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1. VOORWOORD
In deze schoolgids geven wij u een beeld van De Luithorst en van ons onderwijs!
U vindt in deze gids allerlei praktische gegevens, zoals schooltijden, pauzetijden en regels en
afspraken. Daarnaast geven wij u ook een indruk van onze manier van werken. U kunt lezen over
onze uitgangspunten, de organisatie van ons onderwijs, de zorg voor de leerlingen en de resultaten
van ons onderwijs.
Deze schoolgids is bruikbaar voor de schooljaren 2018-2019.
Voor actuele zaken, zoals gymtijden en vakanties, verwijzen wij u naar onze website,
www.deluithorst.nl. Op de website vindt u tevens onze jaarplanner en onze nieuwsbrief.
Heeft u na het lezen van deze schoolgids en/of onze website nog vragen, of wilt u meer informatie?
Kom dan even langs bij een leerkracht, de intern begeleider of de directeur.
Wij wensen iedereen een fijne schooltijd!
Met vriendelijke groet,
Team De Luithorst
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2. SCHOOLGEGEVENS
Basisschool De Luithorst Nijmegen
Adres:
De Gildekamp 60-10
6545 LX Nijmegen
directie@deluithorst.nl
www.deluithorst.nl
Tel.024-3734188
Directeur:
E-mail adres:
Website:

Lesley Janssen (b.g.g. of in geval van nood: 06-40708821)
directie@deluithorst.nl
www.deluithorst.nl

De Luithorst is sinds 1 augustus 2018 een fusie aangegaan met basisschool de Kampus. De school
gemiddeld zo’n 350 leerlingen verdeeld over 15 groepen.
Op onze school werken 30 personeelsleden waaronder 24 groepsleerkrachten, een administratief
medewerkster, twee conciërges, 3 onderwijsassistenten, twee intern begeleiders, twee
bouwcoördinatoren en een schoolleider.
Het schoolbestuur wordt gevormd door:
Stichting Conexus
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
024 - 373 39 60
info@conexus.nu
www.conexus.nu
Situering van de school:
De Luithorst ligt in stadsdeel Lindenholt in Nijmegen. Ons gebouw staat aan ‘het onderwijsplein’ aan
de Gildekamp. Het gebouw bestaat uit 16 groepslokalen, 2 grotere aula’s, een
handvaardigheidslokaal en diverse ruimten. In onze school zitten ook een peutergroep en een
buitenschoolse opvang van Kion. Hiermee hebben we nauwe samenwerkingsverbanden om de
overstap van kinderen van de peutergroep naar de basisschool zo klein mogelijk te laten zijn.
We hebben een grote speelplaats, met een klimtoestel, een zandbak, een basketbal- en voetbalveld
en tafeltennistafels, waar kinderen fijn kunnen spelen en bewegen. Daarnaast is er ook in de
omgeving van de school een gemeentelijk speelterrein waar we gebruik van kunnen maken.
Aan het ‘Onderwijsplein aan de Gildekamp’ zitten naast onze basisschool nog twee andere scholen;
SBO De Windroos, SO4 De Windroos. Ook met deze scholen werken we samen. We doen dit onder
de naam: Het Kompas.

Stadsdeel Lindenholt in Nijmegen
Onze school staat in stadsdeel Lindenholt. Lindenholt is een stadsdeel van Nijmegen. Het stadsdeel
ligt ten westen van het Maas-Waalkanaal en bestaat uit de wijken 't Acker, 't Broek, De
Kamp, Kerkenbos, Neerbosch-West, Westkanaaldijk en Bijsterhuizen. De wijken 't Akker, De Kamp en
't Broek zijn onderverdeeld in 18 aparte buurten. Lindenholt heeft een oppervlakte van 8,26 km² en
het aantal inwoners is rond de 15.000 -16.000 inwoners.
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3. VISIE EN IDENTITEIT
3.1 Visie

‘Samen raken we de juiste snaar!’
De school
De Luithorst is een school waar kinderen ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen.
Wij vinden het belangrijk dat elk kind gezien wordt en de aandacht krijgt die het verdient.
Samen met de kinderen zorgen wij er voor dat de school een veilige plek is, waar we open staan voor
de verschillen tussen mensen. De Vreedzame School vormt hierbij de basis. Kinderen leren dat zij
deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te
leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het
algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
Aanbod
We realiseren een aanbod dat aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften en mogelijkheden van het kind.
We stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen door ze, in een doorgaande lijn van groep 1-8, zelf
hun taken te laten plannen.
Middels kindgesprekken nemen we de kinderen mee in hun eigen leerproces. We werken met
portfolio’s waar kinderen hun eigen leerproces in beeld kunnen brengen. Naast de basisdoelen,
prikkelen we de leerlingen ook om zelf aan te geven wat ze graag willen leren (ambities). Zo wordt
het eigenaarschap, de regie nemen over het eigen leerproces, gestimuleerd. Wij hebben hoge
verwachtingen van leerlingen en zorgen, middels dit aanbod, dat zij het maximale uit zichzelf te
kunnen halen.
Er is aandacht voor talent op alle gebieden en we geven leerlingen de ruimte om zich daar verder op
eigen wijze en met eigen inbreng in te ontwikkelen. Tijdens schoolvieringen krijgen kinderen de
gelegenheid aan elkaar te laten zien waar ze op dat moment mee bezig zijn en wat ze geleerd
hebben.
In de toekomst zal de werkwijze van stichting leerKRACHT hier ook een rol gaan spelen.
Betekenisvol onderwijs
De 21-eeuwse vaardigheden dienen als richtinggevend kader waarbinnen spelend, ontdekkend en
handelend leren voor ons optimaal aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften.
Naast de kernvakken zijn samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren,
probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook
een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw.
Wij doen dit vanuit thematisch werken waarin kinderen samenwerken en verschillende vakgebieden
met elkaar verbonden worden en realiseren daarbij klassikale en groepsoverstijgende lesmomenten.
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3.2 Stichting LeerKRACHT

In het schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met het traject van
'Stichting Leerkracht'.
In dit traject gaan wij als school aan de slag om een cultuur van
'elke dag samen een beetje beter' te creëren.
Hierin werken leraren en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar eigen
inzicht te verbeteren.
Vier processen staan hierin centraal:
Bordsessie (BS):
effectieve, korte teamsessies, waarin leraren en schoolleiding wekelijks (leerling)resultaten
bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken.
Gezamenlijk lesontwerp (GL):
Vertaling van de doelen van het bord naar de dagelijkse lespraktijk. Leraren bereiden samen lessen
voor, bepalen per les wat ze willen bereiken en innoveren zo het onderwijs.
Lesbezoek + Feedback (LB+FB):
Leraren observeren bij elkaar of bij gezamenlijke lesontwerp het beoogde effect op de leerlingen
wordt behaald en bespreken dit samen na.
Stem van de leerling:
Ook de leerling wordt betrokken bij samenwerken en onderzoek. De leerling is namelijk de
inspiratiebron voor de verbetering en het klankbord voor de leraar en schoolleiding. Door een
leerling als (volwaardig) partner te zien vergroot je de betrokkenheid in de samenwerking en creëer
je bijvoorbeeld initiatieven bij lesinhoud.
Leraren en leerlingen leren zo van elkaar en innoveren samen het onderwijs. In het kader van
leerKRACHT zij drie teamleden opgeleid tot schoolcoach van de Luithorst. De coach staat de teams bij
om zich het concept van LeerKRACHT eigen te maken. De schoolcoaches op onze school zijn: Jennifer
Kessels, Djimondi Tahalele en Nanda van Egmond.
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3.3 Levensbeschouwelijke identiteit
Onze school draagt normen en waarden uit de christelijke traditie over.
De katholieke levenshouding uit zich in eerbied en respect voor ieders eigenheid.
Wij schenken aandacht aan de verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen,
zoals die in de Nederlandse samenleving bestaan. We zijn ons bewust van de verschillen en
respecteren andere overtuigingen.
In het jaarprogramma zijn vieringen opgenomen. Omdat wij deze vieringen essentieel voor ons
schoolleven vinden, worden ze tijdens de schooluren gehouden. Meestal vinden deze vieringen op
school, in de groepen of in de hal, plaats.
Door ruimtegebrek is het niet altijd mogelijk, dat ouders hierbij aanwezig zijn.
Wanneer de kinderen in groep 4 zitten kunnen zij de eerste Communie doen. De voorbereiding en
de viering vinden buiten de school plaats. Het is een zaak van de parochiegemeenschap, waar de
ouders met hun kinderen aan deelnemen. Datzelfde geldt ook voor de Vormselviering in groep 8.
Vragen over de Eerste Communie en het Vormsel kunt u stellen aan de werkgroepen van de
parochie.
3.4 Het schoolprofiel
Ons uitgangspunt is om leerlingen uit te dagen om zich te ontwikkelen. We hebben hoge
verwachtingen, waarbij we rekening houden met individuele verschillen.
Wij werken vanuit de gedachte, dat ieder kind dat onze school verlaat, op zijn/haar niveau voldoende
is toegerust om optimaal te kunnen functioneren binnen het vervolgonderwijs. Daarom vinden we
het belangrijk, dat het kind op onze school niet alleen cognitief (verstandelijk), maar ook creatief en
sociaal-emotioneel wordt gevormd.
We hebben ons onderwijs zo ingericht, dat onze kinderen binnen een tijdvak van acht jaren in een
ononderbroken ontwikkelingsproces de school kunnen doorlopen. Daarom zijn de leerinhouden en
de leermiddelen op elkaar afgestemd en zijn er doorgaande lijnen in leer- en vormingsgebieden
aangebracht. De vorderingen van elk kind houden we nauwkeurig bij in onze leerlingvolgsystemen
Cito LOVS (groep 1 t/m 8) en Kijk (groep 1-2).
We besteden aandacht aan kinderen die extra zorg nodig hebben. We stemmen de aanpak onderling
zoveel mogelijk af, zodat de kinderen weinig verschil in aanpak ervaren tussen de verschillende
leerkrachten.
De onderbouw
De groepen 1 en 2 van de onderbouw zijn heterogeen. Dat betekent, dat daarin zowel jongste als
oudste kleuters zitten. Elk kind mag zich in de kleuterperiode op elk ontwikkelingsgebied naar eigen
kunnen en in eigen tempo ontwikkelen. In de groep kijken we naar de mogelijkheden van elk
individueel kind, zodat elk kind opdrachten op zijn eigen niveau aangeboden krijgt. Aan het einde van
elk schooljaar kijken we welke kinderen op alle ontwikkelingsgebieden aan de voorwaarden voldoen
om de overstap naar groep 3 te maken.
We zijn in de groepen 1 en 2 voorstander van een ontwikkelingsgerichte aanpak, waarin reële en
betekenisvolle situaties worden nagebootst. Een kind moet namelijk zien, voelen, beleven en
meemaken wil het later abstract leren denken.
Er is een overgang van ontwikkelingsgericht werken in de groepen 1-2 naar het programmagericht
werken (het werken met methodes) in de groepen 3 t/m 8.
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De midden- en bovenbouw
Vanaf groep 3 zijn de groepen homogeen. Dat betekent, dat de kinderen het grootste deel van de
dag doorbrengen in een groep met kinderen van dezelfde leeftijd en kinderen die in de leerstof
ongeveer even ver gevorderd zijn. Dit noemen we ook wel het ‘leerstofjaarklassensysteem’.
Omdat kinderen verschillen in aanleg en tempo van werken, willen wij daaraan tegemoet komen
door differentiatie. Op school geven we dit vorm door gebruik te maken van het directe
instructiemodel en zelfstandig werken.
De diverse methodieken op onze school zijn opgezet volgens het directe instructie-model met vier
trajecten:
Basis (maan):
leerlingen met
gemiddelde instructie
behoeften

Extensief (zon):
beperkte
instructiebehoefte

Intensief (ster):
extra instructie tijd
nodig

Passend onderwijs:
instructie volgens
individueel
begeleidingsplan

Elk kind krijgt de leerstof aangeboden, die bij zijn niveau hoort. We streven naar onderwijs op maat,
waarbij we tegemoet komen aan de specifieke (instructie-) behoeften van elk kind. Onderwijs op
maat (adaptief onderwijs) gaat er vanuit, dat elk kind behoefte heeft aan goede relaties, aan
competentie en aan onafhankelijkheid. De leerkrachten bij ons op school worden daardoor steeds
meer begeleider in plaats van leider in het vormingsproces.
De kinderen, die dat nodig hebben, krijgen op onze school extra leerhulp en zorg. Ook is er aandacht
voor meerbegaafde kinderen. Zij kunnen deelnemen aan de Plusklas (zie meer informatie bij het
onderdeel Plusklas) waarin zij extra worden uitgedaagd.
Als school zijn we in het kader van het project Passend onderwijs opgenomen in het
samenwerkingsverband Stromenland. Samen met de andere scholen in dat samenwerkingsverband
proberen we het aantal verwijzingen naar de speciale school voor basisonderwijs terug te brengen.
Onder het motto ‘Onderwijs Anders organiseren’ proberen we de differentiatie binnen de groepen te
verbeteren en beter in te zetten op de talenten van leerlingen en leerkrachten. Met een andere
organisatie van ons onderwijs werken we in de komende jaren ook hard aan het beter voorbereiden
op de toekomst. We worden hierin begeleid door het KPC.
Instructie, zelfstandig werken en verwerken en met werken met ICT (laptops/tablets) en de 21steeeuwse-vaardigheden vormen hierbij een belangrijk onderdeel.
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4. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
Groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten vormen de spil van de organisatie. Uw kind heeft het meest met haar of hem
te maken. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. De
groepsleerkracht is ook het eerste aanspreekpunt voor u als ouder. Met haar of hem bespreekt u de
vorderingen van uw kind.
Schoolleider
De dagelijkse leiding van de school ligt bij de directeur. Hij is tevens belast met de uitvoering en
implementatie van het beleid van Stichting Conexus. Het onderwijskundige leiderschap van de school
ligt bij het schoolmanagement team (SMT). Dit managementteam bestaat uit de directeur, de intern
begeleider en de bouwcoördinatoren.
Intern begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de interne zorg binnen de school. De intern begeleider
begeleidt hierbij de leerkrachten en heeft tevens de eindverantwoording voor het Leerling Volg
Systeem (LVS en KIJK).Ook onderhoudt zij de contacten met externe instanties.
Tevens neemt de intern begeleider deel aan het SMT.
Bouwcoördinatoren (onderbouw en bovenbouw)
Er zijn op onze school twee bouwcoördinatoren: twee voor de onderbouw (groepen 1 t/m 4) en één
voor de bovenbouw (groepen 5 t/m 8). Zij regelen een aantal praktische zaken die direct met hun
bouw te maken hebben. Ze zijn hiervoor mede het aanspreekpunt op school. De bouwcoördinatoren
worden betrokken bij managementtaken en nemen deel aan het SMT. Bij afwezigheid van de
directeur en de intern begeleider zijn zij het eerste aanspreekpunt op school voor algemene zaken.
Klassenassistent
Wij hebben op school één klassenassistent. Zij ondersteunt in verschillende groepen.
Administratief medewerker
Onze administratief medewerkster is één dag in de week werkzaam bij ons op school. Zij is
verantwoordelijk voor de financiële administratie en de leerling-administratie.
Conciërges
Op school hebben wij twee conciërges. Zij zijn dagelijks bij ons op school aanwezig.
De conciërges hebben een belangrijke taak in ondersteuning van de dagelijkse gang van zaken bij ons
op school.
Stagiaires
Op onze school krijgen studenten van verschillende opleidingen de mogelijkheid om praktijkervaring
op te doen. Door de contacten met de verschillende opleidingen komen wij te weten, wat er onder
de toekomstige collega’s leeft en blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in ons
vakgebied. Tijdens de stages blijft de groepsleerkracht eindverantwoordelijk. Afhankelijk van hun
ervaring krijgen de studenten een grotere verantwoordelijkheid. Een LIO-stagiaire (leraar in
opleiding), die in het laatste jaar van zijn opleiding zit, werkt met de leraar op afstand gedurende een
periode van drie maanden drie dagen per week zelfstandig in de groep. Via de nieuwsbrief houden
we u op de hoogte welke stagiaire in welke groep werkt.
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4.1 Personeel schooljaar 2017-2018
Groepen
2017-2018

Leerkrachten

Werkdagen

1-2A

Juf Anita B.
Juf Matrees
Juf Annie
Juf Odette
Juf Ernestine (CV)
Juf Michelle
Juf Annie
Meester Djimondi
Juf Ernestine
Juf Nadine
Juf Marieke (CV)
Juf Anouk
Juf Jennifer CV
Juf Anita
Meester Djimondi
Juf Eefje
Juf Eefje (vervanging juf Linda)
Juf Elleke
Juf Gerla
Juf Leonie
Juf Elleke
Meester Edwin
Juf Jennifer CV
Meester Adrie
Juf Eefje (vervanging juf Linda)
Juf Ayla
Juf Anouk S
Juf Jennifer
Juf Imke
Meester Charis
Juf Jennifer CV

AB: ma-di-woe (5x)
M: woe (31x)-do-vrij (37x)
A: woe (3x) en vrij (2x)
O: ma t/m vrij
E: 9,5x dag nader te bepalen
M: ma-di-woe-vrij (2x)
A: do-vrij (37x)
D: ma-di
E : woe-do-vrij
N: ma t/m vrij
M: 9,5x dag nader te bepalen
A: ma t/m vrij
J: 9,5x dag nader te bepalen
A: ma-di-do-vrij
D : woe
D: ma-di-woe-vrij(15x)
L : do-vrij (24x)
D: ma-di(27x)
G : di(12x)-woe-do-vrij
L : ma-di-vrij
D : woe-do
E: ma t/m vrij
J: 9,5x dag nader te bepalen
A: ma-di-do-vrij
L: woe
A: ma-vrij
C: di-woe-do
J: ma (22x)
I: ma (17x)-di-woe-do-vrij
N: ma t/m vrij
J: 9,5x dag nader te bepalen

1-2B
1-2C
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B

CV: Compensatie verlof leerkrachten. Juf Jennifer vervangt deze dagen de andere leerkracht.
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Overige taken

Personeel

Werkdagen

Directeur

Lesley Janssen

Bouwcoördinator onderbouw
(BC)
Bouwcoördinator bovenbouw
(BC)
Intern begeleider (IB)

Meester Djimondi

Ma t/m vrij
(woe. thuis)
Donderdag

Juf Jennifer

Donderdag

Juf Nanda
Juf Ayla
Juf Natascha

Di-woe-do
Do
Ma-di-do-vrij

Meneer Chris
Mevrouw Lissy
Mevrouw Lucy

Ma t/m vrij (tot 12.30 uur)
Ma t/m vrij (tot 16.00 uur)
Maandag en woensdag

VVE en Taal/schakelklas

Juf Annie
Juf Marieke

Di-woe
Woe-do-vrij

Onderwijsassistenten

Juf Nancy
Juf Jane

Ma-di-do-vrij
Ma-do-vrij

Vakleerkracht gym

Meneer Guyon

Ma t/m vrij (verschillende tijden)

Klassenassistent
Conciërge
Administratief medewerkster
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4.2 Conexus
Conexus is een stichting voor primair onderwijs. Conexus is het bevoegd gezag van onze school, De
Luithorst.
Conexus, ontstaan uit een fusie van verschillende schoolbesturen, verzorgt onderwijs aan ongeveer
8300 kinderen verdeeld over 31 verschillende scholen met 450 personeelsleden. Diversiteit is dus
onlosmakelijk met de stichting verbonden. Conexus beschouwt het niet alleen als uitdaging om met
deze verschillen om te gaan, maar ook om deze te benutten. De naam van de stichting geeft aan dat
verbinding een belangrijk thema is. In verbondenheid werken aan ontwikkeling:
 tussen de kinderen op school;
 tussen de professionals en de kinderen;
 tussen de professionals, de kinderen en hun ouders;
 tussen de professionals van de school en de stichting onderling;
 tussen de professionals van de stichting en derden (professionals externen en vrijwilligers)
die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de kinderen;

4.3

Missie en visie Conexus

De missie en visie van een organisatie vormen de kern, het hart en de ziel van de organisatie.
Samen met de kernwaarden vormen zij het bestaansrecht, de intrinsieke opdracht en het
morele kompas van de organisatie. Zeker voor een organisatie die gericht is op ontwikkeling
van kinderen, is het tegelijkertijd een noodzaak maar ook alles behalve een sinecure om dat
op een heldere manier te verwoorden. De in 2010 verwoorde missie en visie is als vertrekpunt
genomen, maar op aspecten aangepast. De essentie is daarmee niet veranderd. We willen ons niet
verliezen in discussies wat nu precies een missie en visie is, en wat nu waar hoort. In samenhang met
de kernwaarden willen we met onze missie en visie duidelijk maken waar we voor staan en voor
willen gaan, vanuit wat voor diepere overtuigingen we aan onze mooie opdracht willen werken.
Missie
De eigen ontwikkeling van ieder kind doet er toe.
Dat betekent dat binnen de stichting ieder kind volop kansen krijgt om zijn talenten te
ontplooien. Ontwikkeling is breed, en wordt door ons ook breed gezien en opgepakt. Bij
ontwikkeling denken we niet alleen aan cognitieve en traditioneel schoolse ontwikkeling,
maar nadrukkelijk ook aan de motorische, de creatieve, de sociale en de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. Morele en ethische vorming, en aandacht voor esthetiek, zijn
tevens cruciaal in onze ogen. Een rijk ontwikkelpalet is nodig om deze brede ontwikkeling
daadkrachtig te ondersteunen. Kinderen zijn niet hetzelfde, daarom is een passend aanbod in onze
ogen een must, kinderen en de maatschappij hebben daar recht op. De ontwikkeling staat niet alleen
ten dienste van het individuele kind, maar ook ten dienste van de samenleving, de samenleving van
vandaag en die van morgen. Conexus stelt de opbrengsten van leren en ontwikkelen in de breedte
centraal, en waar nodig worden daarvoor de grenzen van individuele en institutionele belangen
overstegen. Kortom: het kind en zijn ontwikkeling staan centraal, ook als het moeilijk wordt.
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Iedere medewerker doet er toe
Een optimale omgeving voor leren en ontwikkelen van kinderen is alleen mogelijk met
betrokken en professionele medewerkers. Professionals met passie voor hun beroep, die
vanuit een intrinsieke motivatie zich dag in dag uit inzetten voor de ontwikkeling van
kinderen, zijn daarbij cruciaal. Om dat te realiseren is ook menselijke en professionele
aandacht nodig voor de medewerker. Duurzame ontwikkeling, ruimte en ondersteuning, maar ook
uitdaging en stimulans, zijn daarvoor onontbeerlijk.
Iedere school doet er toe
Kinderen leren in een context, professionals werken in een context. Die context wordt
gevormd door de school, als baken en haven voor leren, ontwikkelen en functioneren. De
school vormt daarmee een belangrijke fysieke omgeving, maar de school als sociale
omgeving is van nog groter belang. De school als organisatie dient te staan als een huis, als de
materiële en immateriële context, waar ontwikkeling van kinderen -en in functie daarvan van
professionals en schoolorganisaties- centraal staat en gewaarborgd kan worden.
De omgeving doet er toe
Conexus realiseert zich terdege dat onderwijs slechts één van de partijen is die een rol spelen in de
ontwikkeling van een kind. Vanuit die kracht zoekt zij nadrukkelijk de samenwerking met andere
betrokkenen. Uiteraard zijn dat ook de ouders. Zij zijn de natuurlijke en belangrijkste partners als het
gaat om de ontwikkeling van kinderen. Maar ook vele andere partijen dragen direct en indirect bij
aan de ontwikkeling van kinderen van nu, tot latere zelfstandige wereldburgers. Daarom zoekt
Conexus, op locatie en stedelijk niveau, op het niveau van de professional tot die van het bestuur, de
samenwerking actief op.
Ontwikkelingen op het terrein van Brede School, Regie van de Zorg, Centrale aanmelding via
Schoolwijzer, zijn daar slechts enkele meer bekende voorbeelden van.
Conexus realiseert zich terdege dat de globalisering, mondialisering en digitalisering de leef- en
leersituatie van kinderen mede bepalen. En helaas niet alleen in positief opzicht. Ook hier
ligt een taak voor de stichting, om de omgeving niet te beschouwen als een gegevenheid, maar om
daar actief mee om te gaan, juist ook in het belang van de ontwikkeling van kinderen, professionals,
schoolorganisaties en de kleine en grote samenleving in zijn geheel.
Visie
Veel visie elementen zijn al genoemd bij de missie. Voor een completer beeld geven we de
belangrijkste elementen van onze visie in enkele zinnen weer.
Deze visie elementen achten we van cruciaal belang met het oog op het realiseren van onze
missie:
 Conexus wil optimale leerresultaten, ongeacht de achtergrond van de leerlingen,
realiseren.
 Conexus wil een brede ontwikkeling van alle leerlingen realiseren.
 De onderwijsaanpak is gebaseerd op de ontwikkelbehoeften van leerlingen.
 Het onderwijs is doelgericht, waarbij de doelen zijn afgestemd op de ontwikkeling van de
 leerlingen.
 Het onderwijs volgt de ontwikkeling van alle kinderen.
 Ontwikkeling van leerlingen is niet alleen een zaak van het onderwijs, ook anderen waarbij een specifieke rol voor de leerlingen zelf en hun ouders is weggelegd- spelen
daarbij een rol.
 Onderwijs maak je samen: in de groep, op de (brede) school, op wijk-, lokaal en regionaal
niveau.
 Voor een optimale ontwikkeling is een krachtige leeromgeving nodig, met een focus op
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het primaire proces.
Voor een optimaal primair proces zijn betrokken en hooggekwalificeerde professionals
een must, een conditio sine qua non.
Samenwerking op alle niveaus is een voorwaarde, geen luxe.
Open staan voor nieuwe ontwikkelingen is een absolute voorwaarde voor duurzame
onderwijskwaliteit.

4.4 School- en pauzetijden
De schooltijden voor de groepen 1 t/m 8:
Maandag
8.30 – 14.15 uur
Dinsdag
8.30 – 14.15 uur
Woensdag
8.30 – 12.30 uur
Donderdag
8.30 – 14.15 uur
Vrijdag
8.30 – 14.15 uur
Tien minuten voor schooltijd gaan de deuren open (08.20 uur). Kinderen mogen dan de school in.
Om 08.30 uur beginnen de lessen.
Pauzetijden
e

e

Lunch

1 pauze (buitenspelen)

2 pauze
(buitenspelen)

Groep 1-2

Leerkrachten in overleg

Leerkrachten in overleg Leerkrachten in overleg

Groep 3 t/m 8

10.00 – 10.15 of
10.15 - 10.30

12.00 – 12.15 of
12.15 – 12.30

12.00 – 12.315 of
12.15 – 12.30

De onderbouw (groep 1-2) regelen in overleg de eigen pauze- en lunchtijden. Voor verdere
informatie kunt u terecht bij de leerkrachten van groep 1-2.
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Tijdens het buitenspelen en tijdens de lunch is er toezicht van één of meerdere personeelsleden van
onze school . Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Zij kunnen dan lezen, spelletjes doen,
tekenen en/of een filmpje bekijken. Dit onder toezicht van de eigen leerkracht.

4.5 Inloop en op tijd beginnen
Tien minuten voor het begin van de lessen gaan de deuren open en mogen de kinderen naar
binnen.
De leerkrachten zijn 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig in de klas en/of in de gang.
De groepen gebruiken de volgende ingangen:

 Groep
 Groep
 Groep
 Groep

1-2 via de hoofdingang (bij voetbalveldje) of de ingang bij het kleuterplein.
3 via de ingang voorgroep 3 ter hoogte van de zandbak op het kleuterplein.
4, 5 en 6A via de hoofdingang (bij het voetbalveldje).
6B, 7 en 8 via de ingang aan de voorzijde van de school.

Om de rust binnen de school te bewaren en de veiligheid in de gangen te waarborgen gaan de
kinderen van de groepen 4 t/m 8 zonder ouderbegeleiding de school in naar hun groep.
De leerlingen van groep 3 mogen tot de kerstvakantie naar binnen gebracht worden. Vanaf januari
gaan zij zelfstandig naar binnen. De kinderen van de kleutergroepen mogen het hele jaar door hun
ouders naar binnen worden gebracht.
Wij doen dit om:

 Op tijd te kunnen beginnen, zodat we geen onderwijstijd verliezen. Vanuit de onderwijsinspectie
is dit een belangrijk punt waar wij rekening mee dienen te houden.

 Zelfstandigheid te vergroten.
 Het contact tussen kind en leerkracht voordat de les begint te vergroten.
 Kinderen geleidelijk binnen te laten komen. Rust, veiligheid en overzicht in de gangen te creëren.
 Eén lijn binnen de school krijgen van groep 1 t/m 8. Stapsgewijs van: samen met ouder(s) naar
zelfstandig.
We begrijpen dat het contact met de ouder(s)/verzorger(s) op deze manier minder frequent wordt
vóór schooltijd. Wij dit contact wel erg belangrijk en daarom lopen alle leerkrachten ná schooltijd
met de groep mee naar buiten. Ouders/verzorgers krijgen daardoor de gelegenheid om de
leerkracht te spreken. Daarnaast hebben we ongeveer elke maand een inloopochtend gepland
waarbij u van 08.20 t/m 08.45 uur welkom bent om in de groep van uw zoon/dochter te komen
kijken. Deze inloopochtenden staan in de planner van Digiduif / Social Schools.
Voor de ouders die de kinderen naar het lokaal begeleiden de vraag of u het lokaal op tijd (uiterlijk
om 08.30 uur) wilt verlaten zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen.
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Wanneer u de kinderen komt ophalen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om ze buiten, op het plein, op
te wachten.
Ten alle tijden geldt natuurlijk dat wanneer u een mededeling of een vraag heeft u dan altijd kunt
binnenlopen!

Honden buiten het schoolplein:
Wilt u bij het brengen en halen van de kinderen uw hond buiten het schoolplein laten?
Veel kinderen zijn bang en/of allergisch voor honden. Daarom hebben we een verbod op honden op
het schoolplein en in de school.
Wilt u daarnaast ook zo vriendelijk zijn om, om dezelfde reden, met honden niet bij de poorten van
het plein te gaan staan?

4.6 Aanmelding en toelating leerlingen
Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor onze school? Dan komen wij graag met u in contact!
Het aanmelden van uw kinderen voor de basisschool verloopt in de gemeente Nijmegen via
Schoolwijzer Nijmegen. Het aanmeldformulier voor schoolwijzer en verdere informatie kunt u vinden
op www.schoolwijzernijmegen.nl.
U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met onze school.
We maken dan graag een afspraak met u!
Tijdens dit kennismakingsgesprek zullen we u informatie en het aanmeldformulier geven over onze
school. Daarnaast zullen kinderen van groep 7 of 8 u een rondleiding geven zodat u ook in de
praktijk kunt zien hoe we op school werken.
U kunt gedurende het hele schooljaar uw kind aanmelden. Hoe eerder u dit doet, hoe gemakkelijker
het is voor onze planning in verband met plaatsing in de groepen. Wanneer u uw kind bij ons heeft
aangemeld ontvangt u een inschrijfbewijs van onze administratie. 6 tot 8 weken voor de
plaatsingsdatum krijgt uw kind een uitnodiging van de leerkracht waar hij/zij is ingedeeld voor enkele
wendagdelen.
Vierjarigen gaan naar school op de dag, nadat zij vier jaar geworden zijn. Als uw kind direct vóór of in
een weekend of vakantie jarig is, dan wordt hij/zij de eerstvolgende schooldag in de groep verwacht.
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4.7 Wendagdelen
Uw kind kan vanaf drie jaar en 10 maanden vijf dagdelen op school komen wennen. De eerste keer
mag u daarbij zijn. In de laatste twee maanden van het schooljaar zijn er bij voorkeur geen
wendagdelen in de kleutergroepen. Dit omdat de groepen dan vaak voller zitten dan aan het begin
van het schooljaar wat door ‘nieuwe kleuters’ als onprettig ervaren zou kunnen worden. Kinderen,
die in de éérste week na de zomervakantie vier jaar worden, kunnen direct op de eerste schooldag
komen.
Wanneer u uw kind geplaatst is in één van onze kleutergroepen ontvangt u een informatiepakket
(informatiebrief en een welkomstkaart) en neemt de leerkracht contact met u op om de
wendagdelen voor uw kind te plannen. Aangezien u uw kind het beste kent doen we dit alles
natuurlijk in goed overleg. We vragen u daarom ook duidelijk aan te geven wat voor u en uw kind de
gewenste manier is om bij ons op school in te stromen.

4.8 Aanvraag extra verlof en leerplicht
Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan, zo schrijft de
leerplichtwet voor. Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig.
Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of
verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging. De leerplichtwet
beschrijft de plichten die ouders en verzorgers hebben, maar vindt zijn basis in het recht van ieder
kind op onderwijs. Dat recht vinden we op De Luithorst belangrijk. Vandaar ook onze voortdurende
zorg en bescherming van dat recht op de volledige onderwijstijd die de overheid beschikbaar stelt.
Verzuimprotocol
In de gemeente Nijmegen is een verzuimprotocol opgesteld, waarin de gemeente met de
schoolbesturen in het Primair Onderwijs afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop invulling
wordt gegeven aan de uitvoering van de Leerplichtwet. Ook voor De Luithorst geldt dit
verzuimprotocol.
Verzuimregistratie
De school moet van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bijhouden. Als een leerling
veelvuldig verzuimt, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. In het verzuimprotocol staat
vermeld wanneer de school verplicht is om schoolverzuim te melden. Wanneer de
leerplichtambtenaar een melding van de school ontvangt, zoekt hij vervolgens uit waarom een kind
niet op school is verschenen of regelmatig afwezig is.
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Vrijstelling van schoolbezoek
Voorbeelden van momenten waarop een leerling niet naar school hoeft, zijn:
 een officiële religieuze feestdag
 een huwelijk in eerste of tweede lijn
 een begrafenis in eerste of tweede lijn
Om hiervoor vrij te krijgen, moeten de ouders een vrijstelling van schoolbezoek aanvragen bij de
schooldirecteur. Deze beoordeelt tot maximaal 10 schooldagen, en waar nodig in overleg met de
leerplichtambtenaar, of er een gewichtige reden is voor verzuim. Als een leerling verzuimt zonder dat
hiervoor een geldige reden is, als dit niet met de school is overlegd, of als de schooldirecteur de
aanvraag heeft afgewezen, zijn de ouders van de leerling strafbaar.
Vrijstellingsaanvragen voor meer dan 10 dagen moeten bij de leerplichtambtenaar worden
ingediend.
Aanvraagformulieren voor een vrijstelling kunt u verkrijgen bij de directeur. Het ingevulde en
ondertekende formulier kunt u samen met de benodigde verklaringen inleveren op school.
De school meldt ongeoorloofd verzuim
Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Een geldige reden is bijvoorbeeld overmacht,
een gewichtige omstandigheid of ziekte.
School moet ongeoorloofd verzuim melden vanaf 16 lesuren, dat komt overeen met 5 dagdelen,
binnen 4 aaneengesloten weken.
Luxeverzuim, de officiële benaming voor ongeoorloofd vakantieverlof, wordt ook altijd aan de
leerplichtambtenaar gemeld. Het maakt daarbij niet uit of het om 1 uur of enkele dagen gaat.
Verzuimoverzicht
Als de school een verzuimmelding doet, moet zij ervoor zorgen dat de leerplichtambtenaar het
verzuimoverzicht van de betreffende leerling ontvangt. In dit verzuimoverzicht is duidelijk
aangegeven voor welk soort verzuim de melding gedaan wordt.
Vakantieverlof
In verband met de specifieke aard van het beroep van de ouders kan een verzoek om verlof buiten
de reguliere schoolvakanties worden ingediend. Uit dit verzoek moet blijken dat in geen enkele
reguliere schoolvakantie het gezin gezamenlijk 2 weken vakantie kan houden. Bij dit verzoek moet
een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep blijkt. Het
betreft doorgaans beroepen in de toeristische industrie.
Bereikbaarheid leerplichtambtenaar
Bij de gemeente Nijmegen zijn meerdere leerplichtambtenaren werkzaam. Zij zijn bereikbaar via het
telefoonnummer 14024 of per e-mail via leerplicht@nijmegen.nl.
4.9 Ziekmelden van leerlingen (alléén telefonisch)
Als uw kind ziek is (of een afspraak heeft bij een bijvoorbeeld een arts) geeft u dit dan,
vóór 08.10 uur door. U kunt hiervoor bellen naar het gewone nummer van school: 024-3734188.
Mocht de telefoon niet opgenomen worden? Probeert u het dan nog een keer?
Zijn kinderen zonder melding afwezig dan wordt door de school contact met u opgenomen.
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4.10 Schorsen en verwijderen
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat wij, als school/bestuur, genoodzaakt zijn een
leerling te schorsen en/of van school te verwijderen.
Schorsing is aan de orde wanneer het schoolbestuur of de directie bij ernstig wangedrag van een
leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig
wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn mishandeling, diefstal of het herhaald negeren van
een schoolregel. Verwijdering is een maatregel bij zodanig wangedrag dat het bestuur concludeert
dat de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar verstoord is.
(Protocol is aanwezig bij ons bestuur en/of op school).
4.11 Vervanging van leerkrachten bij ziekte en verlof
Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft verzorgt de vervangingspool van Conexus vervanging.
Deze leerkracht zal dan de dag (of de dagen) les geven in de groep van de afwezige leerkracht. Het
kan voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. Als er geen vervanging is vanuit de
vervangingspool, verdelen we de kinderen over andere groepen. Het kan zijn dat we er geen
vervanging beschikbaar is. In eerste instantie zullen we de kinderen dan verdelen over de rest van de
groepen. Wanneer dit een langere periode het geval is (enkele dagen) kunnen we besluiten dat u de
kinderen thuis kunt houden.
Wanneer dit het geval is hebben we toestemming van het schoolbestuur nodig en informeren we de
inspectie. Voor leerlingen waar thuis geen opvang voor is, regelen we opvang op school.
Opmerking: De schoolleiding, de intern begeleider en de bouwcoördinatoren zijn, in verband met
eigen werkzaamheden, alleen in noodgevallen beschikbaar voor vervanging.
4.12 Klachtenprocedure
Het kan soms voorkomen dat ouders een klacht hebben over het gedrag of een beslissing, dan wel
het nalaten van gedrag of het niet nemen van een beslissing door een leerkracht, de directie, het
bestuur of andere bij de school betrokken personen. Voor die gevallen heeft de school een
klachtenregeling. Een belangrijke hulp is ook de brochure ‘Klachten op school’, hoe los je ze op?’
Deze brochure kunt u downloaden van www.klachtenopschool.kennisnet.nl.
Het uitgangspunt bij een klacht is dat deze zal moeten worden opgelost binnen de school zelf. Als
ouders een klacht hebben over het gedrag van een bepaalde persoon binnen de school, dan kan die
klacht het beste besproken worden met de persoon om wie het gaat. Als dat niet tot een oplossing
leidt, kan de klacht worden voorgelegd aan de directie.
Als ouders van mening zijn dat de klacht op de school niet naar behoren wordt opgelost, dan kunnen
zij zich richten tot de interne contactpersoon.
De interne contactpersoon kan ouders informatie geven over de klachtenregeling en zal de ouders
doorsturen naar de vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon heeft een ondersteunende rol
bij het zoeken naar een oplossing van de klacht met een doorverwijzende functie.
De interne contactpersonen zijn: Djimondi Tahalele en Marieke Vermeulen.
De vertrouwenspersoon zal de klacht met de ouders bespreken en altijd eerst proberen alsnog intern
tot een oplossing te komen. Daarbij kan de vertrouwenspersoon als bemiddelaar optreden. Ook kan
de vertrouwenspersoon bijvoorbeeld voorstellen om een externe bemiddelaar aan te wijzen.
Pas indien ook de bemiddelingspoging niet tot een oplossing leidt, kunnen ouders een klacht
indienen bij de klachtencommissie waarbij de school is aangesloten: de Landelijke
Klachtencommissie Onderwijs. De vertrouwenspersoon kan zo nodig de ouders behulpzaam zijn bij
het indienen van de klacht en het formuleren ervan.
De klachtencommissie zal altijd in haar oordeel betrekken of voldoende ondernomen is om tot een
oplossing van de klacht binnen de school te komen. De klachtencommissie zal uiteindelijk een
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uitspraak doen over de gegrondheid van de klacht en de school soms ook een advies geven over
eventueel te nemen maatregelen.
De vertrouwenspersoon is:

Vertrouwenspersoon Conexus
dhr. Pieter-Jan Landsheer
p/a NIM maatschappelijk werk
Postbus 6841
6503 GH Nijmegen
Telefoon: 024-3232751
Mobiel: 06-34000283

De klachtenregeling is te vinden op de website van Conexus.
5. HOE ZIET ONS ONDERWIJS ERUIT?
5.1 Waar zorgen we als basisschool voor?
Als school werken we aan vijf ontwikkelingsgebieden:
 De verstandelijke ontwikkeling. Hieraan werken we in de vakgebieden taal, lezen, schrijven,
rekenen, wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, Engels,
verkeer, gezondheidseducatie, staatsinrichting en techniek.
 De sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat gebeurt onder meer in de vak- en vormingsgebieden
drama, tijdens de kringgesprekken, gouden en zilveren weken.
 De creatieve ontwikkeling. Deze komt aan bod in de vakgebieden tekenen, handenarbeid,
muziek en drama.
 De lichamelijke-motorische ontwikkeling. Deze krijgt speciale aandacht in de vakgebieden
spel en beweging, schrijven en gymnastiek.
 Burgerschapskunde. Hierin leren we onze leerlingen dat onze maatschappij een
multiculturele samenleving is. Dat gebeurt vooral in de vak- en vormingsgebieden
wereldoriëntatie (inclusief levensbeschouwelijke vorming

5.2 Wat leren de kinderen op onze school?
De overheid stelt eisen in de vorm van zogenaamde referentieniveaus.
Dat betekent, dat er een bepaalde ‘minimumstof’ per leergebied is.
Onze school werkt met moderne lesmethoden. De leerkrachten bieden de leerstof aan op het niveau
dat bij de kinderen past. De methoden geven duidelijk aan wat basisstof, minimumstof en verdiepingsstof is.
Naast deze methoden gebruiken we in de groepen dagelijks aanvullende materialen. Dat kunnen
onder andere kopieerbladen zijn, verdiepingsmaterialen (bijvoorbeeld voor zelfstandig werken), trainingsmateriaal in de vorm van spelletjes, computerprogrammatuur, schooltelevisie, dvd’s,
documentatiemateriaal en informatie via het internet.
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5.2.1 Spelend leren
Spelend leren is voor kleuters een elementaire behoefte. In bepaalde stadia van het kinderleven is
spelen zelfs het belangrijkste onderdeel. Tijdens het spelen wordt er veel bereikt. Het kind oefent
namelijk spelend zijn lichaamsbeheersing, zijn zintuigen, zijn voorstellingsvermogen en zijn denken.
Het doet spelend ervaringen op. De kleuter handelt bij het spelen vanuit de behoefte op dat
moment.
De ontwikkeling van spel tot werk voltrekt zich stap voor
stap in het spel zelf. Tegelijk met de ontwikkeling van het kind
wordt het spel steeds doelmatiger en planmatiger.
Het kind stelt zichzelf steeds hogere doelen. Het spelmateriaal voor
het kind is op zijn/haar leeftijd afgestemd.
Dat wil zeggen; het is uitdagend en sluit aan bij de belangstelling,
het ontwikkelingsniveau en zijn/haar capaciteiten.
Voor het spelen zijn er ook binnen de groepslokalen spelhoeken ingericht, zoals de bouwhoek,
de verfhoek, de themahoek en de leeshoek.
5.2.2 Groep 1 en 2
Groep 1-2 begint met een inloop. De kinderen kunnen vanaf 8.20 uur met de ouder(s) / verzorger(s)
naar binnen met het doel samen werken aan een gekozen activiteit. Op dagen dat de kinderen in de
kring starten kunnen ze samen een boek lezen.
Op overige dagen starten de kinderen met plannen (via het planbord) en een werkles.
Omdat we geen onderwijstijd te verliezen willen we u vragen tijdig (vóór 08.30 uur) de klas te
verlaten. Wanneer de kinderen in de kring starten worden hierin de dagelijks terugkerende punten
besproken zoals het dagritme, dag en maand, het weer en het seizoen.
De taal- en rekenactiviteiten worden aangeboden in grote kringen per niveau. De kinderen die
gebruik maken van de verlengde instructie krijgen dit in de kleine kring.
Onder het spel- en bewegingsonderwijs vallen het buiten spelen, spel, muzieklessen (ritme) en
kleutergym.
Op verschillende tijden kunnen de kinderen ‘vrij kiezen’ uit door de leerkracht gekozen
ontwikkelingsmaterialen of zelf een keuze maken uit de keuzekasten.
Dat kan individueel of in groepjes. Kleuters ontdekken al spelende.
De leerkrachten sturen het spel en spelen in op de belangstelling van het kind en op de ontplooiing
van de taal-, reken- en schrijfvoorwaarden.
In de groepen 1-2 werken we met eigen thema’s (o.a. Sinterklaas, Kerst) en thema’s uit de methode
Schatkist (Nieuwste versie > aanschaf 2018). Schatkist is een methode die werkt vanuit de leerlijnen
op alle gebieden (bijvoorbeeld Rekenen, Taal, Sociaal-emotionele ontwikkeling en Wereldoriëntatie).
Deze methode dekt alle kerndoelen waaraan kleuters in groep 1 en 2 moeten voldoen. De kinderen
worden door sleutelfiguur Pompom meegenomen door de thema’s.
Om de ontwikkelingen goed te kunnen volgen en in kaart te kunnen brengen werken we met het
kleutervolgsysteem KIJK.
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5.2.3 Taal en Lezen
Taal vormt de basis van het leerproces en daarom zijn alle groepen elke dag intensief met dit
vakgebied bezig. In de groepen 1 en 2 werken we met thema’s. Spelenderwijs worden de kinderen in
aanraking gebracht met boeken, woorden, letters en lezen. Kinderen leren ook begrippen die nodig
zijn bij het echte lezen. Enkele van die begrippen zijn ‘eerste’, ‘middelste’ en ‘laatste’. Ook leren de
kinderen rijmen, woorddelen klappen, synthetiseren en analyseren. In de groepen 1-2 gebruiken we
hierbij onze methode Kleuterplein en de map ‘Fonemisch bewustzijn’.
We kiezen in groep 3 voor een gedifferentieerde aanpak van het aanvankelijk lezen.
De kinderen die al kunnen lezen gaan verder met taal- en leestaken. De kinderen die aan het begin
van het leesonderwijs staan starten met de geïntegreerde taal-/leesmethode ‘Veilig leren lezen’.
In de eerste helft van het leerjaar staat in het teken van aanvankelijk lezen. Hierbij zijn
globaalwoorden het vertrekpunt. De tweede helft van het schooljaar verbeteren de kinderen de
leestechniek en het verhogen van het leestempo.

Voortgezet technisch lezen:
Vanaf groep 4 splitsen we taal en lezen als aparte vakken. Onze methode voor voortgezet technisch
lezen is ‘Estafette’.
Andere vormen van lezen op de Luithorst zijn:
 Vrij lezen (leesbeleving)
Plezier in lezen is één van de belangrijkste voorwaarden om tot lezen te komen. Daarom
besteden we veel aandacht aan het vrij lezen. Door zelfstandig te lezen, met verschillende
boeken in aanraking te komen en te ontdekken waar de interesses liggen draagt bij aan
leesbeleving. Wanneer kinderen lezen leuker vinden zullen zij dit ook meer gaan doen. Dit
draagt vervolgens bij aan zowel technisch als begrijpend lezen. Om kinderen het goede
voorbeeld te geven


Begrijpend lezen
Daarbij leren de kinderen het begrip van woorden, zinnen, alinea’s en van teksten. Vanaf
groep 4 gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL.



Studerend lezen / studievaardigheden
Bij dit onderdeel oefenen de kinderen met studietechnieken zoals het maken van uittreksels
en schema’s, het gebruik van studieboeken en het maken van samenvattingen. Hiervoor
gebruiken we de methode Nieuwsbegrip en Blits.

Openbare bibliotheek (incl. Kinderboekenweek en nationale voorleesdagen)
Aangezien wij mee doen met het BOS-project (Bibliotheek Op School) hebben we een goede
samenwerking met de bibliotheek. Uw kind wordt automatisch lid van de bibliotheek. De
schoolbibliotheek is voor onze school gevestigd in basisschool ‘De Kampus’.
De bibliotheek is op sommige momenten alleen voor onze school geopend. Kinderen kunnen onder
schooltijd boeken halen en/of terugbrengen. Doel van het BOS-project is het bevorderen van de
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leesbeleving, belangstelling in lezen en boekpromotie.
Om de planningen op elkaar af te kunnen stemmen hebben we op school twee leescoördinatoren.
Tijdens de lessen sluiten wij aan bij het BOS-project.
Elk jaar besteden wij aandacht aan de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen.
Wij adviseren u de kinderen regelmatig van de bibliotheek gebruik te laten maken en thuis dagelijks
voor te lezen.
Schakelklas
De schakelklas is bedoeld voor kinderen die bij hun taalontwikkeling extra aandacht en stimulans
kunnen gebruiken. We hebben de schakelklas verdeeld in twee groepen:
Schakelklas 1: kinderen uit de groepen 2 en 3
Schakelklas 2: kinderen ui t de groepen 4 en 5
In schakelklas 1 wordt er vooral extra aandacht besteed aan de woordenschatontwikkeling, het
begrijpen van verhalen, het zelf vertellen, taalbegrip, het begrijpen van opdrachten en de
leesvoorwaarden.
In schakelklas 2 is er veel aandacht voor de woordenschatontwikkeling, het technisch lezen, het
begrijpen van de gelezen tekst en het begrijpend luisteren.
De selectie van leerlingen die in aanmerking komen voor de schakelklas vindt plaats op basis van de
toets-uitslagen, observaties, registraties en overleg tussen de leerkracht en de intern begeleider.
De uren van de schakelklas zijn extra uren voor de kinderen, deze worden na schooltijd ingezet. In
een groep van 10 tot 15 kinderen komen zij op woensdagmiddag, van 13.00-15.00 uur, bij elkaar.
Leerkrachten schakelklas: Ernestine Lampe (leerkracht groep 3 en John Giele (groep 6).
Taal en spelling vanaf groep 4
Vanaf groep 4 werken de kinderen met de methode ”Taal actief 4”.
Onderdelen van het taalonderwijs zijn bijvoorbeeld taalbeschouwing (o.a. zinsontleding en
woordbenoemen), alfabetiseren, woordenschat, nadenken over taal, spreekwoorden en zegswijzen.
Daarnaast oefenen we het schrijven van brieven, verhalen, gedichten, krantenartikelen en strips. Het
foutloos spellen komt aan bod bij het onderdeel spellen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van “Taal actief Spelling”.
5.2.4 Schrijven
In de groepen 1/2 staat vooral het voorbereidend schrijven centraal. De kinderen werken met
materiaal dat de fijne motoriek bevordert. Deze verfijnen we tijdens de werklessen met behulp van
speciaal ontwikkelingsmateriaal. Er is aandacht voor de pengreep, de penvoering, schrijfhouding en
het oefenen van ‘schrijfpatronen’.
Bij het voorbereidend en aanvankelijk schrijfonderwijs kijken we naar de dominantie van schrijfhand.
Als het kind nog geen voorkeurshand heeft stimuleren we rechtshandig werken.
Vanaf groep 3 leren de kinderen de grondbeginselen van het ‘lichthellend verbonden schrift’ (aan
elkaar schrijven). Daarbij gebruiken we de schrijfmethode ‘Pennenstreken’.
Van het methodisch handschrift werken we in groep 8 toe naar het ‘eigen’ handschrift.
5.2.5 Rekenen en wiskunde
In de groepen 1/2 is er het voorbereidend rekenen en meetkunde/meten. We maken gebruik van
Kleuterplein, Wereld in getallen en Met sprongen vooruit. Tijdens de dagelijkse activiteiten komen
rekenelementen als tellen, vergelijken, het schatten en het herkennen van cijfersymbolen structureel
aan bod. Verder is er veel aandacht voor de rekenbegrippen zoals meer-minder, veel-weinig, enz.
In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode ‘Wereld in getallen’. Daarnaast wordt waar nodig
ook gebruik gemaakt van Met sprongen vooruit, Rekensprint en Maatwerk.
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We bieden rekenen betekenisvol aan. We besteden aandacht aan ordenen en aan problemen op een
logische manier oplossen. Bij rekenen vinden we experimenteren en strategieën aanleren belangrijk.
Daarnaast is er in de methode aandacht voor de hoofdbewerkingen als optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen. De getallenlijn vormt hierbij de basis.
We gebruiken ook concreet materiaal zoals het rekenrekje, blokjes, maatwerk, klokken, munten,
maatsets, meet-practicum, gewichten, breukendozen en de methode software op de computer. De
computerprogramma’s hebben een ondersteunende en aanvullende functie.

5.2.6 Engels
In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen les in de Engelse taal. Als methode hebben we gekozen voor
‘Groove me’. Naast het luisteren naar en het begrijpen van het Engels is het met plezier (durven)
spreken een belangrijk doel.
5.2.7 Wereldoriëntatie
De vakken natuur (en techniek), aardrijkskunde en geschiedenis worden op De Luithorst aangeboden
met de methode ‘Wijzer’. Zo besteden we aandacht aan alle onderdelen van wereldoriëntatie.
Kinderen oriënteren zich op zichzelf, hoe mensen met elkaar omgaan, probleemoplossend denken en
het vormen van een betekenis geven aan hun bestaan. Daarbij maken we ook gebruik van het
cultureel erfgoed en oriënteren kinderen zich op de wereld dichtbij en veraf.




Groep 6 – Nederland
Groep 7 – Europa
Groep 8 – Wereld

We maken voor de topografie gebruik van het programma: Topomania.

Omdat we in schooljaar 2018-2019 gestart zijn met Stichting leerKRACHT en we graag meer toe
willen naar een methodiek die de wereldoriëntatie vakken meer geïntegreerd heeft zullen we het
komende jaar gebruiken om een nieuwe methode te zoeken voor WO.
Topografie wordt vanaf groep 6 apart aangeboden. De opbouw is als volgt:
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5.2.8 Creatieve ontwikkeling (expressie)
Op onze school werken we tijdens de vakken muziek, tekenen, handvaardigheid en drama aan de
creatieve ontwikkeling. We gebruiken voor de creatieve ontwikkeling de methode ‘Moet je doen’.
In het kader van de kunstzinnige/culturele vorming maken we jaarlijks een keuze uit de activiteiten
die aangeboden worden door CESN (Cultuur en school Nijmegen). Het gaat hierbij om
voorstellingen op het gebied van muziek, drama, dans, film, beeldende en literaire kunst.
Op school zijn twee ICC-ers (interne cultuurcoördinatoren) verantwoordelijk voor de culturele
activiteiten. De ICC-ers op onze school zijn Odette Kleinegris en Ernestine Lampe.
Handvaardigheid
In de groepen wordt aandacht besteed aan de creativiteit d.m.v. handvaardigheid. We gebruiken
hiervoor de methode ‘Moet je doen’. De kinderen werken met verschillende technieken en
opdrachten. Bij deze activiteit maken we soms gebruik van ouderhulp.
Hierin is ook ‘techniek’ opgenomen.
Handvaardigheid gebruiken we ook bij de verwerking van opdrachten voor wereldoriëntatie en
projectwerk. De handvaardigheid is in de groepen 1 t/m 8 ondergebracht in de eigen groep.
Tekenen
Bij tekenen leren de kinderen om te gaan met ruimte, licht en kleur. Het is de bedoeling dat ze op
persoonlijke wijze hun gedachten en gevoelens vormgeven in beeldend plaatwerk. Dit gebeurt in de
eigen groep. In de hoogste groepen kijken en praten de kinderen ook over kunst. Als methode
gebruiken we hiervoor ‘Moet je doen’. Er wordt gewerkt met verschillende technieken.
Dramatische expressie
Bij dramatische vorming gebruiken de kinderen taal, spel en beweging.
Als methode gebruiken we hiervoor “Moet je doen”.
Muziek
De groepsleerkrachten geven de muzieklessen.
Als methode gebruiken we hiervoor ‘Moet je doen’.
Vieringen (Groepen op het podium)
Binnen de vieringen, die ongeveer 6x per jaar plaatsvinden, komen de verschillende onderdelen van
expressie samen. Kinderen leren hierbij o.a. zichzelf presenteren. Kinderen kunnen op deze manier
ook op andere gebieden dan taal, lezen, rekenen e.d. hun talenten ontwikkelen en laten zien! Bij de
vieringen zullen ouders van één groep worden uitgenodigd. Deze groep heeft op dat moment de
‘hoofdrol’ in de viering. Alle kinderen, uit de betreffende groep, zullen dan op het toneel een rol
vervullen.
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5.2.9 Gezonde school: Bewegingsonderwijs, naschoolse sport en sportdagen
In onze school vinden wij de ontwikkeling van sportief en gezond gedrag belangrijk.
Waarom een visie op sportief gezond gedrag?
Uit onderzoek blijkt dat een gezond kind zich prettig voelt en
beter ontwikkelt en daardoor ook beter kan presteren op school.
Daarom besteden wij aandacht aan de volgende thema’s:
 Sociaal-emotionele ontwikkeling
 Sport en bewegen
 Fysieke veiligheid
 Gezonde voeding
 Rookvrije omgeving
Motorische vaardigheden ontwikkelen de kinderen in de verschillende spel- en bewegingsvormen.
De kleutergroepen gymmen in de speelzaal in ons eigen schoolgebouw onder leiding van de
leerkrachten. De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van sporthal ‘De Gildekamp’. Deze accommodatie
ligt recht tegenover onze school.
In de lessen komen de onderdelen spel en turnen aan bod. Omdat we bewegen erg belangrijk vinden
besteden we veel aandacht aan gezondheid en sportiviteit. Daarom hebben wij voor de groepen 3
t/m 8 een vakleerkracht (Alex van Lieshout) bewegingsonderwijs.
Naast de lessen bewegingsonderwijs onder schooltijd verzorgt onze vakleerkracht ook naschoolsesport (u wordt hiervan op de hoogte gebracht via onze nieuwsbrief) en hebben we twee keer per jaar
een sportdag.
De groepen 1-2 gymmen in het ondergoed en op gymschoenen (graag schoenen met elastiek en/of
klittenband). We willen u vragen de gymschoenen in de daarvoor bestemde bakken bij de groepen te
doen en op school te laten.
Voor de groepen 3 t/m 8 heeft uw kind gymkleding en gymschoenen met witte zolen nodig, die
uitsluitend in de zaal gebruikt worden.
We gebruiken een methode waarbij elk kind op eigen niveau en in zijn eigen tempo kan bewegen.
5.2.10 Verkeersonderwijs
Voor het verkeersonderwijs gebruiken we materiaal van 3VO. Het gaat om de methodes: ‘Op voeten
en fietsen’ voor de groepen 5 en 6 en de ‘Jeugdverkeerskrant’ voor de groepen 7 en 8. Jaarlijks doen
de kinderen van groep 7 het verkeersexamen (praktijk en theorie).
5.2.11 De vreedzame school: Sociaal-emotionele ontwikkeling (S.E.O.)
Op school vinden we het belangrijk, dat we op een goede manier met elkaar omgaan. Wij willen onze
kinderen een vertrouwde en veilige omgeving bieden. Kinderen hebben recht op bescherming, maar
moeten ook leren voor zichzelf op te komen (weerbaar maken).
In het schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met het programma van De Vreedzame School.
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat
en de vorming van actieve en betrokken burgers. De school als een
mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de
nodige sociale vaardigheden te oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren de
kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.
De kinderen leren democratische beslissingen te nemen en een
actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken op
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school. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee
leerlingen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd wordt.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School?
Dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl.
De volgende sociaal-emotionele competenties komen in De Vreedzame School aan bod:
 Complimenten geven
 actief luisteren
 zich verplaatsen in de ander
 conflicten oplossen
 omgaan met gevoelens
 verschillen waarderen
 vooroordelen herkennen
 meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld kunnen worden (democratie)
Op de Luithorst hebben we de volgende 5 regels.
Deze regels worden binnen de school ‘De Grondwet’ genoemd
Grondwet De Luithorst ‘Een vreedzame school’
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Binnen het leerlingvolgsysteem (LVS) is de S.E.O. opgenomen door met SCOL te werken. SCOL is een
vragenlijst die door de leerkrachten en vanaf groep 6 door leerlingen wordt ingevuld. In deze lijst
wordt o.a. duidelijk hoe het is met het welbevinden van de kinderen bij ons op school, hoe het
contact tussen leerling-leerling/leerling-leerkracht is en hoe het gaat met het zelfvertrouwen.
5.2.12 Pestprotocol
Op school hebben wij een pestprotocol. Hieronder vindt u een aantal zaken die daarin vermeld staan.
Ons pestprotocol kunt u vinden op de website onder het kopje: ‘Informatie’
Met elkaar hebben wij een aantal schoolregels samengesteld.
We streven er naar om met het team, de kinderen en de ouders deze schoolregels na te leven.
 Op onze school houden we het veilig, zodat we allemaal graag naar school komen.
 Op onze school zorgen we goed voor elkaar, zodat we ons allemaal fijn voelen.
 Op onze school houden we van rust, zodat we allemaal goed kunnen leren.
 Op onze school willen we geen ruzie; we lossen we het samen op.
 Op onze school luisteren we naar elkaar; we willen allemaal gehoord worden.
 Op onze school zijn we trots op onze spullen; we respecteren elkaars eigendommen.
Deze gedragsregels gelden voor iedereen. We kunnen elkaar daarop aanspreken. Ze zijn zichtbaar op
school opgehangen. Daarnaast worden er in elke groep gezamenlijk groepsregels afgesproken. Deze
hangen herkenbaar in het lokaal. Regelmatig bespreken we de regels in de klas.

Een beproefde manier om een pestprobleem op school aan te pakken, is de ‘vijfsporenaanpak’.
Deze is gericht op alle betrokkenen door hulp te verlenen aan:






de ouders, door over pesten te praten;
de leerkracht, die pestgedrag in de klas aan de orde stelt;
de pester, door hem op zijn gedrag aan te spreken. De pester moet het gevoel hebben dat
het menens is en dat de school er bovenop zit. Daarnaast moet hij zich bewust zijn van wat
hij de ander aandoet.
het gepeste kind, door te luisteren naar zijn verhaal en hem serieus te nemen;
de zwijgende groep leerlingen, door hen aan het praten te krijgen en stelling te laten nemen.
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De anti-pestcoördinator
Op onze school hebben wij anti-pestcoördinatoren. Dit zijn Ernestine Lampe en Dorry Rijkschroeff.
Zij hebben de volgende taken:
 Zij zijn verantwoordelijk voor het anti-pestbeleid op De Luithorst en houden zicht op de
berichtgeving en wetgeving over het onderwerp pesten binnen het basisonderwijs.
 Zij zijn er verantwoordelijk voor dat alle direct betrokken partijen kennis hebben van het
pestprotocol en zullen dit binnen de school regelmatig onder de aandacht brengen.
 Zij kunnen hulp bieden aan collega’s bij de uitvoering van het pestprotocol.
 Zij zijn medeverantwoordelijk voor het beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling,
waarbinnen de nadruk ligt op elkaar met respect behandelen, je veilig voelen binnen de
school, jezelf durven zijn en je binnen de groep en binnen de school bij elkaar betrokken
voelen.
5.2.13 Zelfstandig werken
Zelfstandig werken start in de groepen 1/2. De kinderen leren verantwoordelijkheid dragen en zelf
problemen op te lossen. Ze leren zelf hun spullen opruimen en zorgvuldig met het materiaal om te
gaan. Met behulp van het planbord plannen de kinderen zelf hun werkje.
Dit zetten we door in groep 3. De verwerking van instructies vindt dan plaats tijdens de
zelfstandige verwerking en de zelfstandig werkblokken.
In de groepen 3 tot en met 8 breiden we het zelfstandig werken verder uit.
De kinderen werken met een houten blokje met symbolen (vraagteken, rood vlak en groen vlak).
Het vraagteken betekent: ,,Ik heb een vraag”. Een rood vlak geeft aan: ,,Je mag me niet storen”, een
groen vlak betekent: ,,Je mag me iets vragen”.
In elke groep heeft ook de leerkracht ook een blok (groot exemplaar)
Het leerkrachtblok heeft de volgende betekenis:
 Rood: De leerkracht is niet beschikbaar. Je bent stil,
 Oranje: De leerkracht is niet beschikbaar. Je mag samenwerken met een klasgenoot.
 Groen: De leerkracht loopt een vaste ronde door de klas. Je kunt een vraag aan hem/haar
stellen. Je mag het ook aan een klasgenootje vragen.
Kinderen leren op deze manier omgaan met uitgestelde aandacht en er wordt een beroep gedaan op
samenwerkend leren en het zelf oplossend vermogen. Ook leren de kinderen plannen door middel
van een weektaak (groep 3 t/m 8).
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5.2.14 Meerbegaafdheid op de Luithorst en Plusklas
Leren? Hoe gaat dat in zijn werk? Leren kun je onderverdelen in twee categorieën; informeel en
formeel leren. Informeel leren is leren zonder strategie en met weinig moeite. Leren dat vanzelf gaat.
Dit gebeurt bijvoorbeeld thuis als je een tijdschrift leest of als je een museum bezoekt.
Formeel leren is leren met een strategie, waarbij inzet, moeite en doorzetten worden gevraagd.
Meerbegaafde leerlingen die onvoldoende uitgedaagd worden leren ook op school voornamelijk op
een informele manier en doen daardoor onvoldoende ervaring op in het formele leren.”
Op de Luithorst willen wij aansluiten op de onderwijsbehoeften van de meerbegaafde leerling, zodat
ook zij voldoende vaardigheden ontwikkelen in bijvoorbeeld discipline, doorzetten en
metacognitieve vaardigheden zoals plannen en reflecteren.
De Plusklas
Het doel van de Plusklas is te voorzien in behoeften van de meerbegaafde leerlingen, die binnen de
klas niet voldoende gerealiseerd en begeleid kunnen worden.
Een belangrijk aspect hierbij is het contact met ontwikkelingsgelijken. Samenwerken met kinderen
met een overeenkomstig denkniveau, heeft een gunstig effect op het welbevinden en de
ontwikkeling van het kind. In de Plusklas worden de leerlingen uitgedaagd met andere leerstof. Deze
leerstof wordt in modules/projecten aangeboden. Zo kunnen vakken als Filosofie, Sterrenkunde, of
Creatief Denken aan bod komen.
Omdat de meerbegaafde leerling grotere denkstappen maakt en vaak creatiever is in het oplossen
van vraagstukken vraagt dit om een andere benadering van leerstof. Hierbij wordt gewerkt aan de
doelen/vaardigheden die geordend zijn in drie domeinen: leren leren, leren denken en leren (voor
het) leven.
Er zijn op de Luithorst twee Plusklassen. Er is een Plusklas voor de middenbouw groep 3 t/m 5 en
één voor de bovenbouw 6 t/m 8. De Plusklas komt één keer per week bij elkaar om instructie en
feedback te krijgen en samen te kunnen werken met andere meerbegaafde kinderen. Vanuit de
Plusklas krijgen zij werk mee, om in de klas verder aan te werken. Doordat voor meerbegaafde
leerlingen de oefenstof beperkt wordt (middels de werkwijze compacten en verrijken), houden zij in
de loop van de week tijd over voor het werken aan deze Plusklastaken.
De ouders worden vooraf op de hoogte gebracht van de plaatsing in de Plusklas.
5.2.15 ICT-onderwijs
De kinderen komen al vanaf groep 1/2 in aanraking met de computer en/of de tablet. We proberen
de computer steeds meer in het dagelijks onderwijs in te passen. Computerprogramma’s bieden
leerlingen extra mogelijkheden voor het oefenen en/of herhalen van bepaalde leerstof.
We maken gebruik van o.a. de volgende programma’s: software van Kleuterplein, Wereld in getallen,
Taal actief, Veilig leren lezen, Office (Word, PowerPoint enz.).
Op bestuursniveau is er een I.C.T.-beleidsplan vastgesteld. Ook op school hebben we een ICT-plan
Op school hebben we een ICT-coördinator, Charis Tsafaridis. Hij is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken betreffende ICT op school. In overleg met de leerkrachten zorgt de ICTcoördinator ook voor de ontwikkelingen naar de toekomst.
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5.3 Bijhouden van vooruitgang
Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen manier. De resultaten, die onze kinderen behalen, zijn
verschillend. Wij vinden het belangrijk, om daar zo goed mogelijk op af te stemmen. Dat doen we al
vanaf het moment, dat de leerlingen in groep 1 binnenstromen. Tijdens de instructie gebruiken we
het directe instructie model. Hierbij houden we in de gaten welke kinderen het direct begrijpen en
welke kinderen meer moeite met de leerstof hebben. Kinderen, die minder moeite hebben met
nieuwe leerstof, krijgen de mogelijkheid zelfstandig aan het werk te gaan met uitdagende
opdrachten. Kinderen die wat meer uitleg nodig hebben krijgen dit om maat.
In groep 1/2 observeren we aan de hand van een registratiemodel ‘Kijk’. Hierin komen alle
ontwikkelingsgebieden aan bod. We dagen de kinderen uit om steeds een stapje verder te gaan in
ontwikkeling. Ouders krijgen ook inzage in dit registratiesysteem tijdens de gesprekken op school.
Vanaf groep 3 nemen we regelmatig methodegebonden toetsen af. Naar aanleiding van de toetsen
maakt de leerkracht een groepsoverzicht. Hierin beoordelen we welke kinderen verder kunnen, of
extra hulp nodig hebben. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport
mee. Daarnaast werken we met het Leerlingvolgsysteem van Cito. Hierover kunt u meer vinden in
het volgende hoofdstuk.
5.3.1 Leerlingvolgsysteem, Cito-toetsen en eindtoets Route 8
Binnen het leerlingvolgsysteem gebruiken we op school een groot aantal toetsen
van het CITO. Dit zijn genormeerde toetsen die uitgaan van een landelijk
gemiddelde.
De uitslagen van de toetsen zijn ingedeeld in vijf niveaus:
Niveau I:
Niveau II:
Niveau III:
Niveau IV:
Niveau V:

20% hoogst scorende leerlingen
20% boven het landelijk gemiddelde
20% landelijk gemiddelde
20% onder het landelijk gemiddelde
20% laagst scorende leerlingen

We vermelden de resultaten van de toetsen op het rapport.
Toetsen Cito (leerlingvolgsysteem) en eindtoets Route 8
Op school werken we vanaf midden groep 1-2 met Cito-toetsen Taal en Rekenen voor kleuters. Deze
toetsen worden afgenomen in januari en mei/juni. Vanaf groep 3 werken we met toetsen voor
technisch lezen, woordenschat, spelling, en rekenen. Vanaf groep 4 komt hier begrijpend lezen bij.
In groep 8 nemen we de eindtoets basisonderwijs (Route 8) af. Met deze toetsen wordt zo objectief
mogelijk vast gesteld hoe de leerontwikkeling bij de kinderen verloopt.
De ROUTE 8 eindtoets wordt geheel op de computer gemaakt en duurt in totaal ongeveer drie uur.
De ROUTE 8 eindtoets is voor ieder kind een unieke toets. Het niveau van de toets past zich
automatisch aan het niveau van de leerling aan. Iedere leerling doorloopt op deze manier een eigen
route van vragen. Wij zijn van mening dat deze manier van toetsen goed past bij de uitgangspunten
van de Luithorst en de toekomst.
Daarnaast geven we eind groep 7 een pré-advies gebaseerd op ons LOVS en de ervaringen binnen de
groep.
Eind januari (in groep 8) krijgt u het definitieve advies in een gesprek met de leerkracht, ouder(s) /
verzorger(s) en uw kind. Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de aanmelding op het
voortgezet onderwijs. De eindtoets, welke gemaakt wordt in de periode april-mei, is minder leidend
voor het schooladvies. Deze eindtoets kan echter wel een belangrijke rol spelen wanneer de uitslag
van de toets niet overeenkomt met het advies van de school. Wanneer dit het geval is zullen we
hierover uiteraard met u in gesprek gaan.
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Daarnaast vinden we het belangrijk u te melden dat we naast de toetsen van het LOVS en/of de
eindtoets voor het vormen van een advies ook andere vaardigheden zoals het aanleren van een
goede, zelfstandige leer-, werk- en toetshouding worden meegenomen.
5.4 Eindopbrengsten
De scores van de eindtoets (tot en met 2015 Cito-eindtoets, vanaf 2016 Route 8) van de afgelopen
vier jaren zien er als volgt uit:
De Luithorst
Eindtoets scores*
Landelijk gemiddelde

2013
534,5
534,7

2014
532,6
534,4

2015
533,6
534,8

2016*
203,9
204,2

2017
203
201

2018
198
201

2013
2
0
1
8
10
6
8
10
9
0

2014
2
0
6
2
3
7
4
4
5
0

2015
11
0
4
4
5
3
8
4
1
0

2016
3
5
5
3
6
6
6
5
7
0

2017
1
3
4
0
8
1
8
4
5
0

2018
0
5
4
5
7
1
1
3
4
0

54
5

33
3

40
3

46
5

34
3

30
14

Verwijzingen groep 8 per schooljaar

VMBO Basisberoeps
VMBO B / K
VMBO Kaderberoeps
VMBO K / T
VMBO T / MAVO
VMBO T / HAVO
HAVO
HAVO / VWO
VWO
Schakel BO-VO
Totaal aantal leerlingen
LWOO**

*= Schooljaren 2012, 2013, 2014 en 2015 is gebaseerd op de eindtoets van Cito. Vanaf schooljaar
2016 gebruiken we de eindtoets van Route 8. Route 8 gebruikt een andere normering (tussen de
100-300) dan Cito (tussen de 500-550).
**= Leerwegondersteuning.
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5.5 Hoe wij met ouders (en kinderen) overleggen
We informeren u graag over het functioneren van uw kind.
In november vindt het eerste gesprek plaats. In dit gesprek staan de eerste indrukken,
toetsresultaten (van de methode-gebonden toetsen) en het welbevinden centraal. Omdat we samen
werking in de driehoek kind-ouders-school erg belangrijk vinden zijn de gesprekken in november,
vanaf groep 5, met ouders én kinderen.
In maart (m.u.v. groep 8) volgt het tweede gesprek. Dit gesprek is naar aanleiding van het eerste
rapport. Naast alle toetsresultaten komen ook taakwerkhouding en de sociaal-emotionele
ontwikkeling van het kind aan bod.
In juni volgt een eindgesprek waarbij het tweede rapport centraal staat.
In mei wordt in groep 7 het LOVS (leerlingvolgsysteem) afgenomen. De kinderen van groep 7 krijgen
bij het tweede rapport een voorlopige indicatie met betrekking tot het vervolgonderwijs, het
zogenoemde pré-advies. In groep 8 krijgen de kinderen bij het gesprek in februari een definitief
advies. De eindtoets, die afgenomen wordt in april/mei, bevestigt in veel gevallen dit advies.
Als er ontwikkelingen op school zijn die daar aanleiding toe geven, nemen wij tussentijds contact met
u op. Wanneer u dit wenst kunt u natuurlijk ook een gesprek aanvragen met ons. Loopt u gerust even
binnen om en afspraak te maken. Bellen of mailen via Digiduif kan natuurlijk ook!
Gescheiden ouders willen we nadrukkelijk vragen gezamenlijk naar de 10-minutengesprekken te
komen.
We vinden het belangrijk dat de kinderen eigen verantwoordelijkheid krijgen en nemen in hun
leerproces. Daarom nodigen we, zoals u ook hierboven heeft kunnen lezen, de kinderen van groep 5
t/m 8 uit bij de gesprekken in november.
De kinderen van groep 7 en 8 worden naast de gesprekken in november ook uitgenodigd voor twee
andere gesprekken.
Dit zijn de volgende gesprekken:
Groep 7: het gesprek waarin de kinderen het pré-advies krijgen (juni)
Groep 8: het gesprek waarin de kinderen het definitieve advies krijgen (eind januari)
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6. HOE IS DE LEERLINGENZORG GEREGELD OP SCHOOL?
6.1 Hoe wij omgaan met kinderen die extra zorg nodig hebben
Kinderen hebben verschillende mogelijkheden en ontwikkelen zich op eigen niveau.
Er zijn kinderen die naast het basisprogramma extra instructie en begeleiding nodig hebben, omdat
ze leerstof niet zo snel begrijpen bijvoorbeeld. En er zijn kinderen die snel van begrip zijn en extra
stof aangeboden moeten krijgen. De zorg voor de kinderen in de groep is in eerste instantie de
verantwoordelijkheid van de leerkracht.
De intern begeleider kan hierbij adviseren en coördineert de zorg op schoolniveau. Het takenpakket
van de intern begeleider is bestuurlijk vastgesteld en opgenomen in het Zorgplan. Als uitgangspunt
hanteren wij het zorgschema van Stromenland, waarin de interne en externe zorglijnen staan
beschreven.
In eerste instantie is alle georganiseerde hulp geënt op versterking van het groepsniveau.
Dit willen we bereiken door:
• Hantering van een leerlingvolgsysteem, methode-gebonden en niet methode-gebonden toetsen;
• Groepsbesprekingen;
• Klassenbezoeken;
• Groepsplannen en groepsoverzichten;
• Kindgesprekken en collegiale consultatie.
Onze school volgt de richtlijnen van onze stichting, zoals die ook wettelijk is bepaald. Ons
uitgangspunt is passende en gestructureerde zorg aan te bieden binnen onze mogelijkheden.
De zorg voor uw kind begint in feite al bij de aanmelding. Tijdens het intakegesprek vragen wij u hoe
de voorschoolse periode van uw kind is geweest. Hierdoor kan de leerkracht uw kind op een gepaste
manier begeleiden. De structuur brengen wij aan, door vanaf groep 1 de ontwikkelingen van uw kind
in een leerlingvolgsysteem bij te houden. Dit houden we bij in het leerling-dossier.
Dit zodat de leerkrachten op de hoogte zijn van belangrijke zaken die uw kind aangaan. Relevante
gegevens zijn in leerling-dossiers centraal opgeslagen. Hier wordt vertrouwelijk mee omgegaan.
Er bestaat een vaststaand zorgtraject voor kinderen die, zowel cognitief als sociaal emotioneel, meer
ondersteuningsbehoefte nodig hebben.
In het kader van handelingsgericht werken en educatief partnerschap vinden wij u inbreng van
essentieel belang. U kent uw eigen kind namelijk het beste!
Wanneer dit nodig is wordt er voor uw kind samen een groeidocument opgesteld waarin de aanpak
vastgelegd is. Dit document wordt ingevuld vanuit de kracht van uw kind.
Wat gaat er goed, waardoor gaat dit goed en wat heeft uw kind extra nodig, m.b.t.
onderwijsbehoeften, om leerontwikkeling te laten plaatsvinden.
Bij grotere achterstanden of leerproblemen wordt er een ontwikkelperspectief opgesteld waarin o.a.
een uitstroomperspectief wordt vastgesteld.
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6.1.1 Brede School Ondersteunings Team (BSOT)
Als de zorg voor uw kind onvoldoende resultaat oplevert, kan het BSOT om advies gevraagd worden.
Ongeveer 6 keer per jaar komt dit team bij elkaar op school. Het zorgteam bestaat uit de directeur,
intern begeleider, de leerkracht, een orthopedagoog / onderwijsondersteuner, de
schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige. Op verzoek kunnen contactpersonen van
andere instanties aansluiten bij dit overleg. Gedacht kan worden aan specialisten op het gebied van
spraak-taal ontwikkeling, gedragsspecialisten, de jeugdarts, begeleiders vanuit
jeugdhulpverleningsinstanties. De aanmelding gebeurt altijd in overleg en bij voorkeur met
toestemming van ouders. Ouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit overleg en
gezamenlijk wordt bekeken welke hulp voor uw kind het beste is.
6.1.2 Schoolmaatschappelijk werk
Er bestaat een mogelijkheid voor ouders om ondersteuning/advies te vragen als het gedrag van het
kind in de gezinssituatie daar aanleiding toe geeft. De begeleiding wordt, meestal bij het gezin thuis
en in overleg wel of niet onder schooltijd, gegeven door de schoolmaatschappelijk werkster. U kunt
deze ondersteuning aanvragen via de intern begeleider. Onze schoolmaatschappelijk werkster is Kim
Verweij.
6.1.3 Schoollogopedie
Alle 5-jarigen worden gescreend door de schoollogopedist (behalve wanneer de kinderen zelf al
logopedie hebben).
Blijkt uit het onderzoek, waarvan u altijd een verslag krijgt, dat het kind logopedie nodig heeft, dan
wordt u doorverwezen naar een logopediepraktijk . Doorverwijzing naar de logopedist gaat via uw
eigen huisarts.
6.1.4 Jeugdarts
Op gezette tijden komt de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige van Hulpverlening Gelderland
Midden op school i.v.m. onderzoek van de kinderen. Als uw kind wordt onderzocht, krijgt u daar van
te voren, van de jeugdarts, thuis bericht van. U kunt zelf, via
www.hulpverleninggelderlandmidden.nl, vragen om ingepland te worden tijdens een spreekuur,
maar de aanmelding kan ook gebeuren door de intern begeleider/leerkracht tijdens een gezamenlijk
gesprek over de ontwikkeling van uw kind.
6.1.5 School Video Interactie Begeleiding (SVIB)
SVIB is één van de begeleidingsmethodieken die in de school wordt gehanteerd om het onderwijs zo
goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk
ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De SVIB -er hanteert dan een
beroepscode waarin staat dat de gemaakte opnames alleen voor de professionalisering van de
leerkracht wordt gebruikt. Als het een begeleiding van een leerling betreft, wordt altijd eerst
toestemming aan ouders gevraagd.
6.1.6 Verwijs Index Regio Nijmegen
Deskundigen kunnen leerlingen ook inbrengen bij verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal
systeem waarin leerkrachten, hulpverleners en begeleiders een kind kunnen signaleren. Zij kunnen
dit doen als zij zich zorgen maken over een kind of als er problemen zijn. Zij plaatsen alleen het
signaal, maar niet waarover ze zorgen hebben. Dit heeft als doel dat hulpverleners die betrokken zijn
bij het kind elkaar middels de verwijsindex kunnen vinden. Dit om de hulp, wanneer nodig, zo
optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. Een signaal blijft maximaal 2 jaar actief in de verwijsindex.
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6.2 Passend onderwijs
De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder
kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor zowel kinderen die extra
zorgnodig hebben als ook voor de kinderen die zonder extra zorgondersteuning onderwijs volgen.
Om maatwerk te leveren is een passend onderwijsaanbod nodig, vandaar de naam. De Luithorst
heeft als taak om iedere leerling zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Hierbij houden we rekening
met de verschillende mogelijkheden van de leerling en streven we ernaar dat iedereen een zoveel
mogelijk afgestemd onderwijs aanbod krijgt
Ons team is daarom de laatste jaren geschoold in het handelingsgericht werken (HGW), waarbij we
geleerd hebben om de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal te stellen.
HGW is doelgericht en vooral planmatig werken. Er worden doelen geformuleerd t.a.v. lesstof en de
sociaal emotionele ontwikkeling en er wordt goed gekeken wat het kind nodig heeft van de
leerkracht. Deze gegevens worden verwerkt een groepsoverzicht en een groepsplan. Hierna wordt er
geëvalueerd en geanalyseerd volgens de HGW-cyclus. Wij willen door deze HGW-cyclus goed te
volgen de kwaliteit van ons onderwijs met daarbij de opbrengsten steeds verbeteren.
In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van
voorkeur aanmelden. In Nijmegen gaat dit via Scholenwijzer. Op de website meldt u zich aan en geeft
u aan welke scholen uw voorkeur hebben. Voor meer informatie zie het hoofdstuk ‘aanmelden en
toelating kinderen’.
Een schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldformulier van de school
invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt. Ouders
hebben informatieplicht.
U ontvangt een AKIB-lijst (AKIB = Alle Kinderen In Beeld). Door het invullen van deze lijst informeert u
ons over de ontwikkeling van uw kind. Deze informatie is voor de school belangrijk, zodat we kunnen
bespreken hoe gaan we samenwerken, welke begeleiding uw kind misschien extra nodig heeft én of
wij die als school kunnen bieden. Nadat wij de intakevragenlijst van u ontvangen hebben, wordt u
uitgenodigd voor een gesprek op school. Het aanmeldingsformulier, de intake, eventueel aangevuld
met informatie van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en/of consultatiebureau, zijn een
belangrijke basis voor de school om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.
Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen:
a. Wat is nodig om de leerling op de school te laten functioneren?
b. Welke mogelijkheden ziet wij?
c. Zijn wij in staat de begeleiding te bieden?
Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient
een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan
bieden. Wij staan open voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte, maar kennen
daarin ook onze beperkingen. Wij vinden dat we de rust en veiligheid binnen een groep moeten
kunnen garanderen en het leerproces mag niet belemmerd worden. Als het gaat om leerlingen die
veel specifieke verzorging/behandeling nodig hebben, mag dit niet ten koste gaan van het
onderwijsaanbod. De leerling moet zich voldoende kunnen ontwikkelen op onze school en zich
hierbij prettig voelen.
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Meer informatie vindt u in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Deze kunt u vinden op onze website.
Een plaatsing in het regulier basisonderwijs moet de leerling optimale ontwikkelingskansen bieden.
Hoewel wij het als onze taak zien in voldoende mate af te stemmen op de onderwijsbehoeften kan
de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale school voor
basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.
Om tot een zorgvuldige afweging te komen past het samenwerkingsverband Stromenland de
volgende stappen toe.
- Aanmelding bij Scholenwijzer Nijmegen
- Aanmelding door de ouders/verzorgers bij de directie van de school door het
invullen van het aanmeldformulier
- Intake vragenlijst invullen
- Uitnodiging voor een gesprek
- Toelichting op de procedure
- Mogelijke inschrijving
De volgende stappen worden gezet als de school twijfelt of ze de begeleiding kan bieden:
Informatie verzamelen
- Schriftelijk informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen.
Ouders hebben informatieplicht.
- De school neemt een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Deze termijn kan
eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken.
- Op grond van de informatie maakt de school een afweging wel of niet plaatsen.
Afweging
Als de school twijfelt kan een deskundige geconsulteerd worden of vindt een bespreking in het
Zorgteam plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkracht en de ouders nodig hebben om
de begeleiding te bieden.
De school kan extra ondersteuning (een zogenaamd arrangement) inzetten om de begeleiding vorm
te geven. De school stelt dan een ontwikkelingsperspectief op.
Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing over plaatsing kan nemen en vindt dat
onderzoek noodzakelijk is om de vragen die de school nog heeft te beantwoorden.
Ouders wordt dan om toestemming gevraagd en worden geïnformeerd over de vragen die er nog zijn
en worden uitgenodigd bij de bespreking in het Brede School Ondersteunings Team ( BSOT).
Termijn: als de periode van 6 weken na aanmelding door ouders is verstreken, krijgen ouders een
brief waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd, de reden wordt dan ook genoemd.
Mocht de school na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan schrijft de
school tijdelijk in.
Besluitvorming
Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating genomen.
Dit besluit wordt in het Zorgteam genomen.
Bij dit overleg zijn verschillende disciplines aanwezig: de intern begeleider van de school, de
leerkracht, de orthopedagoog, etc.
Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in)
Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra ondersteuning in.
Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar.
Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders betrokken.
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Vervolg bij niet plaatsen
Als de school de leerling de extra ondersteuning niet kan bieden, gaat de school een passende
onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, een school voor
speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk is dat een goede balans
wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, de wensen van ouders en
de mogelijkheden van scholen.
Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs of een
school voor speciaal onderwijs, dan vraagt het bevoegd gezag van de school een
toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de
school op zoek naar een andere passende plek voor het kind.
Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing
Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school of de geschillencommissie.
Waar kunt u verder informatie vinden
Alle afspraken over extra ondersteuning in de vorm van arrangementen dan wel een
toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, vindt
u terug in het ondersteuningsplan en op de website van ons samenwerkingsverband Stromenland
www.stromenland.nl

38
Schoolgids De Luithorst Nijmegen schooljaar 2018-2019

7. OUDERVERENIGING / MEDENZEGGENSCHAPSRAAD
7.1 Ouderparticipatie
Het team van de Luithorst probeert u zoveel mogelijk te betrekken bij de gang van zaken op school.
U kunt de leerkracht in de groep ondersteunen en helpen bij de organisatie en uitvoering van
activiteiten. Wij waarderen uw hulp zeer.
Helpt u mee? Dan zijn er de volgende afspraken:
De school blijft altijd verantwoordelijk en aansprakelijk als u helpt bij onderwijsactiviteiten.
De school zorgt voor voldoende uitleg, zodat u weet wat wij van u verwachten.
De school verwacht dat u discreet omgaat met privacygevoelige zaken.
7.2 Oudervereniging
Basisschool de Luithorst heeft een actieve Oudervereniging (OV). De OV organiseert samen met
leerkrachten leuke activiteiten en feesten op school. Zodra uw kind naar de Luithorst gaat, wordt u
als ouder/verzorger automatisch lid van de Oudervereniging.
De OV heeft één duidelijk doel: de kinderen een superleuke schooltijd bezorgen in de acht jaar die ze
op de basisschool doorbrengen.
Klassenouders en werkgroepen
Het OV-overleg bestaat grotendeels uit de klassenouders plus een paar ouders die met een andere
rol actief zijn in dat overleg (bijv. penningmeester, voorzitter, secretaris). Elke klas (de Luithorst heeft
er 12) heeft één of twee klassenouders. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerkracht als er
ouderhulp nodig is. In het OV-overleg komen alle klassenouders samen. We komen 6 of 7x per jaar
bij elkaar.
Klassenouders en leerkrachten organiseren samen onder meer carnaval, de schoolreisjes en het
bezoek van Sinterklaas op school. Daarvoor hebben we de OV-werkgroepen. De werkgroepen komen
elk jaar in actie en hebben een elk een draaiboek om mee aan de slag te gaan.
Iedereen kan hulpouder zijn
Naast klassenouders zijn ook alle ouders en verzorgers welkom om een steentje bij te dragen. Er
worden regelmatig 'hulpouders' gevraagd voor activiteiten onder schooltijd. Bijvoorbeeld voor
vervoer naar een excursie, helpen bij een themales, koken met een groepje kinderen, knutselen in de
klas en nog veel meer.
Ook de werkgroepen zullen regelmatig hulpouders nodig hebben, bijvoorbeeld om mee te helpen
voor en tijdens de Sintviering, de school te helpen versieren met Kerst, carnaval etc. of om tijdens de
avond4daagse een rustpost te bemannen.
Aan het begin van het schooljaar kunnen alle ouders aangeven wat hun favoriete activiteiten zijn. Zo
weten leerkrachten en klassenouders wie ze het beste waarvoor kunnen vragen.
De communicatie verloopt vaak via Digiduif - en als die er is, de groepsapp van de klas van uw kind.
Hebt u nog vragen, kijk dan ook op de andere OV-pagina's (zie menu links).
Ideeën, vragen en opmerkingen zijn bij ons altijd welkom! Mail naar ov@deluithorst.nl of spreek de
klassenouder aan.
Benieuwd wie de klassenouders en andere OV-leden zijn?
Klik dan links op 'OV en klassenouders'.
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Hoe worden de activiteiten betaald?
Bovengenoemde activiteiten van de OV worden betaald van uw ouderbijdrage. Dit is de contributie
die u jaarlijks (vrijwillig) per kind betaalt. Zonder de ouderbijdrage kunnen de genoemde activiteiten
dan ook niet worden georganiseerd. Wij streven er naar om de bijdrage zo laag mogelijk te houden,
zodat het voor alle ouders te dragen is. De hoogte van de ouderbijdrage wordt tijdens de algemene
ledenvergadering vastgesteld.
Wat is de algemene ledenvergadering (ALV)?
Aan het begin van ieder schooljaar houden wij de algemene ledenvergadering. Tijdens deze
jaarvergadering wordt de begroting voor het komende schooljaar gepresenteerd. In de begroting is
onder andere de verdeling van de ouderbijdrage over de activiteiten
opgenomen. Verder worden de financiële balans en het voorgaande schooljaar besproken. In de
jaarvergadering worden ook de nieuwe bestuursleden van de OV benoemd. Deze vergadering is net
als alle andere vergaderingen van de OV voor alle ouders toegankelijk.
Wie zitten in het bestuur van de Oudervereniging (OV)?
Het bestuur van de OV bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en leden. We streven
naar een evenwichtige verdeling van vaders en moeders over zowel de onder- als bovenbouw en de
verschillende groepen.
De OV vergadert circa 6-7 keer per jaar.
7.3 De Medezeggenschapsraad
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) uit
1992 schrijft dit voor. In 2007 is de wet aangepast. In de wet staat omschreven hoe de raad moet zijn
samengesteld, welke taken en bevoegdheden de raad heeft en geschillen kunnen worden opgelost.
De MR is een orgaan voor inspraak en soms instemming. De MR bestaat uit twee geledingen. De
eerste geleding bestaat uit personeelsleden van de school en de tweede geleding uit
ouders/verzorgers van de leerlingen van de school. De geledingen zitten voor een periode van vier
jaar.
De MR heeft twee soorten bevoegdheden: de instemmingbevoegdheid en de adviesbevoegdheid.
In de WMO is precies vastgelegd over welke onderwerpen de MR adviesrecht of instemmingsrecht
heeft. Bij een aantal onderwerpen heeft alleen de oudergeleding of juist alleen de
personeelsgeleding instemmingsrecht.
De instemmingbevoegdheid houdt in, dat het bevoegd gezag (bestuur en/of directie) pas een besluit
mag vaststellen, als de MR het met dit besluit eens is. Onderwerpen, waarop het instemmingsrecht
van toepassing is, zijn het schoolplan, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, de
schoolgids, sponsoring, formatieplan en schooltijden.
De adviesbevoegdheid betekent, dat de MR het recht heeft om (on)gevraagd advies uit te brengen.
De MR doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden op school plaats. Voor vragen en/of
opmerkingen bent u altijd van harte welkom bij een van de vergaderingen. De data en de notulen
van de vergaderingen staan op de website.
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Natuurlijk is het ook mogelijk om rechtstreeks contact met de MR-leden op te nemen.
In de MR hebben zitting:
Oudergeleding:
Teade Smedes (voorzitter)
Koen Giesen
John Bardoel
Teamgeleding:
Charis Tsafaridis (vice-voorzitter)
Anouk Ooms
Anita Weterings
Annie Peters
7.4 De GMR
Binnen de Stichting is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). De
medezeggenschapsraden van de scholen van Conexus dragen bevoegdheden over aan de GMR.
De GMR heeft overlegrecht, informatierecht en initiatiefrecht en daarnaast instemmingsrecht en
adviesrecht. De GMR voert besprekingen met de stichtingsdirecteur (namens het bestuur) over
bovenschoolse zaken en krijgt informatie over organisatorische zaken, beleidsvoornemens en
vastgesteld beleid. Voor meer informatie betreffende de GMR verwijzen wij u door naar de website
van onze stichting, Conexus.
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8. OVERIGE INFORMATIE
8.1 Informatieavonden/Inloopochtend
Aan het begin van het schooljaar is er voor de hele school een informatieavond. De leerkrachten
geven de ouders informatie over de groep. Dit zijn o.a. de onderwerpen: methodes, afspraken en
gebruiken in de groep.
Op verschillende momenten hebben we op school een inloopochtend (zie jaarplanner en/of agenda
in Digiduif). Uw kind leidt u rond in de groep en vertelt waar hij/zij mee bezig is.
8.2 Mobiele telefoon/tablets en overige e.d.
De mobiele telefoon / tablet en is natuurlijk niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Zoals
de meeste scholen hebben wij ook een paar afspraken over de mobiele telefoon op school.
Ouders en kinderen zijn verantwoordelijk bij kwijtraken en/of beschadigingen van de telefoon. Dit
geldt voor alle spullen die, van thuis, mee naar school worden genomen. Vanaf 08.30 uur worden
mobieltjes uitgezet. Dit geldt ook voor de pauzes.
Er mogen tijdens schooltijd geen foto’s en filmpjes gemaakt worden.
Bij overtreden van de regels worden de mobiele telefoon ingenomen door de leerkracht en na
schooltijd teruggegeven. Bij herhaling wordt er contact opgenomen met de ouder(s) / verzorger(s).
8.3 Schoolreis
De kinderen gaan elk jaar op schoolreis (m.u.v. groep 8. Zij gaan op schoolkamp).
De kosten voor de schoolreis worden betaald door de oudervereniging.
Mocht het voor u niet haalbaar zijn geld vrij te maken voor de bijdrage aan de oudervereniging dan
kunt u contact opnemen met Stichting leergeld en/of de directie van onze school. Stichting leergeld
zal samen met u kijken of er mogelijkheden zijn om voor een vergoeding in aanmerking te komen. De
factuur van de oudervereniging kunt u dan indienen bij Stichting Leergeld.
Voor verdere informatie hoofdstuk ‘Stichting Leergeld’.
8.4 Goede doelendag
Op school organiseren we elk jaar een activiteit omtrent een goede doel, de zogenoemde Goede
Doelendag.
De organisatie van deze activiteit ligt in handen van de werkgroep i.s.m. de ouderraad. Afgelopen
jaren hebben we het volgende goede doelen gesteund:
- Vincentius Vereniging Nijmegen.
Daarnaast gaat een deel van het geld dat we ophalen naar onze werkgroep schoolplein. Dit geld zal
worden gebruikt om ons plein op te knappen en aantrekkelijker te maken voor onze kinderen.
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8.5 Jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg Hulp Verlening Gelderland Midden biedt een basispakket. Dit bestaat uit
preventieve gezondheidsonderzoeken.
Doktersassistenten voeren volgens protocol een screening uit van 5/6-jarigen en 10/11- jarigen;
er zijn spreekuren voor alle leeftijden. Uw kind wordt samen met u opgeroepen voor het spreekuur.
Dit kan naar aanleiding van de screening, op indicatie van een ouder of een leerkracht/IB-er en op
verzoek van de consultatiebureaus.
De screening door de doktersassistent vindt altijd plaats op de school zelf. De locatie van de
spreekuren rouleert tussen scholen die tot één cluster behoren.
Met jeugdgezondheidszorg bedoelen we hier de zorg van de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en
de doktersassistent voor de (schoolgaande) jeugd. Alleen de kinderen van groep 2 worden nog door
de doktersassistent onderzocht. Zij onderzoekt het gehoor en het gezichtsvermogen en meet en
weegt de kinderen. Het is niet de bedoeling dat de ouders bij dit onderzoek aanwezig zijn.
8.6 Informatiebrochure jeugdgezondheidszorg
Als uw zoon of dochter naar de basisschool gaat, krijgt u een informatiebrochure over de
jeugdgezondheidszorg. Hierin worden onder andere allerlei ‘kinderkwalen’ behandeld; u kunt er de
groei van uw kind in bijhouden en ook nalezen, waar u de mensen van de gezondheidszorg kunt
bereiken. Het is de bedoeling, dat u deze brochure goed bewaart.
8.7 Kledingvoorschrift
Deze gelden voor leerling, stagiaire, hulpouder en alle werknemers van onze school.
Kleding mag niet verhullend zijn en communicatie en identificatie in de weg staan.
Kleding mag niet aanstootgevend zijn. Kleding mag geen discriminerend karakter hebben.
Kleding moet in staat stellen om bewegingsonderwijs te geven en te volgen.
8.8 Aansprakelijkheid
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of voor schade, die toegebracht is aan
fietsen, kleding, telefoons/tablets, brillen en dergelijke.
Iedere leerling(e) is zelf aansprakelijk voor schade, die hij/zij toebrengt aan het schoolgebouw en aan
eigendommen van de school, van leerkrachten of van medeleerlingen.
De afhandeling van deze schades zullen dan ook via uw eigen WA-verzekering verlopen.
8.9 Nieuwsbrief
Regelmatig verschijnt de nieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over de ontwikkelingen op school, de
agenda van de activiteiten en allerlei mededelingen.
De nieuwsbrief wordt, net als alle andere informatie,
verstuurd via Digiduif.

Merkt u dat u de informatie niet of niet juist ontvangt,
neem dan contact op met de leerkracht van uw kind of
rechtstreeks met de administratief medewerkster Lucy Silva.
De nieuwsbrief staat ook op de website www.deluithorst.nl .
We verwachten dat u, als ouder, zelf er voor zorgt dat het juiste
e-mailadres in Digiduif geregistreerd staat.

43
Schoolgids De Luithorst Nijmegen schooljaar 2018-2019

8.10 Buitenschoolse opvang (BSO), peuterspeelzaal (PSZ) en kinderdagverblijf (KDV)
Met ingang van 1 augustus 2007 zijn basisscholen wettelijk verplicht om buitenschoolse
kinderopvang aan te bieden die aansluit op de schooltijden. Er zijn verschillende vormen van
buitenschoolse kinderopvang:





na schooltijd tot 18.00 uur,
in vakanties,
tijdens roostervrije (studie)dagen.

De Luithorst organiseert de buitenschoolse opvang volgens het makelaarsmodel. Dit betekent dat de
opvang niet door de school zelf wordt uitgevoerd, maar door een professionele
kinderopvangorganisatie. Wij hebben hierover afsprakengemaakt met KION (Peutergroep de
Rakkertjes en BSO het Kompas). Een organisatie die aan de eisen van de Wet kinderopvang voldoet.
BSO:
De Buitenschoolse opvang is voor- en na schooltijd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De kinderen
kunnen hier 5 dagen per week, 50 weken per jaar, gebruik van maken (ook tijdens studiedagen en
schoolvakanties).
Tijdens de opvang worden er leuke activiteiten georganiseerd voor en met de kinderen.
De kosten voor deze opvang zijn voor rekening van de ouders.
Aangezien KION een organisatie is die bij ons in het gebouw zit hebben we hiermee een goede
samenwerking.
Deze samenwerking bestaat uit inhoudelijk overleg, overdracht en gezamenlijke activiteiten. Dit geldt
niet alleen voor de naschoolse opvang maar ook voor de peutergroep(PGR) de Rakkertjes.
Voor meer informatie:
Organisatie

Telefoon

E-mail

KION BSO Kompas:
http://www.kion.nl/locatie/bso_kompas

024-3822655

klantrelaties@kion.nl

KION PGR Rakkertjes:
https://www.kion.nl/locatie/pgr_de-rakkertjes

024-3822655

klantrelaties@kion.nl

Uiteraard bent u vrij in de keuze van welke kinderopvangorganisatie u gebruik wilt maken. In dat
geval heeft de school de plicht, nadat u kenbaar hebt gemaakt om welke kinderopvangorganisatie
het gaat, informatie over vrije (studiedagen) en vakanties door te geven aan de
kinderopvangorganisatie.
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8.11 Continurooster / eten en drinken
Onze school heeft een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school
blijven en op school eten. De kinderen eten in de groep. Een leerkracht surveilleert tijdens het eten
en drinken. Na het eten gaan de kinderen buitenspelen. Leerkrachten surveilleren via een rooster op
het plein. Omdat we een ‘Gezonde & sportieve school’ zijn hebben we een aantal afspraken
betreffende het eten en drinken op school.
Kleine pauze (rond 10.00 uur): Tussendoortje en drinken. Omdat we gezondheid belangrijk vinden
willen we dat u voor deze pauze de kinderen als tussendoortje fruit mee te geeft.
Voor de groepen 1 t/m 4 willen we vragen het fruit schoongemaakt mee te geven in een bakje. Dit
aangezien de leerkrachten niet de tijd hebben om het fruit schoon te maken.
Grote pauze (rond 12.00 uur): Eten en drinken. We streven er naar dat de kinderen tijdens deze
pauze een gezonde lunch meenemen.
Het drinken graag meegeven in een flesje of een drinkbeker. Wanneer u toch besluit uw kind een
pakje mee te geven zullen we het lege pakje mee teruggeven naar huis. Dit aangezien we graag
meewerken aan een gezond milieu en onze afvalberg zo klein mogelijk willen houden.

8.12 Gezonde en sportieve school
De Luithorst is een sportieve, gezonde school XL. Dat betekent dat wij veel aandacht besteden aan
gezondheid en sportiviteit. In dit kader werken we samen met de GGD en Sportservice Nijmegen.
Sinds 2008 hebben wij een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Alle kinderen krijgen twee keer per
week gymles. Daarnaast verzorgen wij wekelijks naschoolse sport. Het team van De Luithorst vindt
beweging belangrijk. Elk jaar hebben wij twee sportdagen. Ook tijdens de lessen laten we kinderen
regelmatig bewegen, bijvoorbeeld door sportieve “energizers”. We stimuleren dat alle kinderen
zwemles volgen of lid worden van een sportclub. We informeren ouders over hulpmiddelen, zoals
het zwemfonds en het jeugdsportfonds, om dit financieel mogelijk te maken.
Gezonde voeding vinden we eveneens heel belangrijk. We voeren een beleid ten aanzien van fruit op
school. Daarnaast doen we mee met projecten over gezonde voeding. Ouders worden hierover
geïnformeerd via folders, de Nieuwsbrief en de website.
Naast gezond eten en drinken vinden we het ook erg belangrijk
dat we meewerken aan een rookvrije generatie.
Daarom is het bij ons op school verboden te roken op het schoolplein.
Graag willen we uw medewerking vragen om voor de school
(buiten de poort),bij het ophalen van de kinderen, niet te roken.
Samen op weg naar een rookvrije generatie!
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8.13 Digiduif: Jaarplanner inclusief vakantierooster en studiedagen
Elk jaar geven wij een jaarplanner uit aan het begin van het schooljaar. Hierin vindt u alle actuele
activiteiten voor het gehele schooljaar. In deze activiteitenkalender staat o.a. het vakantierooster, de
studiedagen, de groepsindeling, data 10-minutengesprekken / rapporten, gymnastiekrooster. De
jaarplanner is te vinden in de agenda van Digiduif en op de website.
8.14 Stichting Leergeld
Mocht het voor u niet haalbaar zijn geld vrij te maken voor de bijdrage aan de oudervereniging dan
kunt u contact opnemen met Stichting leergeld. Stichting leergeld zal samen met u kijken of er
mogelijkheden zijn om voor een vergoeding in aanmerking te komen. De factuur van de
oudervereniging kunt u dan indienen bij Stichting Leergeld.
U kunt Stichting Leergeld bereiken op nummer: 024-3237644 op maandag, woensdag en vrijdag
tussen 10.00 – 13.00 uur. Wanneer u voor 1 december uw verzoek hebt ingediend wordt het in
behandeling genomen.
8.15 Huiswerk
Vanaf groep 3 kunnen de kinderen, af en toe, huiswerk mee krijgen. In de lagere groepen zal dit
vooral bedoeld zijn om kinderen extra te laten oefenen met de stof die in de groep behandeld wordt.
In de hogere groepen leren we kinderen op deze manier vertrouwd te maken met huiswerk. De
hoeveelheid bouwen we langzaam op.
8.16 NTR en NOS
De NTR en de NOS verzorgen voor de kinderen van de basisschool veel interessante uitzendingen
over de meest uiteenlopende onderwerpen. Bij de series is lesmateriaal beschikbaar. Welke lessen
een bepaalde groep volgt is afhankelijk van de keuze van de groepsleerkracht.
Aankondigingen met tijden en onderwerpen vindt u in alle programmabladen. Enkele programma’s
die gebruikt worden binnen ons onderwijs zijn o.a.:
De programma’s van SchoolTV, Klokhuis en/of jeugdjournaal.
8.17 Groep 8: Kamp en afscheid van De Luithorst
Aan het eind van het schooljaar gaat groep 8 op kamp. Het doel van het kamp is het samen afsluiten
van de schoolperiode op De Luithorst. Het schoolkamp bestaat uit drie dagen en twee nachten. In
groep 8 wordt een extra vrijwillige bijdrage gevraagd voor het schoolkamp.
Tevens speelt groep 8 in de laatste maanden een musical voor de school, ouder(s) en verzorgers en
overige belangstellenden. De leerkracht van groep 8 zal u tijdens de informatieavond en rond de tijd
dat deze zaken gepland staan verder informeren.
Mocht u dit gemist hebben dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de leerkracht.
8.18 Fietsen
Komt uw kind op de fiets naar school? Dan kan hij/zij de fiets in de fietsenstalling stallen.
De kinderen met de fiets gaan het schoolplein op aan de zijkant van de school (kant van het
kleuterplein). Op het schoolplein en de stoepen om de school mag, om veiligheidsredenen, niet
worden gefietst.
8.19 Verjaardag en traktatie
Voor elk kind is de verjaardag natuurlijk de belangrijkste feestdag van het jaar. Wij zetten de jarige
dan ook graag in het zonnetje. Uw kind mag de groep en de leerkracht trakteren. Op De Luithorst
willen we graag een gezonde traktatie. Dit past bij onze uitgangspunten van gezonde en sportieve
school XL. We willen u vragen hier rekening mee te houden.
Is uw kind allergisch voor bepaalde voedingsstoffen? Dan horen wij dat graag.
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U kunt dit aangeven op het formulier waarop u ook de noodnummers invult. U krijgt dit formulier
altijd aan het begin van elk schooljaar. U kunt natuurlijk ook even binnenlopen om de leerkracht
persoonlijk op de hoogte te brengen.
8.20 Beeldmateriaal
Op de schoolsite www.deluithorst.nl, in de schoolgids en in de nieuwsbrief plaatsen we regelmatig
foto’s waarop leerlingen van onze school staan afgebeeld.
Ook worden er op school weleens opnamen gemaakt, bijvoorbeeld bij verjaardagen en/of vieringen.
Hierbij hanteren we de volgende spelregels:
- enkel shots, niet constant filmen;
- opnamen zoveel mogelijk beperken tot het eigen kind en de leerkracht.
Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit bij de directie en/of de leerkracht aangeven.
9. Ten slotte
U heeft de schoolgids van onze school gelezen. We hopen dat de gids u voldoende informatie heeft
gegeven. Het kan natuurlijk zijn dat e.e.a. toch nog onduidelijk is, u punten mist en/of vragen
oproept. Laat ons dit dan weten. Dan kunnen wij de schoolgids nog beter maken voor u en ons!
Heeft u suggesties voor verbeteringen en/of ideeën voor onze school?
Dan horen we dat graag van u. Wij zijn erg blij met feedback en zullen dit gebruiken om ons
onderwijs verder te verbeteren!

We zien ook dit jaar weer uit naar een goede samenwerking met u en uw kinderen!
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