   vrĳwilligersvergoeding.   
Voor   het   overblĳven     betaal   je   een   bĳdrage.   Wĳ   kiezen   er   als   school   bewust   voor   om   deze  
bĳdrage   puur   kostendekkend   te   laten   zĳn.   De   bĳdrage   komt   daarmee   op   €   0,75   per   kind   per  
keer,   met   ingang   van   1   oktober   2020.   Dit   bedrag   wordt   jaarlĳks   geëvalueerd.   Voor  
tussenschoolse   opvang   krĳg   je   geen   kinderopvangtoeslag.  
 
We   gaan   werken   met   het   systeem   van   de   organisatie   Overblijven   met   Ed ith,   het   online  
registratie-   en   administratiesysteem   voor   de   tussenschoolse   opvang   (TSO).   Dit   biedt   praktische  
voordelen   voor   de   kinderen,   ouders   en   de   school.    

NASCHOOLSE   OPVANG  
Voor   schooljaar   2020-2021   staat   de   start   van   een   naschoolse   opvang   gepland   in   het   eigen  
schoolgebouw.   Deze   zal   verzorgd   worden   door   Prokino.   

MOBIELE   TELEFOON   
De   mobiele   telefoon   van   de   leerling   wordt   bĳ   binnenkomst   op   de   afgesproken   plaats   gelegd,  
tot   het   moment   van   naar   huis   gaan.   Bĳ   calamiteiten   bellen   ouders   naar   school   en   niet  
(rechtstreeks)   naar   de   leerling.   Indien   nodig   kan   het   kind   na   overleg   met   de   leerkracht   via   de  
schooltelefoon   contact   opnemen   met   het   thuisfront.   

SCHOOLVAKANTIES   

Eerste   schooldag   31   augustus   2020  
Herfstvakantie   19   oktober   2020   t/m   23   oktober   2020  
Kerstvakantie   21   december   2020   t/m   1   januari   2021  
Voorjaarsvakantie   22   februari   2021   t/m   26   februari   2021  
Pasen   2   april   21   en   5   april   2021  
Meivakantie   26   april   2021   t/m   7   mei   2021  
Hemelvaart   13   mei   2021   en   14   mei   2021  
2e   Pinksterdag   24   mei   2021  
Zomervakantie   19   juni   2021   t/m   27   augustus   2021  

STUDIEDAGEN   

Scholen   mogen   per   jaar   zeven   schooldagen   indelen   als   studiedagen   voor   de   leraren.   Tĳdens  
deze   studiedagen   komen   belangrĳke   onderwerpen   aan   bod   die   de   leraren   staat   te   stellen  
continue   beter   in   te   spelen   op   de   leerlingen   als   groep,   als   individu   en   op   de  
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onderwĳsmethoden.   De   studiedagen   worden   bekend   gemaakt   via   de   website   van   de   school   en  
de   Parro   app.   De   kinderen   hebben   op   deze   dagen   geen   school.   

TOSTIDAG   
Op   dinsdag   is   het   tostidag   in   de   middenbouw,   op   vrĳdag   voor   de   bovenbouw.   In   de   keuken  
van   de   school   staan   meerdere   tosti-apparaten,   die   door   kinderen   van   8   jaar   of   ouder   bediend  
kunnen   worden   -   voor   anderen   en   zichzelf.   De   kinderen   doen   dit   op   toerbeurt   een   periode,  
indien   ze   zich   hiervoor   aanmelden.   De   afspraak   is   dat   ze   de   keuken   en   apparatuur   netjes  
achterlaten.   Maximaal   één   tosti   per   kind.   

GYMLES   

Groep   1   t/m   3   krĳgt   op   woensdag   gymles   van   juf   Daphne   in   de   speelzaal.   Graag   een   kort  
gymbroekje,   t-shirt   en   schoenen   met   grip   meegeven   in   een   losse   tas.   
 
Groep   4   t/m   8   Zeewolderhoek   -   De   Verbeelding   29   Zeewolde  
Juf   Anne   blĳft   1x   in   de   week   gymles   geven.   Daar   komt   juf   Nicole   bĳ.   Beide   zĳn   vakleerkracht.   
Groep   4   t/m   8   gymt   komend   jaar   op  

- Maandag   (juf   Anne)   -   aan   het   eind   van   de   schooldag.   De   kinderen   kunnen   dan   bĳ   de  
gymzaal   opgehaald   worden   of   indien   zo   afgesproken   alleen   naar   huis.   Donderdag   (juf  
Nicole)   -   voor   de   lunch.   

Graag   gymkleding   meegeven   in   een   losse   tas.  

KNUFFEL   

Bĳ   ons   is   het   toegestaan   om   je   knuffel   mee   te   nemen   naar   school.   Wĳ   vinden   dat   niet   vreemd  
en   juichen   deze   vorm   van   veiligheid   toe.   Wel   graag   een   handzaam   formaat   aanhouden.   

SLOFFEN   

Thuis   doe   je   meestal   als   eerste   je   schoenen   uit.   Met   schoenen   aan   spelen   is   daarbĳ   niet   fĳn.  
We   zĳn   daarom   een   ‘sloffenschool’.   Iedereen   die   dat   wil   mag   dus   sloffen   dragen   op   school.   

WATERFLES   
We   zĳn   als   ‘grote   mensen’   gewend   regelmatig   wat   te   drinken.   Op   scholen   is   dat   meestal  
voorbehouden   aan   de   pauzes.   We   vinden   het   belangrĳk   dat   de   kinderen   regelmatig   wat  
drinken,   zeker   als   ze   dorst   hebben   of   het   warm   weer   is.   Ieder   kind   heeft   daarom   een   bidon   op  
tafel   staan.   Natuurlĳk   een   bidon   die   niet   knoeit   als   deze   omvalt.   Na   school   gieten   de   kinderen  
die   leeg   en   spoelen   ze   de   bidon   om.   In   het   weekend   en   de   vakanties   gaat   de   fles   mee   naar  
huis   om   afgewassen   te   worden.   
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Hoofdstuk   2:   Waar   de   school   voor   staat   

2.1   Missie   

Kernonderwĳs   is   een   onderwĳsvorm   waarin   oog   is   voor   bestaande   kwaliteiten   van  
onderwĳssystemen   in   en   buiten   Nederland   –   die   zich   echter   niet   alleen   richt   op   het   gemiddelde  
kind,   maar   waar   gekeken   wordt   naar   aanpak   en   tools   om   alle   kinderen   dat   te   geven   wat   ze  
nodig   hebben   om   te   groeien,   bloeien   en   het   maximum   aan   potentie   te   stimuleren.   

2.2   Visie   

Een   kind   is   geen   onbeschreven   blad   dat   beschreven   moet   worden,   geen   lege   emmer   waar   je  
kennis   in   giet.   Een   kind   is   een   mens,   een   volwaardig   mens   met   goede   en   minder   sterke  
eigenschappen,   eigen   talenten,   ideeën   en   karakter.   Ieder   kind   is   uniek,   de   taak   van   een  
begeleider   of   leerkracht   is   om   dat   unieke   te   zien.   Ieder   kind   heeft   talenten,   de   taak   van  
onderwĳs   is   om   het   kind   te   helpen   die   talenten   te   ontwikkelen.   Ieder   kind   heeft   dingen   die   het  
(nog)   niet   zo   goed   kan,   de   taak   van   school   is   om   bĳ   te   sturen   waar   nodig   en   het   kind   te   helpen  
zichzelf   bĳ   te   schaven   zodat   die   eigenschappen   geen   belemmering   of   struikelblok   worden.  
Ieder   kind   mag   zichzelf   zĳn   en   zichzelf   worden,   krĳgt   de   mogelĳkheid   om   zich   te   ontwikkelen   en  
te   schitteren.   School   staat   naast   het   kind   om   de   gereedschappen   aan   te   geven,   aan   te  
moedigen,   de   techniek   bĳ   te   schaven   en   het   kind   de   beste   prestatie   te   laten   leveren   die   het  
kan:   zichzelf   verwezenlĳken.   Ieder   kind   begint   zĳn   leven   met   leren,   heeft   een   aangeboren  
verlangen   om   te   leren   en   heeft   een   grenzeloze   nieuwsgierigheid.   School   kan   dat   alleen   maar  
begeleiden,   de   banen   aangeven   waarlangs   het   kind   veilig   kan   leren   rennen,   struikelblokken  
wegnemen   door   goed   onderwĳs   te   bieden,   leren   hordelopen   waar   nodig   en   uiteindelĳk   het   kind  
uitzwaaien   terwĳl   het   vol   vertrouwen   de   wĳde   wereld   in   rent.   

2.3   Uitgangspunten   

Het   uitgangspunt   bĳ   het   lesgeven   is   om   kinderen   zowel   pedagogisch   als   didactisch   op   hun  
eigen   manier   te   benaderen.   Het   vormgeven   van   onderwĳs   begint   bĳ   de   erkenning   dat   alle  
kinderen   recht   hebben   onderwĳs   op   maat,   ook   als   dat   betekent   dat   de   vorm   van   dit   onderwĳs  
afwĳkt.   Kernonderwĳs   ziet   het   talent   bĳ   het   kind   en   stimuleert   deze,   ook   als   er   daarvoor   van   het  
reguliere   pad   afgeweken   moet   worden.   Elk   kind   heeft   potentie   tot   iets   moois   en   groots.  
Kinderen   ontwikkelen   een   goede   houding   ten   aanzien   van   het   leren.   School   heeft   oog   voor   de  
verschillende   (leer)behoeftes   van   leerlingen.   Zoeken   naar   het   antwoord   op   de   vragen   ‘hoe   leert  
een   kind’   en   ‘hoe   is   een   kind   slim’,   hoe   je   diens   ontwikkelde   intelligentie   en   vaardigheden   kunt  
versterken   en   hoe   het   kind   hier   optimaal   gebruik   van   kan   maken.   Een   van   de   speerpunten   van  
Kernonderwĳs   is   kinderen   leren   om   te   leren.   Pas   als   ze   dit   kunnen,   kunnen   ze   met  
zelfvertrouwen   zich   later   kennis   eigen   maken   die   nuttig   of   nodig   is,   bĳvoorbeeld   om   bĳ   te  
blĳven   in   hun   vakgebied,   of   om   een   nieuwe   richting   in   te   slaan.   Kernonderwĳs   in   een   initiatief  
van   Dorien   Kok.   
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2.4   Groeien   

Groeien   is   het   moeilĳkste   onderdeel   van   iets   wat   je   net   gestart   bent.   Groeien   vraagt   ruimte   en  
tĳd   wil   het   goed   gaan.   Voor   je   gevoel   gaat   groeien   nooit   snel   genoeg.   We   willen   als   organisatie  
echter   niet   te   snel   groeien,   we   willen   de   ruimte   en   tĳd   nemen   om   het   goed   te   doen.   De   juiste  
aandacht   geven.   We   zĳn   een   nieuwe   school,   met   een   nieuwe   visie   en   een   nieuw   team.   Ook   zĳn  
we   als   team,   ouders   en   kinderen   nieuw   voor   elkaar.   We   willen   samen   met   jullie   groeien,   maar  
zoals   gezegd:   groeien   vraagt   ruimte   en   tĳd.   Laten   we   elkaar   dat   wederzĳds   geven.   

2.5   Onderwĳsklimaat   

Om   de   kansen   voor   ieder   kind   op   een   succesvolle   toekomst   zo   groot   mogelĳk   te   maken   vragen  
we   grote   inspanningen   van   leraren,   leerlingen   en   ouders/   verzorgers.   We   verwachten   een  
uiterste   inzet   van   alle   betrokkenen.   Samen   
 
op   weg   naar   succes   waarbĳ   we   allen   een   rolmodel   voor   een   ander   zĳn.   We   inspireren   en  
stimuleren,   wĳzen   op   mogelĳkheden,   belonen   en   vieren   groei   en   succes.   

2.6   Structuur   

Kernonderwĳs   wil   structuur   bieden   voor   leerlingen,   team   en   ouders.   Structuur   geeft  
duidelĳkheid   en   rust.   Duidelĳkheid   in   activiteiten,   inrichting,   personen,   vrĳe   momenten,  
didactiek,   op   sociaal   gebied,   communicatie   en   tĳdsindeling.   Ook   richting   team   en   ouders.   

2.7   Omgangsbeleid   

Pesten   is   systematisch   geestelĳk,   lichamelĳk   of   seksueel   geweld   tussen   kinderen   en/of  
volwassenen.   Pesten   heeft   te   maken   met   normen   en   waarden.   Pestprogramma’s   zĳn  
voornamelĳk   gericht   op   kinderen   die   gepest   zĳn   en   niet   op   de   pesters   en   zogenoemde   neutrale  
kinderen.   De   Omniumschool   zal   zelf   beleid   maken,   aangepast   aan   de   eigen   situatie.   Startpunt  
is   daarbĳ:   hoe   gaan   we   met   elkaar   om.   Dit   vanuit   samenwerking   tussen   alle   betrokken   partĳen,  
dus   bestuur,   team   ouders/verzorgers   en   leerlingen.   Aandacht   voor   normen   en   waarden,   pesten  
en   pestpreventie   is   er   vanaf   de   jongste   kinderen.   We   kĳken   daarbĳ   niet   alleen   naar   pesters   en  
degene   die   gepest   worden,   maar   ook   naar   omstanders   en   degene   die   zwĳgen   of   de   pester  
ondersteunen.   Door   actief   te   signaleren   en   naar   (onderling)   gedrag   te   kĳken   kunnen   we   pesten  
voor   zĳn.   We   hebben   samen   oog   voor   hen   die   een   hoger   risico   op   slachtoffer   worden   hebben  
en   voor   hen   die   provoceren.   Het   team,   de   overige   schoolgeledingen   en   de   ouders   leven   het  
gewenste   schoolklimaat   voor   en   zĳn   de   spiegel   voor   de   leerlingen   voor   wat   betreft   wederzĳds  
respect   en   het   nemen   van   verantwoording,   het   zich   houden   aan   afspraken   en   hoe   men   met  
elkaar   omgaat.   We   kĳken   dus   ook   naar   ons   eigen   gedrag   en   de   gevolgen   daarvan.   Iedereen  
moet   zĳn   verantwoording   nemen:   door   eigen   gevoelens   en   dat   wat   je   gezien   hebt   verplicht   te  
melden,   op   te   treden   tegen   pestgedrag   en   de   omstanders   op   hun   verantwoording   te   wĳzen.  
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Door   onvrede   geen   schoolplein   issue   te   maken,   maar   te   melden   bĳ   de   juiste   persoon   in   school.  
We   zullen   regelmatig   over   veiligheid,   gevoelens   en   gevolgen   van   gedrag   praten.   De   school  
moet   een   veilige   plaats   zĳn   voor   iedereen,   klein   of   groot.   Het   beleid   hierop   wordt   uitgevoerd   en  
eens   per   jaar   geëvalueerd.   De   school   biedt   een   vertrouwenspersoon   voor   wie   deze   nodig   heeft.  
We   zien   de   noodzaak   van   professionele   hulp   voor   het   gepeste   en   pestende   kind   of   de  
volwassene   en   zullen   dit   ondersteunen.   De   school   heeft   ook   een   pestprotocol,   een   intern   en  
indien   gewenst   of   nodig   een   extern   vertrouwenspersoon   (zie   punt   1.2   schoolgids).   Natuurlĳk  
kan   een   kind   ook   zelf   een   vertrouwenspersoon   in   de   school   kiezen,   zoals   een   leerkracht   of   de  
directeur.   

2.8   Lerende   organisatie   

Een   school   leert   zelf   ook:   het   leervermogen   vergroten   en   eenieder   met   elkaar   verbinden   om   dit  
leerproces   mogelĳk   te   maken.   Leerlingen,   team,   ouders   en   de   omgeving   van   de   school   zĳn   bĳ  
dit   proces   betrokken.   Een   organisatie   die   groeit   door   zich   voor   groei   open   te   stellen   en  
samenwerking   te   stimuleren.   Leren   van   elkaar,   iedereen   doet   mee   en   is   betrokken.   We   zĳn  
samen   verantwoordelĳk   en   werken   aan   een   permanente   ontwikkeling,   op   persoons-   maar   ook  
op   beleidsgebied.   We   zĳn   flexibel   in   denken   en   doen,   ook   in   de   organisatiestructuur.   We  
stimuleren   initiatieven   van   alle   betrokkenen   en   gaan   bewust   met   elkaar   om.   Iedereen   krĳgt   de  
ruimte   om   zichzelf   te   ontplooien.   We   zoeken   bewust   de   verbinding   met   de   omgeving   op.   Een  
lerende   organisatie   kenmerkt   zich   door   een   duidelĳke   visie   (zie   punt   2.2),   die   regelmatig   wordt  
besproken   en   geëvalueerd.   Dit   leidt   tot   ‘actieleren’,   waarbĳ   de   personen   in   het   team   het  
geleerde   toepassen   en   delen   met   de   anderen   in   het   team.   Zo   blĳft   de   ontwikkeling   in   beweging.   

2.9   Schoolgebouw   

Het   schoolgebouw:   een   weerspiegeling   van   de   schoolidentiteit,   schoolcultuur   en  
onderwĳsvisie.   Er   moet   sprake   zĳn   van   een   stimulerende,   functionerende   werkomgeving   die   de  
kinderen,   het   team   en   de   ouders/verzorgers   stimuleren   tot   groei   en   bloei.   Er   moet   een  
vertaalslag   gemaakt   worden   van   de   identiteit,   schoolcultuur   en   onderwĳsvisie   naar   de   inrichting  
van   een   inspirerende   school.   

2.10   Buurt   en   regio   

Kernonderwĳs   streeft   naar   wĳk-   en   regio   gerichte   samenwerking   tussen   de   school,   andere  
scholen,   buren,   clubs,   verenigingen,   gemeenten   en   bedrĳven.   

2.11   Zorg   in   school   

Alle   kinderen   gaan   naar   dezelfde   school   tenzĳ   het   echt   niet   anders   kan   is   het   streven.   We   willen  
proberen   aan   alle   kinderen   goed   en   gedegen   onderwĳs   te   bieden   op   hun   eigen   niveau.   We  
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proberen   ook   zoveel   mogelĳk   drempels   uit   de   weg   te   ruimen–   indien   dit   in   het   belang   van   het  
kind   is   of   drempels   juist   te   leren   overwinnen.   Soms   is   een   drempel   een   startpunt   voor   groei.   
Voordat   een   kind   bĳ   ons   op   school   kan   komen   kĳken   we   vanuit   360   graden   view,   dus   met   alle  
betrokkenen,   naar   kindkenmerken   (behoeftes,   mogelĳkheden,   talenten,   zĳnsluik,  
belemmeringen   en   functioneren).   Hier   gaan   we   zeer   zorgvuldig   mee   om.   Indien   nodig   wordt   er  
externe   expertise   bĳ   gehaald.   Voor   de   plaatsing   in   een   groep   zal   er   sprake   zĳn   van   afweging  
van   de   belangen   van   het   kind   en   de   groep.   Een   kind   dat   van   een   andere   school   komt  
(zĳ-instroom)   komt   altĳd   eerst   proefdraaien.   
De   zorg   op   de   Omniumschool   is   gericht   op   het   zien   (signaleren),   wegnemen   of   beperken   van  
belemmeringen   voor   de   ontwikkeling   en   het   leren   van   het   kind.   Alle   betrokkenen   werken   samen  
aan   een   goede   interne   zorg   op   school   vanuit   een   kindgerichte   visie.   Uitgangspunten   hierbĳ   zĳn  
de   onderwĳsbehoeften   van   het   kind   en   een   goede   samenwerking   met   de   ouders.   Het   streven   is  
om   signalering   en   hulpverlening   door   externe   experts   zoveel   mogelĳk   in   de   school   plaats   te  
laten   vinden.   Dit   in   goed   overleg   met   de   ouders   en   indien   haalbaar   en   gewenst   door   de   expert  
of   school   in   aanwezigheid   van   de   ouders.   De   school   werkt   zoveel   mogelĳk   samen   met   dezelfde  
externe   experts   om   de   samenwerking   zo   optimaal   mogelĳk   te   laten   zĳn.   Op   deze   manier   wordt  
de   belasting   voor   het   kind   zo   minimaal   mogelĳk   gehouden.   

De   school   ziet   het   kennis   hebben   van   zorg   (leer-   of   gedragsproblemen,   ontwikkelings-   of  
functioneringsproblemen   en   handicaps)   en   het   evalueren   van   het   zorgbeleid   op   school  
samen   met   de   intern   begeleider   als   erg   belangrĳk   en   een   continue   proces.   De   directie,  
intern   begeleider,   leerkrachten   en   eventuele   begeleiders   delen   daarom   dezelfde   visie   op  
onderwĳs   en   zorg   en   zorgen   samen   voor   beleid   op   zorg.   

De   school   probeert   ieder   kind   een   passend   aanbod   van   onderwĳs   en   zorg   te   geven.   De  
school   daagt   de   leerling   uit   zich   te   ontwikkelen   in   lĳn   met   zĳn/haar   persoonlĳke  
mogelĳkheden.   De   school   zal,   indien   van   toepassing,   aangeven   dat   een   passend  
zorgaanbod   niet   haalbaar   is.   De   school   neemt   verantwoording   ten   aanzien   van   het  
gezamenlĳk   met   de   ouders   vinden   van   een   andere   school   die   wel   een   passend  
zorgaanbod   kan   bieden.   

De  school  biedt  een  brede  basis  waarbĳ  er  ruimte  is  voor  excelleren  bĳ  alle  kinderen,                              
waarbĳ  er  extra  aandacht  moet  zĳn  voor  kinderen  waarbĳ  het  basisaanbod  niet                        
afdoende   is.   

Een   balans   tussen   zelfstandig   werken,   begeleid   onderzoeken   en   begeleiding,   met   daarbĳ  
de   goede   competenties   en   de   motivatie   van   de   leerlingen   geven   een   krachtige  
leeromgeving.   Er   moet   daarbĳ   sprake   zĳn   van   eigen   balans   en   prestatie   bĳ   de   leerling.   

Kernonderwĳs   staat   voor   goed   en   gedegen   onderwĳs.   Alle   kinderen   leren   wat   ze   nodig  
hebben   om   op   hun   niveau   te   kunnen   functioneren   in   de   (toekomstige)   maatschappĳ,   op   de  
voor   hen   meest   geschikte   manier.   Kernonderwĳs   staat   ook   voor   effectief   onderwĳs:   het  
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onderwĳs   wordt   zo   gegeven   dat   er   voor   kinderen   het   hoogste   rendement   is.   Hierbĳ   kĳken  
we   niet   alleen   naar   de   reguliere   methoden.   Indien   nodig   kĳken   we   ook   naar   andere  
manieren   om   de   kinderen   de   stof   eigen   te   laten   maken.   Kernonderwĳs   staat   voor   een  
aanpak   waarbĳ   kinderen   al   bewegend   onderdelen   van   lezen,   rekenen   en   spellen   leren.   Dit  
geeft   een   positief   effect   op   de   vaardigheid   van   de   leerlingen   op   deze   leergebieden.  
Kernonderwĳs   ziet   het   talent   bĳ   het   kind   en   stimuleert   deze,   ook   als   er   daarvoor   van   het  
reguliere   pad   afgeweken   moet   worden.   Elk   kind   heeft   potentie   tot   iets   moois   en   groots.   

2.12   Werken   bij   Omniumschool  
GASTDOCENTEN   
De   school   streeft   naar   inzet   van   gastdocenten   uit   het   bedrĳfsleven   en   van   diegene   die   vanuit  
vak-   of   hobby   gebied   of   achtergrond   verrĳking,   verbreding   en   verdieping   kunnen   bieden.   Dit  
kunnen   ook   (groot-)ouders/verzorgers   van   de   school   zĳn.   

VRĲWILLIGERS   

Onze   school   is   blĳ   met   alle   extra   handen   die   we   kunnen   krĳgen   om   het   voor   de   kinderen   zo  
plezierig   mogelĳk   te   maken.   Ook   voor   de   leerkrachten   is   het   fĳn   als   er   extra   hulp   beschikbaar  
is.   We   zoeken   mensen   met   passie   voor   onze   leerlingen   en   het   onderwĳs.   Zeker   in   de  
opstartfase   is   alle   hulp   nodig.   

STAGIAIRES   EN   STUDENTEN   

Kernonderwĳs   staat   open   voor   stagiaires   van   alle   scholen/opleidingen   die   kindgericht   en  
pedagogisch   werken,   mits   de   stagiaires   de   Kernonderwĳs   visie   onderschrĳven.   De   stagiaires  
leren   Kernonderwĳs   kennen   door   actief   te   functioneren   binnen   de   groepen   en/of   met  
individuele   leerlingen.   Hierdoor   kan   de   stagiaire   inzicht   verwerven   in   de   specifieke  
pedagogische   en   didactische   aanpak   van   Kern-   onderwĳs.   We   zien   een   opbrengst   voor   zowel  
de   school   als   de   stagiaire   door   stageovereenkomsten   aan   te   gaan:   voor   de   stagiair   is   er   ruimte  
om   theorie   aan   praktĳk   te   toetsen,   voor   de   stagebegeleider/school   kan   er   sprake   zĳn   van  
nieuwe   ideeën,   inzichten   en   wegen   om   in   te   slaan   en   daarbĳ   een   extra   drive   vanuit   de  
motiverende   aanwezigheid   van   stagiaires.   De   stagiaires   kunnen   daarbĳ   ondersteuning   geven   bĳ  
activiteiten   waar   extra   hulp   steeds   welkom   is.   

VERKLARING   OMTRENT   GEDRAG   

Medewerkers   in   het   onderwĳs   hebben   nauwe   contacten   met   leerlingen,   regelmatig   ook   in   een  
één-op-één   relatie.   Door   te   laten   beoordelen   of   een   medewerker   in   het   verleden   geen   laakbaar  
gedrag   heeft   vertoond,   verkleinen   we   het   risico’s   op   misstanden.   We   vragen   dus   om   een  
Verklaring   Omtrent   Gedrag   (VOG)   oftewel   Bewĳs   van   goed   gedrag   indien   u   meer   dan  
incidenteel   werkzaam   bent   in   de   school,   als   professional   of   vrĳwilliger.   
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Hoofdstuk   3:   Het   onderwĳs   

3.1   Bewegend   leren   

Voor   de   schoolprestaties   van   alle   kinderen   is   het   belangrĳk   ze   lichamelĳk   te   activeren   door   ze  
meer   te   laten   sporten   en   hun   bewegingsvaardigheden   te   trainen.   Wetenschappelĳk   is  
aangetoond   [Vuĳk   et   al   2012]   wat   al   langer   bĳ   de   ervaren   leerkrachten   bekend   was:   "kinderen  
leren   veel   makkelĳker   als   er   ook   regelmatig   bewogen   wordt.   Sport   en   beweging   helpt   mee   om  
de   cognitieve   vaardigheden   te   ontwikkelen,   maar   ook   bewegen   tĳdens   de   les   helpt   geweldig  
om   bĳvoorbeeld   tafels   uit   het   hoofd   te   leren,   of   heel   snel   te   kunnen   rekenen.   
 
Wetenschappelĳk   onderzoek   heeft   ook   aangetoond   "dat   zowel   kinderen   uit   het   reguliere  
onderwĳs   als   uit   speciaal   onderwĳs   hier   heel   veel   baat   bĳ   heb-   ben.   De   kinderen   ervaren   het  
zelf   ook   als   een   welkome   afwisseling   van   aan   een   tafel   zitten   sommetjes   maken   en   geven   aan  
zich   dan   beter   te   kunnen   concentreren".   Er   wordt   2x   keer   per   week   gegymd   -   juist   om   het   hele  
kind   te   ontwikkelen.   Er   wordt   beweging   ingezet   om   de   minder   leuke   klussen   vlot,   grondig   en   in  
een   prettige   sfeer   te   ‘stampen’.   

3.2   Buiten   spelen   

'Als   er   iets   speelt   in   het   land,   laat   het   de   kinderen   zĳn'   -   Loesje  
Het   kinderspel   is   van   buiten   naar   binnen   verplaatst,   omdat   er   in   vergelĳk   met   vroeger   meer  
ruimte   en   plek   is   voor   de   kinderen   om   binnen   te   spelen.   Elektronisch   speelgoed   en   de   TV  
nodigt   hier   ook   toe   uit.   Buiten   is   meer   het   domein   van   de   volwassenen   geworden,   mede   door  
het   aantal   auto’s.   Er   is   minder   speelruimte   voor   kinderen   voorhanden   en   de   buitenspeelruimte  
is   vaker   buiten   het   speelbereik   van   het   kind.   Kinderen   uit   een   straat   gaan   tegenwoordig   ook  
niet   meer   per   se   naar   dezelfde   school,   die   om   de   hoek.   Er   wordt   dus   vaker   verder   weg  
afgesproken   dan   in   de   straat   –   waardoor   de   kinderen   in   de   straat   elkaar   ook   minder   goed  
kennen.   De   ouders   zĳn   ook   voorzichtiger   geworden   ten   aanzien   van   of   en   waar   een   kind   buiten  
mag   spelen.   Er   ligt   een   grotere   beperking   ten   aanzien   van   buiten   spelen   zonder   ouderlĳk  
toezicht.   
Bovengenoemde  duidt  het  grote  belang  van  speel-,  en  beweegmogelĳkheden  van  het                      
schoolplein.  Het  schoolplein  is  een  bewust  en  natuurlĳk  onderdeel  van  het  leer-  en                          
ontwikkelingsaanbod.   

3.3   Differentiatie   

De   leerlingen   worden   ingedeeld   in   de   niveaus   op   basis   van   hun   leeropbrengsten   en  
testresultaten.   Bĳ   vermoeden   van   presteren   op   een   niet   verwacht   niveau   kan   er   na   intern  
overleg   besloten   worden   om   een   leerling   op   een   ander   niveau   in   te   schalen,   waarna   de  
ontwikkeling   nauw   wordt   gevolgd.   Zo   nodig   wordt   dit   bĳgesteld.   Hiervoor   wordt   een   plan  
opgesteld   om   vast   te   stellen   of   de   aanpak   de   juiste   is.   De   leerling   wordt   hierbĳ   meegenomen   in  
het   stellen   van   doelen   en   het   tĳdpad.   De   leerlingen   waarvan   bekend   is   dat   ze   de   stof   al  
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beheersen,   werken   ge-   compact   en   van   toets   naar   toets.   De   daarmee   vrĳgekomen   tĳd   wordt  
gebruikt   voor   het   oefenen   van   minder   ontwikkelde   gebieden   en/of   het   verbreden,   verrĳken   en  
verdiepen   van   de   lesstof.   
De   leerlingen   die   moeite   hebben   met   de   stof,   worden   ondersteund   door   extra   uitleg.   De  
leerkracht   kĳkt   ook   waar   deze   leerling   specifiek   moeite   mee   heeft   en   of   deze   leerling   een   ander  
vorm   van   leerstof   nodig   heeft.   
Binnen   de   groepen   hebben   de   leerkrachten   de   vaardigheid   de   lessen   aan   te   bieden   volgens   het  
directe   instructiemodel   (voor   de   leerlingen   die   instructie-   afhankelĳk   en   –   gevoelig   zĳn)   en  
volgens   het   probleemgestuurde   instructie-   model   (voor   de   leerlingen   die   een   meer   divergente  
manier   van   denken   heb-   ben   en   over   hoge   cognitieve   vaardigheden   beschikken)   begeleid  
onderzoekend.   Hierdoor   wordt   tegemoet   gekomen   aan   de   verschillende   mogelĳkheden   die  
kinderen   hebben.   Binnen   de   lessen   wordt   sterk   gewerkt   aan   het   zelfverantwoordelĳk   leren,   wat  
binnen   de   portfoliogesprekken   een   hoofdonderwerp   is.   
 
Voor   elk   kind,   maar   zeker   wanneer   kinderen   moeite   hebben   hun   eigen   werk   te   plannen   en  
organiseren,   wordt   het   TASC-model   gebruikt   (Thinking   Actively   in   a   Social   Context).   Met   het  
TASC-model   leren   kinderen   al   vroeg   te   reflecteren   op   hun   eigen   handelen.   Dit   geeft   kinderen  
houvast   bĳ   het   uitvoeren   van   hun   werk   en   inzicht   in   de   stappen   die   ze   moeten   nemen.   Hierbĳ  
wordt   steeds   uitgegaan   van   het   stellen   van   leervragen   die   een   beroep   doen   op   de  
mogelĳkheden   van   het   kind.   

3.4   Cambridge   Engels   

Het   is   wetenschappelĳk   bewezen   dat   kinderen   zich   op   jonge   leeftĳd   bĳzonder   snel   een  
vreemde   taal   eigen   kunnen   maken.   De   wereld   wordt   steeds   internationaler.   Het   is   belangrĳk   dat  
kinderen   zich   thuis   voelen   in   deze   wereld.   We   zĳn   dus   voorstander   van   structurele   invoering  
van   Engels   in   het   onderwĳs,   daarbĳ   dus   ook   in   het   basisonderwĳs.   Cambridge   English   Young  
Learners   zĳn   speciaal   ontwikkeld   voor   6-   tot   12-   jarigen   en   zĳn   beschikbaar   op   drie   niveaus:  
pre   A1   Starters,   A1   Movers   en   A2   Flyers.   
 
Het   doen   van   Cambridge   examens   is   een   beslissing   van   de   ouders.   De   kosten   hiervoor   worden  
dan   ook   niet   door   school   betaald.   De   examens   bestaan   uit   een   reeks   leuke   en   motiverende  
Engelse   taaltoetsen   waarin   alle   taalvaardigheden   aan   bod   komen:   lezen,   luisteren,   spreken   en  
schrĳven.   Zo   wordt   stap   voor   stap   een   solide   basis   gelegd   voor   de   middelbare   school.   Elke  
leerling   die   examen   doet   ontvangt   een   certificaat.   Young   Learners   examens   zĳn   de   perfecte  
motivatie   om   Engels   te   leren   op   de   basisschool.   Alle   Cambridge   English   Qualifications   zĳn  
afgestemd   op   het   Europees   Referentiekader   (ERK),   de   internationale   standaard   om   het   niveau  
van   een   taal   aan   te   geven.  
https://www.cambridgeenglish.org/nl/Images/405413-leaflet-for-parents.pdf   
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3.5   Excelleren   

De   overheid   zet   in   op   excellentie.   Het   excellentieprogramma   is   bestemd   voor   de   20%   best  
presterende   vwo   leerlingen.   Excelleren   betekent   uitblinken.   Echter,   50-80%   van   de  
hoogbegaafden,   -   potentieel   excellerende   kinderen   -   is   niet   gelukkig   op   school   en   excelleert  
dus   niet.   Het   is   daarbĳ   niet   voldoende   te   mikken   op   een   kleine   groep.   Men   moet   werken   aan  
een   brede   basis   waarbĳ   er   ruimte   is   voor   excelleren   bĳ   alle   kinderen,   waarbĳ   er   extra   aandacht  
moet   zĳn   voor   kinderen   -   zoals   hoogbegaafde   kinderen   -   die   risico   lopen   op   onderpresteren   en  
de   ontwikkeling   van   faalangst.   Uit   een   brede   basis   van   talent   komen   de   allerbeste   boven.  
Verklein   je   die   basis,   dan   zullen   er   ook   weinig   toppers   verschĳnen.   Het   motiveren   van   leerlingen  
is   erg   belangrĳk   om   de   kinderen   te   laten   excelleren,   grenzen   te   laten   verleggen.   Potentieel  
ontdekken   en   de   lat   en   het   tempo   hoog   leggen.   Grensverleggend   denken   is   hiervoor  
noodzakelĳk,   bĳ   de   kinderen   en   het   team.   Structuur   is   nodig   om   dit   mogelĳk   te   maken.  
Iedereen   mag   zĳn   talent   laten   zien,   of   dit   nu   op   het   gebied   van   sport,   cognitie   of   sociaal,  
creatief   en   ondernemend   talent.   Stimuleer   de   ontwikkelingsdrang.   Samenwerken   om   allemaal  
naar   een   hoger   niveau   te   komen.   Het   hele   schoolklimaat   moet   gericht   zĳn   op   excelleren   en  
moet   dus   excellent   zĳn.   ‘Out   of   the   box’   denken   en   bevlogenheid   bĳ   leerlingen,   team   en  
ouders/verzorgers.   

3.6   ICT   

Kernonderwĳs   volgt   de   nieuwe,   op   de   toekomstgerichte   ICT   ontwikkelingen,   zonder   uit   het   oog  
te   verliezen   dat   ICT   een   tool   is   –   niet   het   einddoel.   
Kernonderwĳs   kiest   voor   een   balans   tussen   schrĳven   met   de   hand   en   via   een   computer.  
Beiden   hebben   immers   hun   voordelen   en   nadelen.   Zowel   schrĳfonderwĳs,   computeronderwĳs  
en   onderwĳs   met   behulp   een   computer   nemen   een   belangrĳke   rol   in   de   school.   
Kernonderwĳs   is   voor   het   inzetten   van   technologie   voor   zover   die   de   persoonlĳke   en   cognitieve  
ontwikkeling   van   een   kind   ondersteunt   en   bevordert.   Als   hulpmiddel   kan   de   computer   voor  
kinderen   met   motorische,   zicht   of   leerproblemen   goed   ondersteunend   werken,   maar   de  
computer   mag   nooit   vervanging   voor   het   handmatige   schrĳven   zĳn   of   worden.   De   kinderen  
leren   alle   ins   en   outs   van   de   computer   en   het   schrĳven   om   ze   zo   goed   mogelĳk   voor   te  
bereiden   op   de   toekomst.   Er   is   buiten   het   direct   werken   op   de   computer   groot   voordeel   te   zien  
in   de   virtuele   wereld   die   bĳ   gebruik   van   dit   leermiddel   ter   beschikking   komt.   Makkelĳker   en  
sneller   communiceren,   bestanden   kunnen   delen,   het   gebruiken   van   internet   en   sociale   media  
zĳn   grote   pre’s.   Internet   haalt   de   verre   wereld   dichterbĳ.   Kernonderwĳs   ziet   dit   en   zal   ook  
absoluut   gebruik   maken   van   de   kansen   die   de   virtuele   wereld   biedt.   Om   veilig   te   kunnen  
werken   in   deze   snel   veranderende   technologische   mediawereld   worden   kinderen   voorbereid   op  
alle   aspecten   van   media.   Ze   worden   mediawĳs   gemaakt.   Ze   leren   uitingen   herkennen   die  
worden   gepresenteerd   in   de   media   in   de   breedste   zin   en   leren   daar   kritisch   en   bewust   mee  
omgaan.   Ze   werken   hiermee   volgens   de   afspraken   die   we   met   ze   gemaakt   hebben   en   delen   de  
ervaringen   die   ze   met   de   media   hebben   open   en   eerlĳk   met   anderen.  
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3.7   Krachtige   leeromgeving   

‘Als   je   de   manier   verandert   waarop   je   naar   de   dingen   kĳkt,   veranderen   de   dingen   waarnaar   je  
kĳkt.’  
 
Krachtige   leeromgevingen   zĳn   leeromgevingen   waarbĳ   er   een   balans   is   tussen   het   schoolse  
leren,   het   leren   door   te   doen   en   bewustwording/ondervindend   leren.   De   realisatie   hiervan  
bestaat   uit   het   geven   van   tools   waardoor   de   leerling   leert   zelf   te   leren   en   daardoor   zelfstandig  
kan   leren.   
 
Zien,   doen,   terugkoppeling   krĳgen,   opnieuw   proberen,   kĳken   of   je   er   zelf   tevreden   over   bent,  
verbinden   met   het   dagelĳks   leven,   inpassen   in   het   dagelĳkse   leven.   Deze   factoren   zĳn   met  
elkaar   verbonden   en   zĳn   een   logisch   gevolg   van   elkaar.  
 
De   leeromgeving   is   uitdagend,   bevordert   de   nieuwsgierigheid   en   kritische   vaardigheden.   Een  
groter   zelfbewustzĳn,   leren   samenwerken   en   rekening   houden   met   anderen.   Aanleren   van  
onderzoeks-   en   schrĳfvaardigheden.   Stimuleren   van   de   eigen   meningsvorming   en   eigen  
denkactiviteiten.   Het   informatieaanbod   is   afdoende,   echter   niet   te   groot.   Leggen   van  
verbanden,   vormen   van   totaalbeeld,   vastleggen   en   reflecteren   van   het   geleerde.   Ruimte   voor  
toepassen   en   gebruiken   wordt   gegeven.   Daarbĳ   wordt   er   gekeken   naar   (on)mogelĳkheden   en  
voorwaarden   hiervoor.   Uitgangspunt   is   de   zone   van   naaste   ontwikkeling:   het   aanspreken   van  
een   kind   op   een   niveau   dat   net   buiten   bereik   van   het   kind   ligt.   
 
De   leerstrategieën   worden   gecombineerd   om   zo   tot   toepassingsgericht   leren   te   komen.   Niet  
alleen   de   leerresultaten   worden   gemeten   en   zichtbaar   gemaakt,   maar   ook   de   werkresultaten.  
Terugkoppeling   en   beoordeling   zĳn   niet   alleen   gekoppeld   aan   het   leren,   maar   ook   aan   het  
werken.   
Een   balans   tussen   zelfstandig   werken,   begeleiding,   met   daarbĳ   de   goede   competenties   en   de  
motivatie   van   de   leerlingen   geven   een   krachtige   leeromgeving.   Er   moet   grote   aandacht   zĳn  
voor   het   leren   leren   en   van   eigen   balans   en   prestatie   bĳ   de   leerling.   Via   het   leren   leren   kan   er  
groei   zĳn   richting   zelfstandig   leren   als   onderdeel   van   het   volwassen   worden.   

3.8   Leervaardigheden   voor   de   toekomst   

De   samenleving   is   onderhevig   aan   verandering.   Termen   als:   “we   leiden   kinderen   op   voor   banen  
die   nu   nog   niet   bestaan”   zĳn   nu   veelgehoord.   Uitdrukkin-   gen   als   talenten,   excellentie   etc.   zĳn  
populair.   De   economie   lĳkt   een   grote   bepalende   factor   in   het   onderwĳs   te   zĳn.   Door   de  
introductie   van   ICT   in   het   onderwĳs   en   daaromheen   zĳn   er   grote   maatschappelĳke   wĳzigingen  
gaande,   waarop   onderwĳs   nog   achterloopt.   Betrokkenheid,   nieuwsgierigheid   en   ondernemend  
zĳn   vaardigheden   die   belangrĳk   zĳn   voor   nu   en   de   toekomst.   School   is   meer   dan   taal,   rekenen  
en   de   kernvakken.   Hoe   is   het   gesteld   met   je   communicatievermogen,   creativiteit,   sociale   en  
culturele   vaardigheden.   Ben   je   een   kritische   denker   en   heb   je   een   probleemoplossend  
vermogen.   Kun   je   goed   samenwerken.   Hoe   vaardig   ben   je   op   het   gebied   ICT.   Kinderen   moeten  
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voorbereid   zĳn   op   de   nieuwe   samenleving   en   vaardigheden   aanleren   die   ze   mediawĳs   maken.  
Ze   moeten   kunnen   zien   welke   (on-)mogelĳkheden   de   maatschappĳ   heeft   en   daar   snel   in   leren  
schakelen   en   beslissen.   

3.9   Leren   leren   

Eén   van   de   speerpunten   van   Kernonderwĳs   is   kinderen   leren   om   te   leren.   Pas   als   ze   dit   kunnen,  
kunnen   ze   met   zelfvertrouwen   zich   later   kennis   eigen   maken   die   nuttig   of   nodig   is,   bĳvoorbeeld  
om   bĳ   te   blĳven   in   hun   vakgebied,   of   om   een   nieuwe   richting   in   te   slaan.   Kernonderwĳs   leidt  
niet   alleen   op   voor   een   diploma,   maar   ook   voor   het   leven.   
Leren   leren   is   weten   hoe   je   brein   werkt,   hoe   jĳ   leert.   Leren   is   meer   dan   alleen   maar   stampwerk.  
Het   doel   is   niet   dat   je   feiten   kunt   reproduceren,   maar   dat   je   kunt   kĳken   naar   oorzaak   en  
gevolgen,   verbindingen   kunt   leggen   tussen   materie.   Inzicht   is   erg   belangrĳk.   Hoe   ga   je   om   met  
angst   om   te   falen.   Hoe   kan   ik   het   beste   onthouden,   welke   technieken   zĳn   er   om   te   leren.   Welke  
aanpak   werkt   het   beste   voor   mĳ.   Hoe   plan   ik   het   beste,   zorg   ik   dat   ik   me   kan   concentreren.   

3.10   Lifelong   learning   

‘De   factor   die   het   leren   het   meest   beïnvloedt,   is   wat   de   leerling   al   weet;   schat   dat   juist   in   en  
stem   je   onderwĳs   daarop   af   ‘-   David   Ausubel   

Vanuit   het   bedrĳfsleven   is   er   veel   aandacht   voor   lifelong   learning.   Juist   omdat   de  
technische   veranderingen   en   de   software   releases   elkaar   de   laatste   jaren   in   hoog   tempo  
opvolgen   en   omdat   daardoor   zowel   de   functie-inhoud   als   de   materialen   waarmee   gewerkt  
wordt   continu   veranderen,   is   het   nodig   dat   mensen   daaraan   gewend   zĳn.   Van   de  
werknemers   van   de   toekomst   wordt   verwacht   dat   ze   blĳven   leren,   hun   vakkennis   zelf  
onderhouden,   zich   breder   willen   ontwikkelen   dan   strikt   noodzakelĳk   is   en   plezier   hebben   in  
nieuwe   dingen   leren.   

Uit   onderzoek   van   de   EU   blĳkt   dat   deze   houding   vooral   op   school   al   bepaald   wordt.  
Kinderen   waarvan   hun   natuurlĳke   nieuwsgierigheid   gestimuleerd   wordt   en   door   de  
leerkracht   benut   om   hen   te   laten   ontdekken   hoe   taal   bĳvoorbeeld   in   elkaar   zit,   of   hoe  
rekenen   en   wiskunde   eigenlĳk   werkt,   blĳken   een   veel   positieve   houding   ten   opzichte   van  
leren   te   ontwikkelen.   Kinderen   die   zichzelf   competent   vinden   en   de   kans   hebben   gekregen  
om   bĳvoorbeeld   hun   eigen   draai   aan   werkstukken   te   geven   blĳken   later   veel   beter   in   staat  
om   voorstel-   len   te   presenteren   en   verbeteringen   voor   te   stellen,   maar   blĳken   ook   veel  
beter   in   staat   om   met   veranderingen   om   te   gaan   die   door   anderen   zĳn   voorgesteld.   

We   implementeren   deze   manier   van   leren   in   ons   onderwĳs,   juist   om   onze   leerlingen   later  
de   beste   kansen   te   geven   op   een   succesvolle   carrière   en   een   gelukkig   leven.   
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3.11   Metacognitie   

Je   hebt   een   gereedschapskist   vol   met   nieuw   en   glimmend   gereedschap.   Toch   kan   het   zĳn   dat  
je   niet   in   staat   bent   om   iets   te   maken   of   repareren.   Dat   geldt   ook   voor   intelligentie.   Intelligentie  
zegt   niets   over   het   geleerd   hebben   om   te   leren.   Je   kunt   heel   intelligent   zĳn   en   toch   niet   ver  
kunnen   komen   in   je   leven   of   problemen   hebben   op   school.   Het   proces   van   om   kunnen   gaan  
met   jouw   box   vol   gereedschap   heet   metacognitie.   
 
Cognitie   is   het   vermogen   om   te   kennen   of   te   weten:   kennis.   Metacognitie   staat   dan   voor   kennis  
over   het   kennen   of   weten,   dus   kennis   over   kennis.   Anders   gezegd:   reflectie/bewustzĳn   over   het  
leren,   denken,   waarnemen,   informatie   verwerken   en   problemen   oplossen.   Metacognitie   is   te  
herleiden   tot   3   kernvragen:   wat   (declaratie),   hoe   (procedure)   en   wanneer   (strategie).   Daarbĳ   is  
de   controle   over   het   wat,   hoe   en   wanneer   van   groot   belang   voor   het   gebruiken   of   de  
overdracht   van   de   kennis   en   de   zelfreflectie.   Het   proces   van   leren   en   denken   wordt   gevormd  
door   plannen,   monitoren   en   evalueren.   Dit   geeft   de   benodigde   controle.   Er   is   daarbĳ  
onderscheid   te   maken   tussen   onbewust   gebruik,   bewust   gebruik,   reflectief   gebruik   en  
strategisch   gebruik   van   de   kernvragen   wat,   hoe   en   wanneer.   
 
Het   is   erg   belangrĳk   om   een   duidelĳk   beeld   te   hebben   over   het   kind,   zodat   het   leergedrag  
eventueel   kan   worden   bĳgesteld.   Het   is   ook   zeer   belangrĳk   dat   een   kind   zelf   inzicht   heeft   in  
diens   metacognitieve   vaardigheden   en   deze   aan   te   leren   als   deze   niet   voorhanden   zĳn.   Zo   kan  
al   dat   nieuwe,   glimmende   gereedschap   gebruikt   worden   om   iets   moois   te   maken.   
Inzicht   hebben   in   de   bestaande   en   het   aanleren   van   juiste   of   nieuwe   metacognitieve  
vaardigheden   is   een   belangrĳk   proces   in   de   school.   

3.12   Onderdompeling   

Het   vermogen   om   te   leren   is   een   talent,   de   kunde   om   te   leren   is   een   vaardigheid,   de   bereidheid  
om   te   leren   is   een   keuze.   Leren   zwemmen   doe   je   niet   vanaf   de   kantlĳn   maar   door   het   te   doen   in  
het   water.   Zo   is   het   ook   met   talen   leren.   Leren   door   onderdompeling   of   anders   gezegd   met   een  
bepaalde   hoge   intensiteit   blĳkt   effectiever   dan   traditioneel   taalonderwĳs.   Er   wordt   gewerkt  
vanuit   een   groeimodel   waarbĳ   het   taalvak   onderhouden   wordt   om   de   effectiviteit   zo   groot  
mogelĳk   te   maken.   

3.13   COOL   

‘Om   je   competent   te   voelen,   is   het   goed   dat   je   vergeleken   wordt   met   jezelf   en   leert   zien   waar   je  
nog   kan   groeien’   –   Diana   Baas   
 
COOL   staat   voor   Cloudwise   Online   Onderwĳs   Leerplatform.   Eén   platform   waar   leerlingen   hun  
werk   kunnen   vinden,   makkelĳk   naar   applicaties   van   uitgeverĳen   gaan   en   naar   ander   educatief  
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materiaal   klikken.   Met   COOL   werk   je   in   de   cloud.   Leerlingen   en   leerkrachten   loggen   in   op   een  
Chromebook   van   school   met   hun   eigen   Google   account.   Dit   kan   met   een   plaatje   of   een  
geschreven   wachtwoord.   Daarna   kan   de   les   beginnen.   Het   COOL   leerplatform   heeft   een  
koppeling   met   de   leerlingadministratiesysteem   (ParnasSys)   en   Basispoort   (PO).   Dankzĳ   de  
koppelingen   kunnen   ICT’ers,   leerkrachten   en   leerlingen   met   één   klik   bĳ   alles   wat   ze   nodig  
hebben.   

3.14   Referentieniveaus   taal   en   rekenen   

Referentieniveaus   taal   en   rekenen   zĳn   richtlĳnen   van   de   Rĳksoverheid.   Ze   beschrĳven   wat  
leerlingen   moeten   kennen   en   kunnen   tĳdens   hun   schoolloopbaan.   
Alle   referentieniveaus   taal   en   rekenen   samen   vormen   het   referentiekader   voor   taal   en   rekenen.  
Dit   referentiekader   vormt   de   basis   van   het   onderwĳs   in   de   Nederlandse   taal   en   rekenen.   

FUNDAMENTELE   NIVEAUS   EN   STREEFNIVEAUS   
Het   referentiekader   bestaat   uit   fundamentele   niveaus   en   streefniveaus.   Het   fundamentele  
niveau   (F-niveau)   is   de   basis   die   zo   veel   mogelĳk   leerlingen   moeten   beheersen.   Het  
streefniveau   (S-niveau)   is   voor   leerlingen   die   meer   aankunnen.   Basisscholen   moeten   ernaar  
streven   dat   hun   leerlingen   een   zo   hoog   mogelĳk   eindniveau   bereiken.   Niveau   2F   in   taal   en  
rekenen   heeft   iedereen   nodig   om   in   de   samenleving   te   kunnen   functioneren.   

Hoofdstuk   4:   Zorg   

4.1   Signaleren   
De   Omniumschool   is   een   brede   ondersteuningsschool.   Het   'zien‘   van   het   kind   dient   zo   vroeg  
mogelĳk   te   gebeuren.   Het   tĳdig   onderkennen   van   bĳvoorbeeld   een   ontwikkelingsachterstand   of  
-voorsprong,   problematiek   op   lichamelĳk   of   geestelĳk   gebied   helpt   onder   andere   problemen   als  
faalangst,   onderpresteren   en   negatief   zelfbeeld,   leer-   of   gedragsproblemen   te   voorkomen.   

Het   zien   van   het   kind   voorkomt   moeilĳkheden,   geeft   ruimte   om   een   aanpak   en  
moeilĳkheden   bĳ   te   stellen   en   ondersteunt   de   mogelĳkheid   om   talenten   tot   bloei   te   laten  
komen.   

Bĳ   aanmelding   op   school   zĳn   er   verschillende   bronnen   (360   graden   view)   waar   de  
informatie   over   het   kind   vandaan   komt:   ouders,   leerkracht   –   indien   zĳ-instromer,   de  
peuterspeelzaal   of   crèche,   het   consultatiebureau   en   eventueel   onderzoek   door   derden.  
Gedurende   de   schoolloopbaan   van   de   leerling   wordt   er   ook   gebruik   gemaakt   van  
meerdere   bronnen   om   een   juist   beeld   van   het   kind   te   krĳgen:   resultaten   in   het  
leerlingvolgsysteem,   leereigenschappen   van   de   leerling,   signaleringslĳsten   op   meerdere  
gebieden.   

Bĳ   het   signaleren   kĳken   naar   de   motorische,   cognitieve   en   de   creatieve   ontwikkeling.   Is   er  
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bĳvoorbeeld   sprake   van   talent   op   die   gebieden.   Ook   naar   de   zintuiglĳke,   emotionele,  
sociale,   taal-spraak,   aandacht   concentratie,   ordenen-rekenen   ontwikkeling   wordt   gekeken.   

Leeftĳd   is   een   redelĳk   bepalende   factor   in   de   samenleving   en   dus   ook   in   het   onderwĳs   -   een  
kind   gaat   immers   met   4   jaar   naar   school   -,   maar   leeftĳd   is   niet   de   allesbepalende   factor.   Een  
kind   kan   op   sommige   gebieden   op   een   lager   of   hoger   niveau   functioneren.   

De   signaleringsopbrengsten   worden   verwerkt   in   het   leerlingdossier.  

De   school   maakt   gebruik   van   een   ParnasSys   leerling-   en   onderwĳsvolgsysteem   dat   de  
vorderingen   van   de   leerling   periodiek   in   kaart   brengt.   Naast   methodegebonden   toetsing  
en   methode-onafhankelĳke   toetsing   vindt   ook   extra   onderzoek   plaats   indien   dit   nodig   is.   

Centrale   rol   in   het   LOVS   (Leerling-   en   Onderwĳs-Volg-Systeem)   spelen   de   observaties   die  
de   leerkrachten   en   ouders   bĳ   de   kinderen   doen.   Dit   geeft   een   totaalbeeld   aan   de   hand  
waarvan   de   ondersteuningsbehoefte   van   de   kinderen   kan   worden   vastgesteld.   De   vraag   is  
altĳd:   Wat   heeft   dit   kind   nodig?   (van   thuis,   school,   vriendjes   en   de   leerkracht   of   anderen).   

4.2   Onbelemmerd   leren   

In   het   kader   van   de   wet   Passend   onderwĳs   gaan   alle   kinderen   naar   dezelfde   school   tenzĳ   het  
echt   niet   anders   kan.   Wĳ   geven   aan   alle   kinderen   goed   en   gedegen   onderwĳs   op   hun   eigen  
niveau.   We   kunnen   niet   alles,   maar   we   proberen   wel   zoveel   mogelĳk   drempels   uit   de   weg   te  
ruimen.   
Kernonderwĳs   kiest   voor   eventuele   (externe)   hulp   in   de   school,   indien   mogelĳk.   Dit   zorgt   er   ook  
voor   dat   een   kind   sneller   gezien   en   geholpen   kan   worden.   

4.3   Ondersteuningsarrangementen   

De   Omniumschool   is   een   zorgzame   school.   We   willen   aansluiten   bĳ   de   onderwĳsbehoefte   van  
de   leerling   en   zorg   dragen   voor   het   ontwikkelproces   van   de   leerlingen.   Iedereen   in   de   school  
heeft   de   taak   een   veilige   en   uitnodigende   leeromgeving   te   creëren,   zodat   de   leerlingen   optimaal  
kunnen   leven   en   leren.   

ONDERSTEUNINGSARRANGEMENT   

Een   ondersteuningsarrangement   is   een   persoonlĳk   geheel   van   afspraken,   voorzieningen   en  
middelen   waarmee   een   leerling   ondersteund   wordt.   

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF   
Voor   leerlingen   die   extra   ondersteuning   nodig   hebben   buiten   het   basisaanbod   en   eventueel   een  
aangepast   onderwĳsprogramma   volgen   wordt   een   ontwikkelingsperspectiefplan   (OPP)  
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opgesteld.   In   het   ontwikkelingsperspectiefplan   wordt   ingeschat   welke  
ontwikkelingsmogelĳkheden   een   leerling   heeft   op   langere   termĳn   en   welk   eindniveau   van   de  
leerling   verwacht   kan   worden.   Het   ontwikkelingsperspectiefplan   geeft   aan   welk  
onderwĳsaanbod   en   welke   ondersteuning   de   leerling   nodig   heeft   om   het   te   verwachten  
eindniveau   te   halen.   In   beide   situaties   is   er   dus   sprake   van   maatwerk.   

Hoofdstuk   5:   praktische   zaken   

5.1   Aanmelden   

Wanneer   uw   kind   4   jaar   wordt,   mag   het   naar   de   basisschool.   Vanaf   5   jaar   gaat   de   leerplicht   in.  
Dan   moet   een   kind   naar   school.   De   ouders   kiezen   zelf   een   basisschool   uit.   Het   is   belangrĳk   dat  
een   kind   tĳdig   wordt   aangemeld   bĳ   een   basisschool   omdat   er   sprake   kan   zĳn   van   een  
wachtlĳst.   Bĳ   het   inschrĳven   moet   het   burgerservicenummer   (BSN)   van   het   kind   doorgegeven  
worden.   Neem   hiervoor   het   geboortebewĳs   of   identiteitsbewĳs   van   het   kind   mee   en   indien   dit  
van   toepassing   is   het   bewĳs   van   uitschrĳving   van   de   oude   school   als   het   kind.   De   school   kan  
een   leerling   weigeren,   bĳvoorbeeld   als   de   school   vol   is   of   als   er   geen   passende   plek   is.   De  
volgende   gegevens   heeft   de   school   nodig   om   een   kind   in   te   schrĳven:   
-   achternaam;   
-   voorletters;   
-   geboortedatum;   
-   geslacht;   
-   burgerservicenummer   (BSN).   
 
Heeft   uw   kind   nog   geen   BSN?   Dan   krĳgt   uw   kind   een   tĳdelĳk   onderwĳsnummer.   De   Dienst  
Uitvoering   Onderwĳs   (DUO)   kent   dit   nummer   toe.   Na   aanmelding   beoordelen   we   of   er   plek   is  
en   of   wĳ   aan   de   eventuele   aan   de   ondersteuningsvraag   van   het   kind   tegemoet   kunnen   komen.  
Kan   dat   niet,   dan   zoeken   we   –   na   overleg   met   u   –   een   andere   school   die   de   ondersteuning   wel  
kan   bieden.   Zo   kan   het   kind   naar   de   school   die   het   best   bĳ   hem   of   haar   past.   

5.2   Aansprakelĳkheid   

Scholen   zĳn   wettelĳk   verplicht   (WPO,   artikel   45)   zich   tegen   aansprakelĳkheid   te   verzekeren.   De  
schoolverzekering   regelt   de   aansprakelĳkheid   van   leerkrachten,   overig   personeel,   bestuur,  
ouders/vrĳwilligers   voor   schade   aan   derden   veroorzaakt   door   onder   hun   toezicht   staande  
kinderen   

•   Bĳ   aansprakelĳkheid   geldt   in   principe   dat   iedereen   zĳn   eigen   schade   behoort   te   dragen.  
De   veroorzaker   is   aansprakelĳk   voor   de   ontstane   schade.   

•   De   school/het   schoolbestuur   is   pas   aansprakelĳk   wanneer   er   sprake   is   van   onrechtmatig  
handelen.   Dat   geldt   bĳvoorbeeld   wanneer   de   school   nalatig   is   geweest   in   het   nakomen   van  
haar   plichten   of   in   strĳd   heeft   gehandeld   met   (wettelĳke   maar   ook   ongeschreven)   regels.   

•   De   school   heeft   de   zorgplicht   om   lichamelĳk   letsel   te   voorkomen   (veiligheid   gebouw,  
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inrichting),   de   bĳzondere   zorgplicht   voor   het   scheppen   van   een   veilig   schoolklimaat   (onder  
andere   anti-pestbeleid)   en   ten   slotte   de   plicht   tot   het   geven   van   kwalitatief   deugdelĳk  
onderwĳs.   

•   Ouders   zĳn   aansprakelĳk   voor   onrechtmatig   handelen   van   het   kind   als   dit   jonger   is   dan  
14   jaar.   

•   Bĳ   een   incident   of   ongeluk   kan   de   school   of   het   personeelslid   aansprakelĳk   worden  
gesteld,   afhankelĳk   of   er   ‘voldoende   en   adequaat   toezicht   is’   en   of   mogelĳke   bestaande  
protocollen   in   acht   zĳn   genomen.   

5.3   Inzage   leerlinggegevens   &   andere   rechten   

Rechten   van   ouders   

De   rechten   van   ouders   rondom   het   leerlingdossier   staan   in   de   Algemene   verordening  
gegevensbescherming   (AVG).   Dit   zĳn   de   belangrĳkste   rechten   van   ouders:   
•   Recht   op   duidelĳke   informatie   
•   Recht   op   inzage   in   de   gegevens   
•   Recht   op   een   kopie   van   de   gegevens   
•   Recht   op   correctie   en   aanvulling   
•   Recht   om   gegevens   te   laten   wissen   
•   Recht   om   gegevens   die   de   school   bewaart   over   te   (laten)   dragen:   dataportabiliteit   
•   Recht   om   gegevens   te   laten   bewaren   of   juist   de   verwerking   stop   te   zetten   
•   Recht   om   bezwaar   te   maken   tegen   de   verwerking   van   gegevens   
•   Recht   om   een   geautomatiseerde   beslissing   nogmaals   te   laten   bekĳken.   

Inzage   en   correctie   leerlinggegevens   

Als   ouder   heeft   u   het   recht   om   de   gegevens   over   uw   kind   in   te   zien   (inzage-   recht).   U   maakt  
dan   een   afspraak   met   de   school.   Terwĳl   u   de   gegevens   inziet,   blĳft   iemand   van   de   school  
aanwezig.   Als   ouder   heeft   u   ook   correctierecht.   U   kunt   de   school   verzoeken   om   verkeerde  
gegevens   in   het   leerlingdossier   van   uw   kind   te   verbeteren   of   te   verwĳderen.   
 
Heeft   u   geen   ouderlĳk   gezag   meer,   bĳvoorbeeld   na   een   echtscheiding?   Ook   dan   moet   de  
school   u   inzage   geven   in   de   leerlinggegevens   over   uw   kind.   Dit   staat   in   het   Burgerlĳk   Wetboek.  
U   moet   dan   zelf   de   directeur   van   de   school   om   deze   informatie   vragen.   

Inzage   leerlinggegevens   door   derden   

In   sommige   situaties   is   de   school   wettelĳk   verplicht   om   informatie   te   delen.   Toestemming   is  
niet   nodig   in   de   volgende   gevallen:   
•   Als   een   leerling   naar   een   andere   school   gaat,   wordt   altĳd   een   onderwĳskundig   rapport   naar  
de   nieuwe   school   gestuurd.   
•   Bĳ   de   aanvraag   van   een   toelaatbaarheidsverklaring   (tlv)   voor   het   speciaal   (basis)   onderwĳs,  
leerwegondersteuning   of   praktĳkonderwĳs.   
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•   Op   aanvraag   van   de   Onderwĳsinspectie.   
•   In   noodsituaties,   zoals   bĳ   vermoedens   van   kindermishandeling.   
Meer   informatie   over   inzage   van   het   leerlingdossier:   
https://www.oudersonderwĳs.nl/op-school/privacy-en-leerlinggegevens/leerlinggegevens/inza 
ge-   leerlingdossier-en-andere-rechten/   

5.4   Klachtenregeling   

In   het   primair   onderwĳs   is   het   schoolbestuur   (bevoegd   gezag)   verplicht   een   klachtenregeling   op  
te   stellen.   Veruit   de   meeste   klachten   over   de   dagelĳkse   gang   van   zaken   in   de   school/   instelling  
zullen   in   onderling   overleg   tussen   ouders,   leerlingen,   personeel   en   schoolleiding   kunnen  
worden   afgehandeld.   Indien   dat   echter   gelet   op   de   aard   van   de   klacht   niet   mogelĳk   is,   of   indien  
de   afhandeling   niet   naar   tevredenheid   heeft   plaatsgevonden,   kan   aan   de   hand   van   deze  
regeling   een   klacht   worden   ingediend.   De   klachtenprocedure   is   geen   vervanging   van   de  
procedure   die   iemand   kan   voeren   tegen   een   besluit   van   het   bevoegd   gezag   van   een   openbare  
school   in   de   zin   van   de   Algemene   wet   bestuursrecht   (Awb).   Niettemin   kan   iemand   ervoor  
kiezen   om   een   klacht   in   te   dienen   in   plaats   van   het   voeren   van   de   Awb-procedures.   De  
Klachtencommissie   kan   dan   een   oordeel   geven   over   de   klacht,   maar   kan,   anders   dan   de  
rechter,   het   besluit   van   het   bevoegd   gezag   niet   vernietigen.   De   klachtenregeling   behoeft   op  
grond   van   artikel   10,   aanhef   en   onder   g   WMS   de   instemming   van   de   medezeggenschapsraad.   

5.5   Leerplicht   en   vrĳstelling   

VERPLICHTE   DEELNAME   LEERLINGEN   AAN   HET   ONDERWĲS   
De   leerlingen   nemen   deel   aan   alle   voor   hen   bestemde   onderwĳsactiviteiten,   met   dien   verstande  
dat   die   onderwĳsactiviteiten   voor   de   leerlingen   onderling   kunnen   verschillen.   Het   bevoegd  
gezag   kan   op   verzoek   van   de   ouders   een   leerling   vrĳstellen   van   het   deelnemen   aan   bepaalde  
onderwĳsactiviteiten.   Een   vrĳstelling   kan   slechts   worden   verleend   op   door   de   wetgever  
vastgestelde   gronden.   Het   bevoegd   gezag   bepaalt   bĳ   de   vrĳstelling   welke   onderwĳsactiviteiten  
voor   de   leerling   in   de   plaats   komen   van   die   waarvan   vrĳstelling   is   verleend.   

LEERPLICHT   
De   leerplichtambtenaar   in   uw   woongemeente   houdt   toezicht   op   de   naleving   van   de  
Leerplichtwet.   De   leerplichtambtenaar   controleert   of   ouders   en   jongeren   de   leerplicht   naleven.  
Hĳ/ZIj   geeft   voorlichting   aan   jongeren   over   waarom   het   belangrĳk   is   om   naar   school   te   gaan   en  
ook   licht   hĳ/zĳ   voor   over   wat   de   gevolgen   zĳn   als   leerlingen   en   ouders   de   Leerplichtwet  
overtreden.   De   leerplichtambtenaar   zoekt   samen   met   de   school   en   ouders   naar   een   oplossing  
bĳ   problemen   met   schoolbezoek.   Ook   kan   hĳ/zĳ   een   proces-verbaal   opmaken   als   een   leerling  
spĳbelt   of   niet   ingeschreven   staat   op   een   school.   De   Inspectie   van   het   Onderwĳs   houdt  
toezicht   op   het   uitvoeren   van   de   Leerplichtwet   door   scholen.   

24  

https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/privacy-en-leerlinggegevens/leerlinggegevens/inzage-
https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/privacy-en-leerlinggegevens/leerlinggegevens/inzage-


 
Omniumschool    Zeewolde ,   plek   waar   je   kan   groeien.                             Schoolgids   2020-2021  

VRĲSTELLING   WEGENS   “ANDERE   GEWICHTIGE   OMSTANDIGHEDEN”    (GEEN  
VAKANTIE)   

Soms   kan   een   leerling   vrĳstelling   krĳgen   van   naar   school   gaan.   Dan   is   er   geen   sprake   van  
schoolverzuim   of   spĳbelen.   Voorbeelden   wanneer   een   leerling   niet   naar   school   hoeft   zĳn:   
•   ziekte;   
•   schorsing;   
•   een   religieuze   feestdag;   
•   een   huwelĳk;   
•   een   begrafenis.   Ouders   en   leerlingen   moeten   voldoen   aan   de   voorwaarden   bĳ   geoorloofd  
schoolverzuim.   Bĳ   ziekte   moet   het   schoolhoofd   dit   op   tĳd   horen.   Heeft   de   leerling   een  
verplichting   vanuit   zĳn   geloofsovertuiging?   Ook   dan   moeten   de   leerling   en   ouders   het  
schoolhoofd   van   te   voren   informeren.   Afwezig   zĳn   door   een   huwelĳk   of   begrafenis   mag   alleen  
als   het   schoolhoofd   vooraf   toestemming   heeft   gegeven.   

VAKANTIE   

Heeft   u   door   uw   beroep   of   dat   van   uw   partner   geen   mogelĳkheid   om   tĳdens   schoolvakanties  
op   vakantie   te   gaan?   Dan   kunt   u   bĳ   de   schoolleiding   toestemming   vragen   voor   vrĳstelling.   In  
dat   geval   kan   uw   kind   onder   bepaalde   voorwaarden   maximaal   10   dagen   per   jaar   extra   vrĳ  
krĳgen.   

SPĲBELEN   EN   ONGEOORLOOFD   VERZUIM   

In   het   protocol   Ongeoorloofd   verzuim   wordt   beschreven   hoe   we   op   de   Omniumschool   omgaan  
met   leerlingen   die   ongeoorloofd   te   laat   komen.   Het   uitgangspunt   is   dat   we   de  
verantwoordelĳkheid   neerleggen   waar   deze   hoort   en   dat   is   bĳ   de   ouders.   In   de   groepen   5   en  
hoger   (tot   en   met   8)   worden,   naast   de   ouders,   ook   de   leerlingen   op   het   te   laat   komen  
aangesproken.   In   deze   groepen   willen   we   meer   verantwoordelĳkheid   bĳ   de   leerling   zelf  
neerleggen.   De   leerlingen   van   deze   groepen   worden   op   deze   manier   steeds   meer   voorbereid  
op   het   voortgezet   onderwĳs.   We   spreken   van   ongeoorloofd   te   laat   komen   als   een   kind   zonder  
geldige   reden   –   bĳvoorbeeld   huisartsbezoek/tandartsbezoek   –   te   laat   in   de   les   is.   Te   laat   komen  
valt   onder   de   leerplichtwet   en   wordt   gezien   als   ongeoorloofd   verzuim.   De   lessen   beginnen   voor  
alle   groepen   om   8:30   uur.   De   leerlingen   moeten   om   deze   tĳd   in   de   klas   zitten.Te   laat   komen   valt  
onder   de   leerplichtwet   en   wordt   gezien   als   ongeoorloofd   verzuim.   Het   aantal   minuten   dat   de  
leerling   te   laat   komt,   is   daarbĳ   niet   van   belang   (één   minuut,   twee   minuten   of   langer).   

Om   spĳbelen   tegen   te   gaan   is   het   belangrĳk   dat   u   de   school   altĳd   laat   weten   wanneer   uw  
kind   niet   naar   school   gaat.   Is   een   leerling   niet   op   school   zonder   dat   hiervoor   een   geldige  
reden   is?   Of   voldoet   hĳ   of   zĳ   niet   aan   de   voorwaarden?   Dan   zĳn   de   ouders   strafbaar.   Of   de  
leerling   is   strafbaar   als   hĳ   of   zĳ   12   jaar   is.   Als   een   leerling   van   de   basisschool   te   vaak  
afwezig   is,   waarschuwt   de   school   de   leerplichtambtenaar.   Die   zoekt   vervolgens   uit   waarom  
het   kind   niet   op   school   is   verschenen.   De   schoolleiding   maakt   een   melding   zodra   een  
leerling   totaal   16   uren   les-   of   praktĳktĳd   in   4   opeenvolgende   lesweken   afwezig   was.   
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Bovenstaande   wettelĳke   maatregelen   proberen   we   samen   met   de   leerling   en   ouders   te  
voorkomen   door   te   kĳken   naar   de   oorzaak   van   het   spĳbelen   en   ongeoorloofd   verzuim   en  
daar   op   samen   te   handelen.   

5.6   Medezeggenschapsraad   (MR)   

Rĳksoverheid:   “De   eerste   verantwoordelĳkheid   voor   het   uitvoeren   van   inspirerend   en   uitdagend  
onderwĳs   ligt   bĳ   de   docenten   en   de   schoolleiders.   Zĳ   geven   vanuit   hun   deskundigheid   vorm  
aan   het   onderwĳs.   Onder   andere   door   middel   van   de   medezeggenschapsraad   zĳn  
ouders/verzorgers   en   leerlingen   betrokken   bĳ   de   invulling   van   het   onderwĳs   door   docenten   en  
schoolleiders.   Samen   met   docenten   gaan   de   ouders   en   leerlingen   in   gesprek   met   de  
schoolleiding   over   tal   van   onderwerpen   die   binnen   de   school   spelen.   De   rol   van   de  
medezeggenschapsraad   is   geformaliseerd   in   de   Wet   medezeggenschap   op   scholen   (WMS).  
Uitgangspunt   van   de   WMS   is   dat   u   een   serieuze   gesprekspartner   bent   voor   de   schoolleiding.  
De   rechten   en   plichten   van   de   medezeggenschapsraad   zĳn   in   de   WMS   vastgelegd.   De   wet  
geeft   u   bevoegdheden   zoals   informatierecht,   adviesrecht   en   instemmingsrecht.   
Als   medezeggenschapsraad   heeft   u   een   algemeen   informatierecht.   Dit   betekent   dat   u   recht  
heeft   op   alle   informatie   die   u   nodig   heeft   om   uw   taken   goed   uit   te   voeren.   Op   plannen   of  
besluiten   van   de   schoolleiding   waar   u   
 
geen   formele   advies-   of   instemmingsbevoegdheid   heeft,   mag   de   medezeggenschapsraad   wel  
altĳd   ongevraagd   advies   uitbrengen.   De   schoolleiding   kan   dit   advies   niet   zomaar   negeren.   Op  
een   aantal   onderwerpen   heeft   u   ook   formele   inspraak   en   moet   de   medezeggenschapsraad  
vooraf   de   gelegenheid   hebben   advies   uit   te   brengen   over   besluiten.   De   schoolleiding   kan   het  
advies   van   de   medezeggenschapsraad   overnemen,   maar   is   hiertoe   niet   verplicht.   Wanneer   u  
op   een   bepaald   onderwerp   instemmingsrecht   heeft,   kan   de   schoolleiding   alleen   verder   met   de  
plannen   als   ze   de   instemming   van   de   medezeggenschapsraad   heeft.”   
In   de   artikelen   8,   10,   11   en   14   van   de   WMS   kunt   u   nalezen   op   welke   onderwerpen   de   MR   welke  
rechten   heeft.   

5.7   Vrĳwillige   ouderbĳdrage   

Het   basisonderwĳs   in   Nederland   is   gratis   voor   ouders   en   leerlingen.   De   overheid   betaalt   het  
onderwĳs   zodat   alle   kinderen   van   Nederland   naar   school   kunnen.   De   vrĳwilligheid   van   de  
ouderbĳdragen   is   belangrĳk   omdat   alle   kinderen   recht   hebben   op   het   onderwĳs   dat   zĳ   nodig  
hebben,   los   van   de   financiële   situatie   van   de   ouders.De   vrĳwillige   ouderbĳdrage   wordt   gebruikt  
voor   activiteiten   of   materialen   die   niet   bĳ   het   verplichte   lesprogramma   horen.   Dit   zĳn  
bĳvoorbeeld   vieringen,   schoolreisjes,   museumbezoeken,   themafeesten   of   tweetalig   onderwĳs.  
Als   u   deze   niet   betaalt   mag   uw   kind   op   de   basisschool   wel   meedoen.   Voor   verplichte  
activiteiten   mag   een   leerling   nooit   worden   uitgesloten.   In   deze   schoolgids   komt   te   staan   staat  
hoe   hoog   de   ouderbĳdrage   is,   waar   deze   voor   wordt   gebruikt   en   dat   de   bĳdrage   vrĳwillig   is.   De  
school   bepaalt   zelf   de   hoogte   en   bestemming   van   de   vrĳwillige   ouderbĳdrage.   Dit   gebeurt   in  
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overleg   met   de   medezeggenschapsraad   van   de   school.   De   oudergeleding   in   de   MR   moeten  
instemmen   met   een   eerste   vaststelling   of   een   verandering   van   de   vrĳwillige   ouderbĳdrage.   Voor  
het   schooljaar   2020-   2021   is   de   ouderbĳdrage   vastgesteld   op   €   6   per   schoolmaand,   oftewel   €  
60   per   schooljaar.   Voor   kinderen   die   per   januari   instromer   is   dit   €   35.   

5.8   Ouderhulp   

We   zĳn   er   ons   absoluut   van   bewust   dat   ook   ouders/verzorgers   het   ontzettend   druk   hebben.  
Toch   hopen   we   dat   u   allemaal   wat   momenten   kunt   vrĳmaken   om   op   school   te   komen  
meehelpen.   Ouderhulp   in   de   school   vinden   we   heel   belangrĳk,   evenals   de   manier   waarop  
ouders   bĳ   de   school   worden   betrokken.   We   kiezen   voor   ouderhulp   in   school   onder   andere   om  
de   volgende   redenen:   
•   Door   mee   te   helpen   ontstaat   meer   het   gevoel   samen   bezig   te   zĳn   met   het   onderwĳs   van   de  
kinderen.   Het   verhoogt   het   gevoel   van   samenhorigheid.   
•   Ouders   kunnen   door   mee   te   helpen   meer   inzicht   krĳgen   in   het   onderwĳs   en   de   organisatie  
daarvan   in   de   school.   Dit   geeft   ruimte   voor   meer   eenheid   en   begrip   voor   het   opvoedkundig   en  
onderwĳskundig   handelen   door   de   school.   
•   Voor   het   werken   in   kleine   groepjes   is   het   soms   fĳn   om   extra   handen   en   ogen   te   hebben.   
•   Kinderen   vinden   het   (meestal)   fĳn   als   hun   ouder   in   school   helpt.   
 
Van   hulpouders   wordt   verwacht   dat   ze   zich   aan   de   geldende   schoolregels   houden.   De  
verantwoordelĳkheid   ligt   bĳ   de   leerkracht,   de   eindverantwoordelĳkheid   bĳ   de   directie.   U   kunt  
ook   tĳdens   het   schooljaar   in   te   stappen   als   hulpouder.   Het   opgeven   voor   ouderhulp   kan   bĳ   de  
leerkracht   of   bĳ   de   directie.   

5.9   Partnerschap   

Kernonderwĳs   vindt   een   goede   partnerschap   tussen   ouders   en   de   school   zeer   belangrĳk.  
Kernonderwĳs   onderschrĳft   de   visie   van   het   Ministerie   OCW   op   dit   gebied:   Ouders   volgen   en  
ondersteunen   de   leerontwikkeling   van   hun   kind   op   school.   De   school   en   de   ouders   hebben  
hierover   regelmatig   contact.   De   school   geeft   ouders   inzicht   in   de   schoolvorderingen   en   de  
ontwikkeling   van   het   kind.   School   en   ouders   nemen   beiden   hun   aandeel   in   de   opvoeding   van  
de   kinderen   en   geven   hen   samen   waarden   en   normen   mee.   

ROL   VAN   DE   OUDERS   
School   en   thuis   zĳn   geen   gescheiden   werelden,   maar   vullen   elkaar   aan.   De  
verantwoordelĳkheid   voor   de   leerprestaties   en   de   sociale   ontwikkeling   van   kinderen,   ligt   zowel  
bĳ   de   school   als   bĳ   de   ouders.   Informeel   leren   (leren   in   het   dagelĳks   leven)   is   belangrĳk   in   de  
ontwikkeling   van   het   kind.   Zeker   als   het   kind   nog   op   de   basisschool   zit.   De   achterstanden   die  
op   vroege   leeftĳd   ontstaan,   zĳn   niet   eenvoudig   in   het   onderwĳs   te   herstellen.   Ouders   hebben  
een   belangrĳke   invloed   op   de   houding   van   het   kind   ten   opzichte   van   leren.   Niet   alleen   in   de  
voorschoolse   periode   maar   gedurende   de   hele   schooltĳd.   De   invloed   van   ouders   begint   al   door  
thuis   een   stabiele   en   stimulerende   omgeving   te   bieden.   Ze   kunnen   lezen   met   de   kinderen,  
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praten   over   belevenissen   of   verhalen   vertellen.   Als   de   kinderen   puberen,   kunnen   ze  
discussiëren   over   maatschappelĳke   onderwerpen,   praten   over   het   belang   van   een   opleiding   en  
over   wat   de   kinderen   in   de   toekomst   willen   bereiken.   Ook   persoonlĳk   contact   van   de   ouders  
met   de   school   heeft   een   gunstig   effect   op   de   prestaties   en   ontwikkeling   van   het   kind.   Ze  
kunnen   aanwezig   zĳn   bĳ   ouderavonden   en   rapportbesprekingen.   De   communicatie   tussen  
school   en   ouders   over   bĳzonderheden   gaat   onder   schooltĳd   schriftelĳk,   zodat   de   begeleiding  
van   de   kinderen   niet   verstoord   wordt.   Bĳ   pĳn   en   verdriet   geldt   dit   even   niet.   

ROL   VAN   DE   SCHOOL   
School   mag   ouders   aanspreken   op   hun   betrokkenheid.   Andersom   mogen   ouders   verwachten  
dat   een   school   ouders   actief   betrekt   bĳ   de   ontwikkeling   van   hun   kinderen.   Een   relatie  
opbouwen   met   ouders   levert   veel   op.   Zoals   een   goede   sfeer   op   school   en   leerlingen   die   beter  
presteren.   Leerlingen   en   leraren   raken   zo   meer   gemotiveerd.   
 
Scholen   kunnen   ouders   op   verschillende   manieren   betrekken.   Door   bĳvoorbeeld   het   gesprek  
aan   te   gaan   over   zaken   die   ouders   en   school   beide   aangaan.   Zoals   de   invloed   van   social   media  
en   pubers   die   hun   huiswerk   niet   goed   kunnen   plannen.   Leraren   kunnen   op   huisbezoek   gaan  
om   een   beeld   te   krĳgen   van   de   thuissituatie   van   het   kind.   Wat   werkt,   zal   per   kind   verschillen.   

INZICHT   IN   LEERPRESTATIES   
Om   ouders   de   mogelĳkheid   te   geven   betrokken   te   zĳn,   moet   school   ouders   ook   inzicht   geven  
in   de   leerprestaties   en   de   studievoortgang   van   hun   kinderen.   Dit   doen   wĳ   via   gesprekken.  
Daarnaast   ook   inzicht   in   de   kwaliteit   van   het   onderwĳs   op   de   school.   

ONDERSTEUNING   DOOR   OUDERS   
School   maakt   dankbaar   gebruik   van   de   expertise,   vanuit   werk   of   hobby,   afkomst,   achtergrond  
of   cultuur,   die   bĳ   de   (groot-)ouders/verzorgers   aanwezig   is.   De   school   verwacht   dat  
ouders/verzorgers   een   ondersteunende   rol   aannemen   bĳ   bĳvoorbeeld   extra   activiteiten,   het  
vinden   van   gastdocenten   en   eventuele   sponsoren.   Buiten   meedoen   is   meedenken   een   rol   die  
een   ouder/verzorger   op   zich   mag   nemen.   

5.10   Samenwerkingen   

Voor   het   verbeteren   van   ontwikkelingskansen   van   kinderen   zien   we   een   goe-   de   waarde   in  
structurele   samenwerking   met   professionele   mensen   en   organisaties   buiten   de   school   op   het  
gebied   van   welzĳn,   (speciale)   onderwĳszorg,   jeugdzorg,   (geestelĳke)   gezondheidszorg   en  
veiligheid.   Daarbĳ   zetten   we   ook   in   op   actief   signaleren   en   preventie.   Praktische   zorg   wordt  
zoveel   mogelĳk   in   school   gegeven,   vanuit   een   basis   van   360   graden   view.   Hiervoor   worden  
afspraken   gemaakt   op   het   niveau   van   het   kind,   de   klas,   de   bouw   en   de   school.   De   school  
werkt   ook   samen   met   andere   niet‐commerciële   organisatie   zoals   de   bibliotheek,  
(sport)verenigingen,   andere   scholen,   universiteiten   of   de   gemeente   Zeewolde.   Vanuit   het  
oogpunt   van   sponsoring   en   materiële   of   praktische   ondersteuning   wordt   er   ook   samengewerkt  
met   commerciële   organisaties   en   particulieren.   Hiervoor   wordt   passend   beleid   ontwikkeld.   
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5.11   Schorsing   en   verwĳdering   

SCHORSING   

Een   geschorst   kind   mag   tĳdelĳk   niet   op   school   komen   en   geen   lessen   volgen.   Een   leerling   mag  
voor   maximaal   één   week   worden   geschorst.   Als   een   school   een   leerling   langer   dan   één   dag  
schorst,   dan   moet   een   school   dat   bĳ   de   Onderwĳsinspectie   melden.   

BEZWAAR   MAKEN   TEGEN   SCHORSING   
Bent   u   het   niet   eens   met   de   schorsing   van   uw   kind,   dan   kunt   u   bezwaar   maken   bĳ   het  
schoolbestuur.   Levert   dit   niets   op,   dan   kunt   u   naar   de   bestuursrechter   stappen.   
U   kunt   ook   een   klacht   indienen   over   de   schorsing.   In   de   schoolgids   vindt   u   informatie   over   de  
klachtenregeling,   zodra   deze   is   goedgekeurd   door   de   medezeggenschapsraad.   

VERWĲDERING   VAN   SCHOOL   
Een   school   kan   besluiten   een   leerling   te   verwĳderen.   Bĳvoorbeeld   als:   
-   de   school   een   leerling   niet   de   nodige   speciale   zorg   kan   bieden;   
-   de   leerling   zich   voortdurend   agressief   gedraagt;   
-   er   ernstige   conflicten   zĳn   (ook   als   de   ouders   daarbĳ   betrokken   zĳn).   
Eerst   moet   het   schoolbestuur   naar   het   verhaal   van   ouders   en   docent   luisteren.   Dan   pas   mag  
de   school   beslissen   over   de   verwĳdering   van   een   leerling.   

BEZWAAR   TEGEN   VERWĲDERING   
Het   schoolbestuur   moet   u   laten   weten   dat   u   bezwaar   kunt   maken   tegen   de   beslissing   om   uw  
kind   te   verwĳderen.   Als   u   bezwaar   indient,   moet   de   school   binnen   4   weken   schriftelĳk   reageren.  
Blĳft   de   school   bĳ   het   besluit   uw   kind   te   verwĳderen,   dan   kunt   u   de   zaak   voorleggen   aan   de  
rechter.   
 

NIEUWE   SCHOOL   VINDEN   

Heeft   het   schoolbestuur   besloten   om   uw   kind   te   verwĳderen?   Dan   moet   de   school   binnen   8  
weken   een   andere   school   vinden.   Tot   die   tĳd   mag   uw   kind   niet   definitief   van   school   worden  
gestuurd.   De   reden   hiervoor   is   dat   het   kind   leerplichtig   is.   Heeft   het   schoolbestuur   na   8   weken  
geen   andere   school   voor   uw   kind   gevonden?   Dan   mag   de   school   uw   kind   definitief   wegsturen.  
De   school   moet   dan   kunnen   bewĳzen   dat   er   serieus   naar   een   andere   school   is   gezocht.   U   moet  
dan   zelf   een   nieuwe   school   gaan   zoeken.   De   leerplichtambtenaar   van   uw   gemeente   kan   u  
hierbĳ   helpen.   
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5.12   Social   media   

Social   media   is   een   onlosmakelĳk   onderdeel   is   van   de   huidige   samenleving   en   de   leefomgeving  
van   de   schoolmedewerkers,   haar   leerlingen,   hun   ouders   en   andere   belanghebbenden.   De  
Omniumschool   ziet   de   voordelen   van   de   toepassing   van   social   media   bĳ   profilering   en   het  
onderwĳs.   
De   Omniumschool   vraagt   bĳ   aanmelding   om   toestemming   van   ouders   voor   het   publiceren   van  
foto-,   film-   en   geluidsopnamen   van   schoolgerelateerde   situaties   (projecten,   schoolreisje   etc.)  
op   social   media.   
De   school   zal   vanuit   de   MR   Richtlĳnen   gebruik   social   media   voor   medewerkers   en   leerlingen  
opstellen   en   een   Richtlĳn   gebruik   mobiele   apparatuur   (leerlingen   en   medewerkers).   Er   zal  
sprake   zĳn   van   consequenties   bĳ   misbruik.   
Een   medewerker   of   leerling   die   slachtoffer   is   van   misbruik   van   mobiele   geluids-   of  
beeldapparatuur   en/of   gepest   wordt,   meldt   dit   bĳ   de   directie   of   neemt   contact   op   met   de  
vertrouwenspersoon.   
Het   is   voor   medewerkers   en   leerlingen   niet   toegestaan   om   foto-,   film-   en   geluidsopnamen   van  
schoolgerelateerde   situaties   op   de   sociale   media   te   zetten   tenzĳ   betrokkene(n)   uitdrukkelĳk  
toestemming   voor   plaatsing   heeft/hebben   gegeven.   We   verzoeken   ook   ouders   de   privacy   van  
medewerkers   en   leerlingen   te   respecteren.   Gedachte   hierbĳ:   het   internet   is   eeuwig!   

5.13   Steun   

Als   je   de   wereld   ziet   als   een   plek   waar   je   continu   dingen   beter   kunt   maken,   krĳg   je   de   kriebels  
vanzelf   te   pakken.   En   misschien   moet   je   daarvoor   wel   eens   de   bestaande   spelregels  
doorbreken.   Niet   omdat   het   kan,   maar   omdat   het   je   verder   brengt!   

Denk   groot,   begin   klein:   ga   kathedralen   bouwen!   –   Daan   Quakernaat :    “Volgens   mĳ   kunnen  
we   enorme   vooruitgang   boeken   als   we   de   volle   potentie   van   onze   moderne   technieken  
combineren   met   de   durf   en   de   moed   waarmee   de   kathedralenbouwers   problemen   te   lĳf  
gingen.”   

Dit   geldt   ook   voor   onderwĳs.   Bĳ   nieuwe   ideeën   komen   vaak   dure   oplossingen.   De  
oplossing   zit   echter   vaak   in   een   klein   hoekje.   Kernonderwĳs   wil   via   slimme   oplossingen   die  
in   een   hoekje   liggen   de   financiële   draagkracht   vergroten.   Voorbeeld   is   samenwerking   met  
het   bedrĳfsleven   (sponsoring   en   gastlessen),   vrĳwilligersorganisaties   Extra   praktische   en  
financiële   steun   is   echter   van   harte   welkom,   net   zoals   ideeën.   Wilt   u   ons,   op   welke   manier  
dan   ook,   helpen,   neem   dan   contact   met   ons   op.   U   bent   van   harte   welkom   om   een   steen  
voor   onze   kathedraal   te   leveren   en   te   metselen!   
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5.14   Vertrouwenspersoon   

Met   het   aanstellen   van   een   vertrouwenspersoon   geeft   de   en   schoolleiding   een   signaal   af   dat   ze  
de   sociale   veiligheid   bĳ   de   opvang   en   op   school   serieus   neemt.   Opvang,   begeleiding   en   nazorg  
in   geval   van   grensoverschrĳdend   gedrag   vindt   op   professionele   wĳze   plaats.   Zie   voor   adressen  
punt   1.2.   

5.15   Vervoer   

Protocol   Leerlingenvervoer   

WAT   ZĲN   DE   REGELS   VOOR   HET   VERVOER   VAN   KINDEREN?   

Dit   protocol   is   van   toepassing   op   het   door   de   school   georganiseerde   groeps-   vervoer   van  
leerlingen   van   en   naar   school   en   naar   andere   bestemmingen   in   het   kader   van  
schoolactiviteiten.   Met   dit   protocol   wordt   beoogd   de   verkeersveiligheid   van   leerlingen   zoveel  
mogelĳk   te   waarborgen.   
Wettelĳke   regels   die   van   toepassing   zĳn   op   leerlingenvervoer,   zoals   omschreven   in   de  
Wegenverkeerswet,   de   Wet   Personenvervoer   en   de   Regeling   Zitplaatsverdeling   Bussen   en  
Auto’s   (ingegaan   1   maart   2006)   vinden   hun   weerslag   in   dit   protocol.   In   dit   protocol   wordt  
verstaan   onder:   
*   Regulier   leerlingenvervoer:   het   door   de   school   georganiseerd   groepsvervoer   van   leerlingen.  
Hieronder   wordt   uitdrukkelĳk   niet   verstaan   het   vervoer   van   de   eigen   kinderen   door   de   ouders  
van   en   naar   school.   
*   Verzekering:   minimaal   een   WA   verzekering   en   een   inzittendenverzekering.   

Regulier   leerlingenvervoer   

De   chauffeur/begeleider   neemt   het   onderstaande   in   acht:   
*   De   chauffeur   dient   in   het   bezit   te   zĳn   van   een   geldig   rĳbewĳs   en   bevoegd   te   zĳn   om   het  
voertuig   te   besturen.   
*   De   chauffeur   houdt   zich   aan   de   verkeersregels.   
*   Het   maximale   aantal   te   vervoeren   personen   is   gekoppeld   aan   het   aantal   zitplaatsen.   

Schoolreis   

Ouders,   of   andere   personen   die   optreden   als   begeleiders   tĳdens   de   schoolreis,   volgen   de  
aanwĳzingen   van   directie   en   leerkrachten   op.   Vooraf   worden   afspraken   gemaakt   over   de   te  
rĳden   route   en   eventuele   rustplaatsen.   Bĳ   voorkeur   wordt   er   een   routebeschrĳving   uitgedeeld.  
Voor   noodgevallen   dient   er   een   (mobiel)   telefoonnummer   beschikbaar   te   zĳn.   

Per   auto   
Auto    De   technische   staat   van   de   auto   dient   te   voldoen   aan   de   wettelĳke   vereisten.   

31  



 
Omniumschool    Zeewolde ,   plek   waar   je   kan   groeien.                             Schoolgids   2020-2021  

Verzekering    De   directie   wĳst   automobilisten   er   op   dat   ze   in   het   bezit   moeten   zĳn   van   een  
geldige   APK,   een   WA   verzekering   en   een   inzittendenverzekering.   

Voor-   of   achterin    Kinderen   moeten   bĳ   voorkeur   achterin   zitten.   Voor   ouders   is   het   verplicht  
dat   ze   voor   hun   eigen   kind(eren)   een   kinderzitje   in   de   auto   hebben.   Voor   kinderen   van  
anderen   kan   volstaan   worden   met   een   zitplaats   achterin,   in   de   gordel.   Kinderen   (ook   die  
van   anderen),   langer   dan   1,35   meter   mogen   wel   voorin,   in   de   gordel.   Ouders   mogen   een  
stoelverhoger   meegeven   voor   hun   kind.   Kinderen   in   een   achterwaarts   gericht   kinderzitje  
nooit   bĳ   een   ingeschakelde   airbag   zetten.   In   andere   gevallen   de   autostoel   zo   ver   mogelĳk  
bĳ   de   airbag   vandaan   zetten.   Het   opblazen   van   airbags   gebeurt   met   grote   snelheid   (>250  
km/u).   Als   een   kind   voorover   zit   kan   hĳ   hierdoor   ernstig   gewond   raken.   

Autogordels    Er   worden   niet   meer   kinderen   vervoerd   dan   er   gordels   zĳn.   Er   wordt   op   gelet  
dat   de   kinderen   de   autogordels   tĳdens   het   rĳden   niet   af-   doen.   De   bestuurder   is  
verantwoordelĳk   voor   het   dragen   van   de   gordels   door   meerĳdende   kinderen.   

Kinderslot    Indien   aanwezig,   wordt   er   gebruik   gemaakt   van   kindersloten.   
 
In-   en   uitstappen    De   kinderen   dienen   op   een   veilige   plaats   in-   en   uit   te   stappen:   aan   de   trottoir  
kant   of,   als   er   geen   trottoir   is,   in   de   berm.   Begeleiders   dienen   zelf   ook   altĳd   uit   te   stappen.   
 
Gedrag    Elke   chauffeur   onthoudt   zich   van   roken,   verdovende   middelen,   alcohol,   medicĳnen   die  
van   invloed   zĳn   op   het   rĳden,   telefoneren   en/of   andere   zaken   die   van   negatieve   invloed   kunnen  
zĳn   op   het   functioneren   voorafgaande   of   tĳdens   het   vervoer.   Ook   begeleiders   geven   blĳk   van  
voorbeeldgedrag.   De   regels   die   in   school   gelden   (bv.   t.a.v.   roken   en   alcohol   e.d.)   zĳn   ook  
tĳdens   het   reizen   in   schoolverband   van   kracht.   

Per   touringcar   
In   een   touringcar   mogen   niet   meer   leerlingen   zitten   dan   er   zitplaatsen   voor   volwassenen   zĳn.  
Hoeveel   zitplaatsen   de   touringcar   telt,   is   te   vinden   op   het   keuringsbewĳs   dat   aanwezig   moet  
zĳn   in   de   touringcar.   Bĳ   vervoer   per   touringcar   zorgt   de   directie   voor   voldoende   begeleiding.  
Begeleiders   dienen   tĳdens   de   schoolreis   verspreid   in   de   touringcar   te   zitten.   Als   de   touringcar  
voorzien   is   van   gordels   dienen   deze   tĳdens   de   rit   gedragen   worden.   De   begeleiders   zien   toe   op  
het   dragen   van   de   gordels   door   de   kin-   deren.   

Overige   vervoer   
Bĳ   overige   vormen   van   vervoer,   zoals   lopen   en/of   fietsen,   dient   er   voldoende   begeleiding  
aanwezig   te   zĳn.   De   school   dient   hiervoor   zorg   te   dragen   en   dit   is   situationeel   afhankelĳk.  
(bĳvoorbeeld   met   de   groep   lopend   tĳdens   lestĳd   naar   de   gymzaal   of   met   een   groep   fietsend   op  
schoolkamp).   
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5.16   Ziekmelding   

Als   uw   zoon/dochter   wegens   ziekte   niet   naar   school   kan   komen,   verzoeken   we   u   dit   voor   half   9  
telefonisch   of   schriftelĳk   (via   PARRO)   aan   school   door   te   geven.   Dit   om   misverstanden   te  
voorkomen.   Vierjarigen   zĳn   nog   niet   leerplichtig,   toch   stellen   we   het   op   prĳs   als   u   laat   weten  
wanneer   en   waarom   uw   kind   niet   op   school   komt.   

Wat   moet   u   melden:   
Voornaam   en   achternaam,   reden   afwezigheid   en   te   verwachten   duur   van   het   ziek   zĳn.   Is   er  
sprake   van   besmettingsgevaar?   Als   er   een   weekend   in   de   periode   van   ziek   zĳn   zit   wordt   u  
verzocht   om   na   het   weekend   opnieuw   ziek   te   melden.   Indien   een   leerling   tussentĳds   naar   huis  
wil   omdat   hĳ   of   zĳ   ziek   is,   wordt   er   bĳ   minderjarigheid   eerst   contact   opgenomen   met   de  
ouders.   Laat   graag   weten   of   het   kind   veilig   thuis   is   aangekomen,   als   het   met   toestemming   van  
de   ouders   alleen   naar   huis   mag.   Tandartsbezoeken   ed   graag   zoveel   mogelĳk   buiten   schooltĳd,  
ivm   de   leerplicht.   
 

5.17   Medicĳngebruik   &   medisch   handelen   op   school   

Het   kan   voorkomen   dat   uw   kind   tĳdens   schooluren   bĳvoorbeeld   hoofdpĳn   krĳgt,   zich   verwondt  
of   door   een   insect   wordt   geprikt.   Sommige   leerlingen   hebben   standaard   medicatie   nodig   onder  
schooltĳd   zoals   astma   puffers,   antibiotica,   zetpillen   of   Ritalin.   Als   school   maken   we   hierover  
afspraken   met   ouders,   die   vastgelegd   zĳn   in   een   protocol.   Hierin   staat   bĳvoorbeeld   wanneer   de  
school   contact   met   u   opneemt,   wat   er   gebeurt   als   u   niet   (snel   genoeg)   bereikbaar   bent   en   wat  
de   leerkracht   zelf   mag   toedienen.   Op   die   manier   ontstaat   er   geen   onduidelĳkheid   over   de  
verantwoordelĳkheden   van   school   en   ouders.   Er   is   op   onze   school   gekozen   voor   een   protocol  
waarin   er   geen   toestemming   is   van   het   bestuur   voor   medisch   handelen   door   personeelsleden  
anders   dan   in   noodgevallen.   

5.18   Communicatie   met   ouders   

We   proberen   de   communicatie   met   ouders   van   onze   leerlingen   zoveel   mogelĳk   via   de   PARRO  
app   plaats   te   laten   vinden.   We   vragen   ouders   deze   app   op   hun   mobiele   telefoon   te   zetten,  
zodat   we   de   lĳntjes   heel   kort   kunnen   houden.   Elke   uitnodiging   aan   een   ouder   bevat   een  
koppelcode   voor   de   app.   Een   koppelcode   verloopt   na   21   dagen.   Voordelen   van   de   Parro   app  
zĳn   onder   andere   dat   we   ouders   goed   bĳ   de   ontwikkeling   van   hun   kind(eren)   kunnen   betrekken,  
door   de   koppeling   met   ParnasSys   -   het   leerlingvolg-   en   administratiesysteem.   Daarnaast  
organiseren   we   via   de   ouder-app   makkelĳker   activiteiten   en   oudergesprekken.   Via   de   app  
kunnen   foto’s   AVG   proof   gedeeld   worden.   Afhankelĳk   van   het   merk   telefoon   is   de   app   te  
downloaden   via   Google   Play   of   via   de   Apple   Store.   Meer   over   de   Parro   app:  
https://www.parnassys.nl/pro-ducten/modules/parro/ouders .   Inloggen   kan   ook   via  
http://ouders.parnassys.net   
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5.19   AVG   

Wet   Bescherming   Persoonsgegevens/Algemene   Verordening   Gegevensbescherming   (AVG)   De  
Wet   Bescherming   Persoonsgegevens   (Wbp)   is   miv   25   mei   2018   verandert   in   AVG.   De   regels  
zĳn   strenger   geworden   om   de   privacy   van   de   leerlingen   nog   beter   te   waarborgen.   Voor   ons   is  
dit   een   reden   om   informatie   te   verstrekken   over   hoe   we   als   school   omgaan   met   de   persoonlĳke  
gegevens   van   zowel   onze   medewerkers   als   van   de   ouders   en   de   leerlingen.   
 
Op   onze   basisschool   gaan   we   zorgvuldig   om   met   de   privacy   van   onze   leerlingen   en   hun  
ouders.   Dit   is   vastgelegd   in   het   privacyreglement   van   het   bestuur   van   stichting  
Omniumscholen.   Hierin   staat   beschreven   hoe   we   op   school   omgaan   met   leerlinggegevens   en  
wat   de   rechten   zĳn   van   ouders   en   leerlingen.   Dit   reglement   wordt   met   instemming   van   de  
(G)MR   vastgesteld.   Voor   onze   medewerkers   wordt   een   gedragscode   ontwikkeld   voor   de  
omgang   met   de   leerlinggegevens   en   ook   technisch   en   formeel   zĳn   maatregelen   genomen   ten  
aanzien   van   digitale   beveiliging,   accountbeleid,   bewerkersovereenkomsten   en   extra   aandacht  
voor   geheimhouding   en   discretie.   
 
De   gegevens   die   over   leerlingen   gaan,   noemen   we   persoonsgegevens.   We   maken   alleen  
gebruik   van   de   persoonsgegevens   als   dat   nodig   is   voor   het   leren   en   begeleiden   van   onze  
leerlingen.   De   meeste   gegevens   ontvangen   we   van   de   ouders   (zoals   bĳ   de   inschrĳving   op   onze  
school)   of   van   andere   organisaties   die   van   belang   zĳn   voor   het   goed   kunnen   geven   van  
onderwĳs   (b.v.   van   KDV/PSZ).   Daarnaast   registreren   leerkrachten   en   ondersteunend   personeel  
van   onze   school   gegevens   over   onze   leerlingen,   bv   cĳfers   en   vorderingen.   Er   worden  
bĳzondere   persoonsgegevens   geregistreerd   als   dat   nodig   is   voor   de   juiste,   veilige   begeleiding  
van   een   leerling   zoals   medische   gegevens   (denk   aan   medicatie,   een   individueel   protocol   of   een  
medische   diagnose)   en   informatie   over   psychisch   welbevinden.   We   delen   leerlinggegevens   als  
dit   nodig   is   voor   extra   leerlingbegeleiding.   Hiervoor   geven   ouders   dan   expliciet   toestemming.  
Bĳ   de   inschrĳving   vragen   we   ook   om   nationaliteit,   geboorteland,   opleidingen   en   beroep   i.v.m.  
met   eventuele   extra   bekostiging.   Omdat   onze   school   deel   uitmaakt   van   het   schoolbestuur   van  
stichting   Omniumscholen,   worden   daar   ook   (een   beperkt   aantal   persoonsgegevens  
meegedeeld   in   het   kader   van   planning   en   organisatie.   De   leerlinggegevens,   vorderingen   en  
afspraken   van/over   de   leerlingen   worden   vastgelegd   in   ons   leerlingvolg-/administratiesysteem  
ParnasSys.   
 
Deze   programma’s   zĳn   beveiligd   en   toegang   tot   de   gegevens   is   beperkt   d.m.v.   persoonlĳke  
accounts   van   de   medewerkers   van   onze   school   die   vanuit   hun   rol/taak   deze   toegang   nodig  
hebben   om   goed   onderwĳs   te   kunnen   geven   dan   wel   te   plannen,   organiseren   en/of   te  
verantwoorden:   groepsleerkrachten,   Interne   begeleider   (IB’er)   en   directeur.   De   interne  
begeleider   is   verantwoordelĳk   voor   de   gehele   zorg   aan   alle   leerlingen   en   heeft   daarom   toegang  
tot   alle   leerlingendossiers.   De   administratieve   krachten   hebben   toegang   tot   een   gedeelte   van  
de   leerlingadministratie.   Hun   taak   is   leerlinggegevens   invoeren   en   muteren   en   teamleden   te  
ondersteunen   op   gebied   van   leerling-   gegevens   en   de   directie   te   helpen   bĳ   planning   en  
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overzichten   maken.   Leerlinglĳsten,   papieren   groepsplannen   en   eventuele   individuele  
(behandelingsprotocollen   (wat   te   doen   bĳ...)   bewaren   we   in   de   klas.   We   werken   hier   dagelĳks  
mee   en   moeten   ze   ook   bĳ   de   hand   hebben   in   geval   van   nood.   
 
Tĳdens   de   lessen   maken   we   gebruik   van   digitale   leermaterialen.   Hiervoor   is   een   beperkte   set  
met   persoonsgegevens   nodig   om   bĳvoorbeeld   een   leerling   te   kunnen   identificeren   en   volgen  
qua   werkzaamheden   en/of   ontwikkeling   als   hĳ   inlogt.   Bestuursorganisatie   stichting  
Omniumscholen   heeft   met   de   leveranciers   van   digitale   leermiddelen   duidelĳke   afspraken  
gemaakt   over   de   gegevens   die   ze   van   ons   krĳgen.   
 
Om   leerlingen   eenvoudig   toegang   te   geven   tot   digitaal   leermateriaal   van   de   school,   maken   we  
op   onze   school   onder   andere   gebruik   van   Basispoort.   Deze   software   maakt   het   geven   van  
onderwĳs   op   maat   via   gedigitaliseerde   leermiddelen   mogelĳk.   Basispoort   maakt   gebruik   van   de  
volgende   set   met   gegevens:   een   identificatienummer   van   Basispoort,   voornaam,   achternaam,  
tussenvoegsel   geboortedatum,   leerling   key,   groups   key,   groepsnaam,   jaargroep,   geslachten  
het   identificatienummer   van   de   school.   Via   Basispoort   worden   dus   geen   leer-   of  
groepsresultaten   opgeslagen   en/of   uitgewisseld.   Basispoort   geeft   op   haar   eigen   site   ook  
informatie   over   hun   omgaan   met   privacy.   (http://info.basispoort.nl/privacy).   Verder   worden   er  
digitale   onderwĳsleermiddelen   gebruikt   van   o.a.   Noordhoff.   Met   alle   aanbieders   zĳn  
verwerkersovereenkomsten   afgesloten   waarin   staat   dat   ze   zeer   zorgvuldig   omgaan   met   de  
gegevens   van   de   school   en   dat   ze   voldoen   aan   de   regels   van   de   nieuwe   AVG.   
Op   school   worden   Onderwĳs-Apps   gebruikt   op   laptops,   tablets   of   pc.   Hier   kunnen   leerlingen  
inloggen   met   een   inlognaam   bestaande   uit   3   letters   voornaam   -   3   letters   achternaam,   dus  
zonder   verdere   leerlinggegevens.   
 
We   hanteren   een   protocol   omgaan   met   sociale   media   waarin   beschreven   wordt   wat   leerlingen  
en   personeel   wel   of   niet   kunnen   doen   online.   We   besteden   in   onze   lessen   aandacht   aan   wat   je  
bĳvoorbeeld   wel   en   niet   deelt   op   sociale   media,   om   ook   de   leerlingen   er   bewust   van   te   maken  
dat   je   zorgvuldig   om   moet   gaan   met   je   gegevens.   
 
Ouders   hebben   het   recht   om   de   gegevens   van   en   over   hun   kind   in   te   zien.   Als   de   gegevens   niet  
kloppen,   moet   de   informatie   gecorrigeerd   worden.   Als   er   gegevens   zĳn   opgeslagen   die   niet  
meer   relevant   zĳn   voor   de   school,   mag   de   ouder   vragen   die   specifieke   gegevens   te   laten  
verwĳderen.   
 
Bĳ   inschrĳving   van   uw   kind   ontvangt   u   een   toestemmingsformulier,   waarin   bĳvoorbeeld   om  
toestemming   wordt   gevraagd   om   informatie   over   uw   kind   uit   te   wisselen   met   KDV/PSZ.   Of   de  
vorige   basisschool   en   we   zullen   ook   op   andere   momenten   opnieuw   uw   goedkeuring   vragen  
informatie   te   delen   bĳvoorbeeld   als   uw   kind   specialistische   hulp   nodig   heeft   die   we   als   school  
niet   zelf   in   huis   hebben.   Verder   zĳn   we   volgens   de   wet   verplicht   om   een   aantal   gegevens   uit   te  
wisselen   met   de   nieuwe   school   als   uw   kind   naar   het   VO   of   naar   een   andere   school   overstapt.  
Volgens   de   wet   zĳn   we   ook   verplicht   om   zo   nodig   informatie   te   verstrekken   aan   de  
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leerplichtambtenaar.   Soms   vraagt   het   Ministerie   van   Onderwĳs   (DUO)   bĳ   ons   ook   gegevens   op.  
Dit   op   wettelĳke   gronden.   
 
Voor   het   gebruik   van   foto’s   en   video-opnames   van   leerlingen   op   bĳvoorbeeld   de   website,  
Facebook,   ouderportal   of   schoolgids,   vragen   we   aan   het   begin   van   het   schooljaar   uw  
toestemming.   Ouders   mogen   altĳd   besluiten   om   die   toestemming   niet   te   geven   of   een   eerder  
gegeven   toestemming   in   te   trekken.   Ook   kan   het   zĳn   dat   we   u   nog   specifiek   toestemming  
vragen   voor   het   gebruik   van   beeldmateriaal   voor   een   ander   doel   (bv.een   voorlichtingsfilm   over  
de   school).   Als   u   toestemming   heeft   gegeven,   blĳven   we   natuurlĳk   zorgvuldig   met   de   foto’s  
omgaan   en   wegen   we   per   keer   af   of   het   verstandig   is   om   een   foto   te   plaatsen.   
 
Ook   leerlingen   hebben   rechten   en   naarmate   ze   ouder   worden   dat   er   steeds   meer.   Dat   is  
wettelĳk   geregeld   en   dat   vinden   we   als   school   ook   passend   bĳ   het   leerproces   en   de  
zelfstandigheid.   Vanaf   12   jaar   is   toestemming   nodig   van   ouders   EN   leerling.   
 
Het   leerlingdossier   wordt   tot   vĳf   jaar   nadat   de   leerling   de   school   heeft   verlaten   bewaard.   Een  
eventueel   psychologisch   rapport   wordt   maximaal   2   jaar   in   het   leerlingdossier   bewaard.   Na   het  
verstrĳken   van   deze   termĳnen   worden   de   gegevens   vernietigd.   

5.20   Schoolverzekering   

Stichting   Omniumscholen   heeft   een   collectieve   ongevallenverzekering   voor   leerlingen,  
leerkrachten   en   ouders   participanten   afgesloten.   Deze   verzekering   is   van   kracht   op   weg   van  
huis   naar   school,   van   school   naar   huis,   gedurende   het   verblĳf   op   school   en   tĳdens   de  
activiteiten   buiten   school.   Dit   laatste   geldt   alleen   voor   activiteiten   in   schoolverband   en   onder  
toezicht.   
 
Praktische   tip:   Het   kan   voorkomen   dat   uw   kind   schade   toebrengt   aan   anderen.   Verzeker   u   en  
uw   kind   daarom   voor   wettelĳke   aansprakelĳkheid.   
 
Stichting   Omniumscholen   aanvaardt   over   het   algemeen   geen   aansprakelĳkheid   voor   schade  
aan   of   zoekraken   van   eigendommen   van   leerlingen   of   ouders.   Ook   niet   als   deze   eigendommen  
in   bewaring   zĳn   gegeven.   Het   schoolbestuur   kan   wel   aansprakelĳk   worden   gesteld   voor   schade  
aan   eigendommen   indien   veroorzaakt   door   een   duidelĳk   foutief   handelen   of   nalaten   van   aan   de  
school   verbonden   personeel   of   andere   personen   die   in   het   kader   van   het   onderwĳs   werkzaam  
zĳn   in   de   school   (b.v.   ouders).   Het   schoolbestuur   is   tegen   wettelĳke   aansprakelĳkheid  
verzekerd.   

©   September   2020,   V1.2   Stichting   Omniumscholen   
Alle   rechten   voorbehouden.   Niets   uit   deze   uitgave   mag   worden   verveelvoudigd,   opgeslagen   in  
een   geautomatiseerd   gegevensbestand   en/of   openbaar   gemaakt   in   enige   vorm   of   op   enige  
wĳze,   hetzĳ   elektronisch,   mechanisch,   door   fotokopieën,   opnamen   of   op   enige   andere   manier  
zonder   voorafgaande   schriftelĳke   toestemming   van   de   auteurs.   

36  


