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WELKOM!

Samen met uw kind bent u van harte welkom op de OMBS De Meander. Onze school biedt goed onderwijs voor 
alle leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs staat centraal in onze visie. Er wordt gewerkt vanuit de volgende 
uitgangspunten:

•  Onze openbare school biedt kwalitatief goed onderwijs. Er werkt professioneel personeel dat hoge 
verwachtingen heeft van de ontwikkeling van de kinderen. Er is passende aandacht voor kinderen die meer 
of minder kunnen.

•  Onze school biedt een uitdagend en voor kinderen inzichtelijk leerklimaat. Kinderen en ouders weten wat er 
van hen verwacht wordt en wat zij van de school mogen verwachten.

•  Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden van 
mensen. Wij werken actief aan democratisch burgerschap. Onze school biedt veiligheid en geborgenheid 
aan elke leerling. Ieder kind is welkom: dat schept rechten en verplichtingen voor leerlingen, ouders en 
personeel.

•  Onze school is een van de scholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht en wordt 
controleerbaar democratisch bestuurd. Onze school hecht waarde aan een goede betrokkenheid van de 
ouders/verzorgers bij het onderwijs en ouders zijn dan ook welkom om op actieve wijze mee te denken 
en mee te doen. De medezeggenschapsraad (MR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van ons 
schoolbeleid.

•  Op onze school vullen wij de uitgangspunten van Maria Montessori op een eigentijdse manier in. Dat 
betekent dat wij leerlingen zoveel mogelijk eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces, binnen de 
mogelijkheden van de groep. We werken volgens het principe: “Help mij het zelf te doen”. We leren kinderen 
stapsgewijs zelfstandig te werken en een eigen planning te maken. We streven ernaar om onderwijs 
op maat te bieden; wij houden rekening met verschillen tussen kinderen. In ons onderwijs geven we de 
ideeën van Maria Montessori op eigentijdse wijze vorm, gebruikmakend van nieuwe inzichten van modern 
onderwijs.

In deze schoolgids kunt u alles lezen over het onderwijs, de aanpak en de organisatie op onze school. Hiermee 
voldoen wij aan de wettelijke verplichting ouders jaarlijks hierover te informeren.

De school heeft in het schoolplan 2015-2019 beschreven waarin wij ons de komende jaren willen ontwikkelen. 
Daarvan afgeleid wordt jaarlijks een jaarplan gemaakt, dat aan het eind van het jaar wordt geëvalueerd. Beide 
plannen en deze schoolgids vindt u op onze website.

Wilt u meer weten over onze school? Neemt u dan contact met mij op.
Mede namens het schoolbestuur wens ik uw kind en u een fijne tijd op de Meander.

Annick van der Geest, directeur

Utrecht

spo
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1. DE SCHOOL

1.1. SCHOOLGEGEVENS:
Schooladres Centrumlaan 1

3454 CX De Meern

Postadres Postbus 61
3454 ZH De Meern

Telefoon 030 6662681

E-mail info@meandernet.nl

Website www.meandernet.nl

Directie Annick van der Geest, directeur
Erik Sluis, adjunct-directeur

1.2. SITUERING VAN DE SCHOOL:
De school ligt in de oude kern van De Meern. In 2011 is de school ingrijpend verbouwd en uitgebreid met 
nieuwbouw. Het gebouw bestaat uit 25 lokalen, waarvan 16 op de bovenverdieping en 9 op de benedenverdieping. 
Daarnaast bevinden zich op de benedenverdieping 2 speellokalen voor de onderbouw en de aula c.q. toneel- en/of 
bibliotheekruimte. Het gebouw is voorzien van veel modern gebruikersgemak.
De school heeft een groot speelplein met bomen en veel speeltoestellen. In de school is de Buitenschoolse Opvang 
De Kronkel (van KMN Kind & Co) gevestigd. De BSO beschikt over 3 vaste groepsruimten en maakt daarnaast 
gebruik van de aula en de speellokalen.

De sportzaal voor de kinderen vanaf groep 3 ligt om de hoek bij de school. In hetzelfde bouwblok zijn ook nog een 
tweede basisschool, een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang gevestigd. Tegenover de 
school is een winkelcentrum. De school bevindt zich in een schoolzone, waar aangepaste verkeersregels en een 
snelheidsbeperking gelden.

1.3. TER INDICATIE VAN DE SCHOOLGROOTTE:
Naast leerlingen uit het oude kern van De Meern bezoeken ook veel leerlingen van de nabijgelegen wijken 
nieuwbouwwijken onze school, zoals De Woerd en Langerak. Een deel van de leerlingen komt van verder gelegen 
wijken, omdat ouders kiezen voor montessorionderwijs. De school is in de periode 2011 tot 2014 sterk gegroeid. 
Nu er nauwelijks nog nieuwe woningen worden gebouwd in de omgeving van de school, is de groei gestopt en is 
de laatste paar jaren sprake van krimp. In het schooljaar 2018-2019 telt de school 15 groepen.

mailto:info@meandernet.nl
http://www.meandernet.nl
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2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Onze school hoort bij de stichting SPO Utrecht. In het Koersplan van SPO Utrecht (www.spoutrecht.nl) staat de 
missie en visie van SPO Utrecht verwoord. In dit hoofdstuk laten wij zien hoe wij die visie vormgeven op obs naam.

2.1. MISSIE EN VISIE
“Gebruik makend van al onze kennis, inzicht en vernuft treden wij het kind tegemoet om het te inspireren tot een 
houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Dit te organiseren is de wezenlijke opdracht van de school.” 
Maria Montessori (1953)

Maria Montessori was een Italiaanse arts en hoogleraar in de antropologie die zich haar leven lang heeft ingezet 
voor wat zij ‘de rechten van het kind’ noemde. Ze bedoelde daarmee dat het kind recht heeft op onderwijs en 
opvoeding die gericht is op een volledige ontplooiing, waardoor het kind de kans heeft een vrij en onafhankelijk 
mens te worden. Deze denkwijze past heel goed in de huidige moderne context, de essentie is voluit overeind 
gebleven: Het kind staat centraal. De Meander geeft onderwijs dat in onze tijd past!

Visie van de Meander:

“Op basisschool de Meander werken kinderen, ouders en leraren samen in een veilige omgeving aan eigentijds 
Montessorionderwijs”.

Het gedachtengoed van Maria Montessori sluit goed aan bij de onderwijskundige veranderingen die zich in 
de afgelopen jaren hebben voorgedaan. Zo wordt er steeds meer belang gehecht aan het afstemmen van het 
onderwijs op het individuele kind, iets waar wij als montessorischool traditioneel sterk in zijn. Datzelfde geldt voor 
het leren plannen en organiseren, een van de vaardigheden die in de hedendaagse samenleving van groot belang 
zijn. Voor ons onderwijs zijn we de afgelopen jaren meer gebruik gaan maken van moderne onderwijsmethoden 
voor de verschillende vakken, zoals bijvoorbeeld Topondernemers, naast het montessorimateriaal en eigen 
materiaal dat wij zelf ontwikkelen. Wij kunnen zo beter voldoen aan de leeropbrengsten die de samenleving, onze 
ouders en het team van ons als basisschool verlangen. Wij willen dat onze leerlingen het maximale uit zichzelf 
halen en we willen als school de opbrengsten van ons onderwijs zichtbaar en meetbaar maken.

Eigentijds Montessorionderwijs betekent voor ons op De Meander dat wij leerlingen een stimulerende omgeving 
bieden, waarin wij begeleiding op maat geven. Wij zorgen voor een voorbereide omgeving die kinderen uitdaagt 
zich te ontwikkelen en te leren.
Wij leren de kinderen stap voor stap de vaardigheden om zelfstandig te werken, binnen de mogelijkheden van 
het kind. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces en in contact 
met leerkrachten en ouders laten zien welke ontwikkeling hij of zij doormaken. Wij bieden het kind binnen de 
mogelijkheden van de groep en afgestemd op de ontwikkelingsfase de vrijheid om zelf keuzes te maken en 
planmatig te leren werken. Daarbij gaan wij uit van de unieke kwaliteiten en talenten van elk kind.
Samenwerken vinden we erg belangrijk. We stimuleren kinderen elkaar feedback te geven en in projecten taken 
onderling te verdelen, de resultaten te presenteren en het proces te evalueren.
Wij zorgen ervoor dat de leeromgeving opgeruimd en aantrekkelijk is en betrekken leerlingen hierbij. Zo leren 
zij verantwoordelijkheid te dragen voor hun omgeving. Wij hechten veel belang aan het bijbrengen van een 
duurzame houding: kinderen hebben een taak in het verzorgen van het lokaal, het lesmateriaal, het eigen plantje 
en de omgeving van de school.

http://www.spoutrecht.nl
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De kernwaarden die wij uit willen dragen zijn:
Zelfstandigheid,
Zelf sturen van het leerproces,
Het kind leren het zelf te doen en
Samenwerken

•  Zelfstandigheid: de vaardigheid om zelfstandig te werken wordt stap voor stap aangeleerd, binnen de 
eigen mogelijkheden van het kind. Een kind leert kiezen, plannen, uitvoeren en corrigeren. Kinderen leren 
dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en resultaten, met als doelstelling een zo hoog mogelijk 
eindniveau.

•  Leren leren: We leren kinderen met informatie omgaan en kritisch kijken naar hun werkhouding.
•  Heterogeniteit: In iedere groep zitten kinderen met verschillende talenten, ontwikkelingsniveaus en 

belangstellingen. Het kind leert omgaan met verschillen binnen de eenheid van een groep en leert zo 
spelenderwijs samenwerken en samenleven. Regelmatig vinden activiteiten plaats waaraan kinderen van 
verschillende leeftijden elkaar ontmoeten, zodat zij elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.

•  Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid zijn twee belangrijke uitgangspunten voor alle leerlingen. Op school 
leren de leerlingen de sociale vaardigheden om in een groep te functioneren met behoud van de ruimte 
voor het individu. Laagdrempelig: de sfeer tussen kinderen, ouders, leerkrachten en schoolleiding is open. 
Ouderparticipatie speelt een belangrijke rol.

•  De cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden van elk kind zijn het uitgangspunt om 
te bereiken dat het kind het maximale uit zichzelf haalt, met plezier naar school gaat en uitgroeit tot 
een zelfstandige en vrije persoonlijkheid. Tevens is het onze overtuiging dat school meer moet zijn dan 
kennisoverdracht. Immers het kind moet straks klaar zijn voor een leven in de maatschappij. We leren een 
kind de vaardigheden en kennis om dit, samen met anderen, te kunnen.

2.2. PEDAGOGISCH KLIMAAT
Om goed te kunnen leren is het een voorwaarde dat de school een gemeenschap 
vormt waarin kinderen zich veilig voelen. De leerkrachten vinden het belangrijk 
dat kinderen zich op sociaal-emotioneel gebied goed kunnen ontwikkelen. 
Leerkrachten, leerlingen én ouders kunnen ervoor zorgen dat de school een fijne 
leeromgeving is, waarin iedereen zich betrokken voelt. We hechten veel waarde 
aan het aanleren van sociale vaardigheden, zodat het kind goed contacten kan 
leggen, nu en in de toekomst. Wederzijds respect en acceptatie van onderlinge 
verschillen horen daarbij.
Wij gebruiken hiervoor de lesmethodiek van De Vreedzame School. De kern-
gedachte hiervan is dat kinderen verantwoordelijkheid dragen voor het eigen 
gedrag en het op een constructieve manier met conflicten leren omgaan. Door 
middel van een lessenserie voor alle groepen en training van leerkrachten leren de 

kinderen om met elkaar een democratische (werk- en leef) gemeenschap te vormen, waarin iedereen een stem 
heeft en gelijkwaardig is en niemand wordt buitengesloten.

Vanaf groep 7 krijgen de kinderen mediatietraining. Tijdens deze training leren kinderen om te bemiddelen in een 
conflict. Ze leren zonder oordeel te luisteren naar beide partijen, het probleem samen te vatten en samen een 
oplossing te bedenken waar iedereen zich in kan vinden. Als de kinderen de training doorlopen hebben, worden 
zij ingezet als mediator tijdens het buitenspelen in de pauzes. De mediatoren zijn te herkennen aan hun gele vest. 
Zij helpen kinderen bij het oplossen van hun conflicten.
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2.2.1. ONZE BASISREGELS
Wij hebben met het team een “grondwet” opgesteld met vijf basisregels die voor iedereen gelden:
•  We hebben oog en oor voor elkaar
•  We helpen elkaar het zelf te doen
•  We communiceren op een respectvolle manier
•  We zien en erkennen elkaars grenzen
•  We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen

Deze regels bespreken we met de kinderen en maken we aan de hand van voorbeelden concreet. Per groep 
worden deze regels verder uitgewerkt in klassenregels die leerkrachten en leerlingen in samenspraak opstellen. 
In de hele school staat elke maand een regel centraal.
Directie, team, kinderen en ouders dragen samen verantwoordelijkheid om deze regels waar te maken.

2.3. VISIE OP FEESTEN EN VIERINGEN
Als openbare school staat OMBS De Meander open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond. De school 
erkent culturele en levensbeschouwelijke verschillen. Kinderen leren op school respectvol om te gaan met 
andersdenkenden. Zij spelen en werken actief samen met anderen, ongeacht culturele of levensbeschouwelijke 
verschillen. Dit uitgangspunt geeft ook richting aan de manier waarop wij als SPO-school omgaan met (religieuze) 
vieringen. Er wordt aandacht besteed aan verschillende feesten vanuit een onderwijskundige benadering, gericht 
op het bereiken van het betreffende onderdeel uit Kerndoel 38 voor het Primair Onderwijs: “De leerlingen leren 
hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol 
spelen.”
De school heeft dit uitgangspunt verder uitgewerkt in de volgende schoolspecifieke visie op religieuze en culturele 
vieringen:
Op De Meander vieren wij op school de traditionele feesten die in Nederland gevierd worden, zoals Sinterklaas, 
Kerst en Pasen en houden rekening met religieuze feestdagen die door een deel van de ouders gevierd worden, 
zoals het Suikerfeest. In ons onderwijs besteden wij aandacht aan verschillende religies en gebruiken en tradities 
die hiermee samenhangen.

2.4. KLEDING PERSONEEL, OUDERS EN KINDEREN
Op onze school leven en werken we samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare school hebben 
wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect tonen én 
verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een hoofddoekje.
Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de communicatie en 
ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezicht 
bedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet toegestaan.
Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding en gymschoenen 
verplicht, het dragen van sieraden verboden en het dragen van een hoofddoekje alleen toegestaan in de vorm van 
een elastische hoofddoek.
Wij verwachten dat personeel, ouders en kinderen kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse 
fatsoensnormen. Voor personeel geldt dat zij daarin voor kinderen ook een voorbeeldfunctie vervullen.
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3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

3.1. SCHOOLORGANISATIE
Onze school is verdeeld in onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). De school heeft dit 
schooljaar 15 groepen die vanaf groep 3 homogeen zijn samengesteld. Er zijn twee groepen 1-2, twee groepen 3, 
twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, twee groepen 7 en drie groepen 8.

We hanteren op onze school als maximum grootte voor een groep 32 leerlingen. Indien er meer leerlingen voor 
een groep worden aangemeld, worden deze op een wachtlijst geplaatst. We streven ernaar om de groepsgrootte 
in de onderbouw op maximaal 25 kinderen te houden en in de bovenbouw op maximaal 30 kinderen. Dat is in de 
praktijk niet altijd mogelijk, omdat de instroom van leerlingen per geboortejaar varieert. Dit schooljaar hebben wij 
bijvoorbeeld relatief grote kleutergroepen, omdat het aantal kinderen te klein is om drie groepen te vormen.

Elke groep heeft een fulltime leerkracht of twee leerkrachten in een duobaan. Er zijn enkele leerkrachten met 
remediërende taken en leerkrachten met specialismen, te weten taal-, gedrag-, burgerschap, excellentie- en een 
jonge kind specialist. Daarnaast heeft de school twee vakleerkrachten voor gymnastiek. Aan de school zijn twee 
intern begeleiders verbonden. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat een onderwijsassistente, een 
onderwijssecretaresse en een conciërge. Daarnaast biedt de school plaats aan stagiaires van de opleiding voor 
leerkrachten, klassen-assistenten en ICT-medewerkers.

3.2. SAMENSTELLING VAN HET TEAM
Groep 1-2 a Elisa IJspeert (ma om de week, di t/m vrij) en Migal Schouten (ma om de week)

Groep 1-2 b Lindy Simons (ma t/m woe) en Janine Wiggers-Nienhuis (do-vrij)

Groep 3a Corinne Sitters-Verteeg (ma-di) en Adinda Reekers (woe t/m vrij)

Groep 3b Mariëlle Urselmann (ma t/m do) en Marloes Westerhof (vrij)

Groep 4a Marjolijn v.d. Brink-de Vries (ma) en Migal Schouten (di t/m vrij)

Groep 4b Ilse Jagers op Akkerhuis (ma-di, vrij om de week) en Sally Vincent-Smith (woe-do, 
vrij om de week)

Groep 5a Lisa van Dieten (ma t/m vrij) 

Groep 5b Eefke Reurink (ma-di-vrij) en Hellen Klerkx (woe-do)

Groep 6a Ezra Venderbosch (ma t/m vrij)

Groep 6b Nadia Leenders (ma t/m vrij)

Groep 7a Wieteke Ipenburg (ma-di-vrij) en Steffie van Alphen (woe-do)

Groep 7b Nienke Bach Kolling (ma t/m vrij)

Groep 8a Diane van Geelen (ma-di) en Tanja Asselman (woe t/m vrij)

Groep 8b Carla Voorend (ma-di-do) en Erik Sluis (woe-vrij)

Groep 8c Silvia Schoenmakers (ma t/m vrij)
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Onderwijsassistente Shaana Toerab

Vakleerkrachten gym Hilde van der Ven (ma-di) en Ramon Severs (do-vrij)

Levelklas Sonja Pappot (do)

Intern begeleider 
groepen 1 t/m 5

Marloes Westerhof (di-do)

Intern begeleider 
groepen 6 t/m 8

Marike Timmermans (woe-do)

Bouwcoördinator 
onderbouw

Corinne Sitters-Versteeg (do ambulant)

Bouwcoördinator 
bovenbouw

Wieteke Ipenburg (do ambulant)

Intern arrangement 
begeleider

Willeke den Hartog (ma-di-vrij)

Specialist didactisch 
onderzoek

Anne Sophie (ma)

Directeur Annick van der Geest (ma-di-do-vrij)

Adjunct-directeur Erik Sluis (do ambulant)

Administratie Sylvia Wijnen (ma-woe)

Conciërge Sjohn Koetze (ma-di-do-vrij)

3.3. DE ACTIVITEITEN VOOR EN VAN DE KINDEREN
Montessori stelt dat ‘fixatie van de aandacht’ belangrijk is: geen onnodige afleidende voorwerpen, een leeg 
tafelblad met alleen materialen waarmee gewerkt wordt. De behoefte aan orde beperkt zich niet alleen tot het zo 
ordelijk mogelijk verzorgen van de directe omgeving en de spullen die daarin een plaats hebben. Kinderen hebben 
er ook behoefte aan te leren hoe zij met anderen in hun omgeving kunnen samenleven.

De kinderen starten de dag gezamenlijk in de eigen groep. Bij de kleuters is dit aan het begin van de week in 
de kring, op andere dagen kunnen de kinderen een eigen werkje uitkiezen. In de hogere groepen starten we de 
dag regelmatig met stil lezen. We vinden het belangrijk dat kinderen voldoende leeskilometers maken. Lezen 
is immers de basis van het leren op school. Om het leesplezier te bevorderen en te behouden, bieden we een 
diversiteit aan leesmateriaal aan, van stripboeken tot kranten en tijdschriften en hebben we op school een eigen 
bibliotheek.

3.3.1. GROEPEN 1-2
In het onderwijs aan jonge kinderen wordt de basis gelegd, die kinderen nodig hebben om deel te kunnen nemen 
aan ontwikkelings- en leerprocessen. Deze basis vormt het fundament voor de verdere ontplooiing van de diverse 
ontwikkelingsgebieden. Vanuit spelactiviteiten, waar we ons in het begin voornamelijk op richten, doen de 
kinderen ervaringen, vaardigheden en kennis op die hen verder brengen in hun persoonlijke ontwikkeling. In de 
loop van de kleuterperiode komen, naast de spelactiviteiten, steeds vaker leeractiviteiten aan bod. Wij besteden 
aandacht aan zintuiglijke ontwikkeling, mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende 
gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. We geven hier structuur aan door te werken met thema’s.
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Met behulp van het zintuiglijke materiaal krijgen begrippen een naam en inhoud en gaan de kinderen verschillen 
en overeenkomsten opmerken. De taalontwikkeling wordt bij kleuters de hele dag gestimuleerd, vaak met hun 
eigen belevingen als uitgangspunt. In de kring voeren de leerkrachten kringgesprekken, lezen zij voor en vertellen 
zij, doen taalspelletjes en leren de kinderen gedichtjes. Op speelse wijze worden ook de eerste woordjes in het 
Engels aangeboden, bijvoorbeeld door middel van liedjes. Het zelf kiezen, klaarleggen en zelfstandig werken 
met het materiaal stelt eisen aan het organisatievermogen van het kind: het leert voorbereiden, indelen, werk 
overzien, het afmaken en weer opruimen van een werkje. Zo ontwikkelt het kind naast een speelhouding ook een 
werkhouding.

Kinderen krijgen van het begin af aan de kans zelf te kiezen en zo deels zelf richting te geven aan hun 
ontwikkeling. Bij jonge kinderen beginnen we al met vormen van zelfstandig werken. Ze leren eigen keuzes maken 
en kritisch naar zichzelf kijken. De rol van de leerkrachten is hierbij erg belangrijk. Zij bereiden de activiteiten voor, 
stellen de kaders en begeleiden de leerlingen bij de uitvoering.

Bewegingsactiviteit kleuters
Wanneer leerlingen buiten zijn, kunnen ze vrij spelen met het buitenmateriaal. Bij slecht weer maakt groep 1-2 
gebruik van het speellokaal. Twee keer per week staat gymnastiek en spel op het rooster. Bewegingsonderdelen 
als klimmen en klauteren, gooien, vangen, balanceren, mikken en springen komen aan de orde. Kleuters hebben 
op school een stoffen tas met gymschoenen. De kleuters gymmen binnen in onderbroek en hemd.

Expressie bij de kleuters
Wij stimuleren de leerlingen zich te uiten door middel van drama, muziek, tekenen, schilderen en handenarbeid. 
Ook tijdens het spelen in de poppenhoek, aan de zand/watertafel, in de boekenhoek of tijdens het buitenspelen 
kunnen de leerlingen volop fantaseren en zich daarmee gevoelsmatig uiten. Het knutselen is vaak gekoppeld aan 
seizoenen en festiviteiten.

3.3.2. GROEPEN 3 EN 4
In de groepen 3 en 4 ligt het accent op het automatiseren van basisvaardigheden. De kinderen leren lezen, 
schrijven en starten met rekenen. In de lessen Engels ligt het accent nog vooral op de mondelinge vaardigheid. 
Het zelfstandig werken, zoals in de groepen 1-2 aangeboden, wordt voortgezet en uitgebreid. De kinderen krijgen 
dagtaken die ze zelf mogen inplannen. De rol van de leerkracht is hierbij nog groot.
Wereldoriëntatie/kosmisch onderwijs, techniek en culturele en kunstzinnige vorming hebben een belangrijke 
plaats binnen ons onderwijs. Dit wordt over het algemeen in projectvorm aangeboden. Hierbij is ook regelmatig 
aandacht voor toneel, drama en muziek.

3.3.3. GROEPEN 5 T/M 8
In groep 5-8 ligt de nadruk op (aanleren van) zelfstandigheid. De leerkracht begeleidt de leerlingen stapsgewijs 
in het zelfstandig plannen en werken. Zij hebben regelmatig werkgesprekjes met de kinderen. Wij vinden het 
belangrijk dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze willen leren, wij kunnen hen daarin sturen. In de 
groepen 7 en 8 wordt verwacht dat leerlingen grotendeels hun eigen werk kunnen plannen en kritisch zijn op hun 
eigen werk. Daarvoor is de basis gelegd in de onderbouw.

Naast de basisvakken besteden we tijd en aandacht aan vaardigheden die de leerlingen nodig hebben in het 
voortgezet onderwijs, zoals studievaardigheden, informatieverwerking, presentatietechnieken, werkstukken 
maken (op papier, 3-dimensionaal, digitaal en audiovisueel) en samenwerken. Met de leerlingen bespreken 
we niet alleen het eindresultaat, maar ook het proces. We leggen een basis voor zelfreflectie, initiatief en 
eigenaarschap. Daarnaast krijgen ze onderwijs in culturele en kunstzinnige vorming en Engels. De zaakvakken en 
wereldoriëntatie zijn geïntegreerd in één methode.
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3.4. SCHOOLVAKKEN
De leerstof wordt door de leerkrachten in de meeste vakken in blokken van ongeveer vier weken aangeboden. 
De leerkrachten starten veelal met een korte introductie van de lesstof. Afgestemd op de onderwijs- en 
instructiebehoefte van de verschillende kinderen geven de leerkrachten extra uitleg of verkorten zij de instructie. 
De instructiebehoefte bij rekenen en taal (waaronder spelling) bepalen we aan de hand van observaties en 
toetsen. Vanaf groep 5 toetsen we de stof per blok vooruit, zodat kinderen zelf overzicht krijgen welke onderdelen 
ze al beheersen en voor welke onderdelen ze nog instructie en oefening nodig hebben.

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste methodes die op De Meander gebruikt worden naast het 
traditionele montessorimateriaal.

Vakgebied: Methode: Inzet in groep:

Nederlandse taal/lezen Fonetisch taalbegrip Groep 1 en 2

Lijn 3 Groep 3

Timboektoe Groep 4 t/m 6

Nieuwsbegrip Groep 4 t/m 8

Nieuwsbegrip XL Groep 5 t/m 8

Taal actief Groep 4 t/m 8

Spelling Taal actief Groep 4 t/m 8

Informatieverwerking Blits Groep 7 en 8

Engels Groove me Groep 1 t/m 8

Rekenen Alles telt Groep 1 en 2

Met sprongen vooruit Groep 1 en 2

Wereld in Getallen (WIG) Groep 3 t/m 8

Zaakvakken Topondernemers Groep 3 t/m 8
(Groep 1-2 sluit hierop aan)

Sociaal-emotionele vorming De Vreedzame School Groep 1 t/m 8

Schrijven Klinkers Groep 1 t/m 8

Verkeer
Voor verkeer werken wij met de verkeerskrant. Daarnaast maken wij gebruik van incidentele uitgaven van het 3VO. 
Voor uitstapjes dicht bij huis gaan wij (met de groepen 7 en 8) regelmatig op de fiets en halen daarmee de praktijk 
van het verkeer binnen ons onderwijs. De school is in het bezit van het Utrechts Verkeersveiligheid Label. Eens in 
de twee jaar worden er Streetwise-dagen georganiseerd. Daarnaast gaat groep 7 ieder jaar naar de verkeerstuin. 
Groep 8 doet verkeersexamen, zowel theoretisch als praktisch.

Geestelijke stromingen
Op De Meander besteden we niet op structurele wijze aandacht aan de verschillende geestelijke stromingen. 
Wel zijn wij ons zeer bewust van de invloed van deze stromingen op onze maatschappij. Daarom gebruiken we 
feestdagen, actualiteiten en vragen van de leerlingen om hierin les te geven. De wereldgodsdiensten komen wel 
geïntegreerd aan bod binnen onze methode voor wereldoriëntatie Topondernemers.
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Expressie
Onder expressie vallen drama, muziek, tekenen en handvaardigheid. De school neemt deel aan het programma 
van Kunst Centraal, een programma dat aangeboden wordt door het steunpunt kunsteducatie Utrecht. Deelname 
aan het menu garandeert dat de leerlingen tijdens hun basisschoolperiode kennismaken met beeldende, 
muzikale, dansante en dramatische vorming. Iedere groep organiseert één keer per jaar een voorstelling voor 
het Open Podium. Ouders zijn dan welkom om te komen kijken naar de groep van hun kind. Toneel, tekenen en 
handvaardigheid vallen onder culturele en kunstzinnige vorming (CKV).

Lichamelijke opvoeding
De gymlessen op De Meander worden gegeven door onze vakleerkrachten. De kleuters gymmen in het speellokaal 
in de school onder begeleiding van de eigen leerkracht. Een van de vakleerkrachten coacht hen daarbij. Het 
speellokaal is ingericht met materiaal dat speciaal is ontwikkeld voor kleuters.

De kinderen van de groepen 1-2 gymmen in een hemd en onderbroek. We vragen u wel uw kind gymschoenen 
met antislipzool mee te geven. Deze schoenen mogen niet buiten worden gedragen. De kinderen vanaf groep 3 
gymmen in een turnpakje of een sportbroek met T-shirt en aparte gymschoenen met anti-slipzool. De kinderen 
kunnen na gebruik de gymkleding mee naar huis nemen of op school laten. Zorgt u er wel voor dat de kleding 
regelmatig gewassen wordt?
Kinderen die geen gymkleding bij zich hebben, kunnen niet aan de gymles deelnemen. De leerkracht neemt hen 
mee terug naar school. Op school zal uw kind de resterende tijd van de gymles doorbrengen in een andere groep.

Eén maal per jaar hebben alle kinderen een sportdag. De groepen 1-2 hebben hun eigen sportdag, waarbij de 
leerlingen van groep 8 meehelpen in de begeleiding. Daarnaast is er een sportdag voor de groepen 3, 4 en 5 
en een sportdag voor de groepen 6, 7 en 8. Ook stimuleren we deelname aan schooltoernooien en clinics bij 
sportverengingen in de omgeving.

ICT-gebruik
In onze maatschappij spelen computers/moderne media een belangrijke rol. Zo ook binnen ons onderwijs. 
Computers kunnen de leerkracht niet vervangen, maar zijn een belangrijk hulpmiddel bij het onderwijs. In de 
groepen 1-2 zijn per groep twee iPads met educatieve apps. Spelenderwijs komen de kinderen zo in aanraking 
met onderwijskundige software. In de groepen 3 t/m 8 staan de computers voor de leerlingen in alle lokalen, 
dit zijn per groep ongeveer 10 chromebooks. Daarnaast beschikken we over tablets voor rekenen en laptops 
voor leerlingen (vanaf groep 6) met dyslexie. We gebruiken de computer o.a. bij rekenen, taal, begrijpend lezen, 
wereldoriëntatie, het aanleren en verwerken van leerstof, bij het maken van werkstukken en voor het opzoeken 
van informatie.

Vanaf groep 4 hebben alle leerlingen een tablet, waarmee het volledige rekenonderwijs (Wereld in getallen) 
is gedigitaliseerd. De leerling kan iedere opdracht digitaal verwerken en de leerkracht heeft direct en online 
informatie over de resultaten van haar of zijn leerlingen. Hiermee is directe feedback en een snelle interventie 
voor de groep of een individuele leerling mogelijk. Ook is dit systeem volledig af te stemmen op de individuele 
leerling. Leerlingen vanaf groep 7 gebruiken hiervoor een chromebook. Hierdoor leren zij ook omgaan met een 
toetsenbord.

Alle kinderen vanaf groep 5 hebben internettoegang. Deze is nodig om zoekopdrachten voor bijvoorbeeld 
Topondernemers uit te voeren. Kinderen hebben een eigen schoolmailadres. Hiermee kan alleen intern binnen 
ons domein worden gecommuniceerd. Mail naar en van buiten is niet beschikbaar. Om het hoofd te bieden aan de 
“gevaren” van het grote internet, maar vooral ook om er mee te leren omgaan, proberen we de kinderen mediawijs 
te maken. We maken gebruik van internetfiltering, maar zijn ons ervan bewust, dat dit nooit 100% sluitend is. We 
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vinden het vooral zeer belangrijk, dat we onze leerlingen in dit kader verantwoordelijkheidsbesef bij brengen. Hier 
besteden wij in de lessen van De Vreedzame School de nodige aandacht aan.
Verder merken we, dat het gebruik van sociale media onder basisschoolleerlingen toeneemt. Hierbij is het voor 
leerlingen belangrijk dat ze weten wat de voor- en nadelen van deze systemen zijn. Mediawijsheid wordt de 
komende jaren een belangrijk item, ook in het basisonderwijs.

Voor leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie zijn specifieke laptops beschikbaar met een groter scherm 
dan de chromebooks. Zij kunnen indien nodig gebruik maken van de spraakondersteuning die verschillende 
lesmethodes bieden.

3.5. OVERIGE (ONDERWIJS)ACTIVITEITEN
Op onze school organiseren we ook een aantal extra activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht.
•  Sinterklaasfeest. De kinderen in groep 1-4 krijgen een cadeautje. Vanaf groep 5 maken de kinderen 

surprises voor elkaar.
•  Kerstviering. Op woensdagavond voor de kerstvakantie vindt er een sfeervol diner in de klas plaats.
•  Kerstknutselmarkt. Vele ouders en leerkrachten helpen om de kinderen uit de groepen 5-8 in kleine 

groepjes allerlei kerstwerkjes te laten maken.
•  Moeder- en vaderdag. Alle groepen 1 t/m 4 maken een leuk presentje voor hun vader of moeder.
•  Paasontbijt. De vrijdag voor Pasen ontbijten we in de klas.
•  Meester- en juffen dag. De meesters en juffen van De Meander vieren hun verjaardagen allemaal op een 

gezamenlijke dag.
•  Schoolreis en schoolkampen. De groepen 1 t/m 4 gaan eenmaal per jaar op schoolreis. Vanaf groep 5 gaan 

de kinderen op schoolkamp. De kinderen van groep 5 en 6 zijn één nachtje weg. De groepen 7 en 8 gaan 
twee nachten weg. Aan de schoolreis en de schoolkampen zijn voor ouders kosten verbonden. Deze kosten 
komen bovenop de vrijwillige ouderbijdrage. Verderop in deze schoolgids vindt u een overzicht hiervan.

•  Project/kijkmiddagen. Na een schoolproject wordt er een kijkmiddag georganiseerd. Werkjes van kinderen 
worden tentoongesteld. Iedereen is welkom om te komen kijken.

•  Voorstelling UCK. Iedere groep bezoekt eenmaal per jaar een voorstelling.
•  Museumbezoek. Elk jaar bezoeken de groepen 3-8 een museum. Ook dit wordt geregeld via het UCK. De 

groepen 1-2 hebben vaker uitstapjes, die aansluiten bij hun thema’s/projecten.
•  Avondvierdaagse. Elk jaar lopen veel kinderen van onze school mee. Dit is geen verplichte activiteit. De 

activiteit wordt georganiseerd door de Ouderraad in samenwerking met de school.
•  Goed doel. Jaarlijks kiezen we een goed doel. Gedurende het jaar worden er diverse activiteiten rond dit 

doel georganiseerd, waarvan de opbrengst naar dit doel gaat.
•  Afscheid groep 8. Aan het eind van het jaar neemt groep 8 afscheid van de school. Dit doen zij door een 

musical op te voeren. De leerkrachten nemen afscheid van de kinderen. Op de laatste woensdag voor 
de vakantie is er een traditionele picknick. Kinderen uit groep 7 verzorgen de lunch voor groep 8. De 
leerkrachten zingen die dag de kinderen voor een laatste maal toe.

3.6. SPECIALE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

3.6.1. CONTINUROOSTER
De Meander kent een continurooster. Dat houdt in dat alle leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 
8.30 uur en 14.45 uur op school blijven en gezamenlijk met de leerkracht in de eigen groep eten. De leerlingen 
spelen daarvoor of daarna 25 minuten buiten, tenzij het weer dit absoluut niet toelaat. Op vrijdag hebben de 
kinderen van groep 3 t/m 8 ook les tot 14.45 uur en eten zij op school. De kinderen van de groepen 1-2 hebben 
alleen de ochtend les. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.
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3.6.2. VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
Scholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te (laten) organiseren. De Utrechtse 
schoolbesturen streven er daarbij naar om samen te werken op wijkniveau met instellingen voor kinderopvang, 
welzijn, kunst en cultuur en sport. In onze school wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door KMN Kind en 
Co (BSO de Kronkel). Vakantieregelingen enz. worden op elkaar afgestemd. In de komende jaren kan een verdere 
ontwikkeling van samenwerking tussen school, buitenschoolse opvang en andere activiteitenaanbieders worden 
verwacht. 
Aanmelden voor de BSO moet rechtstreeks bij KMN Kind en Co of via het inschrijfformulier dat op school 
verkrijgbaar is. Voor de kosten van buitenschoolse opvang kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. 
De hoogte ervan is afhankelijk van uw inkomen.
Naast BSO de Kronkel zijn er nog andere aanbieders van buitenschoolse opvang. Uiteraard staat het u vrij om 
hierin zelf een keuze te maken.

3.7. WEGWIJS IN HET SCHOOLGEBOUW
In en bij ons gebouw zijn, behalve de leslokalen, diverse andere ruimtes en voorzieningen beschikbaar om 
het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen organiseren. Het gebouw heeft twee verdiepingen. De groepen 1-2 
hebben beneden hun lokaal. Daarnaast zijn op de begane grond de aula, met daarin onze schoolbibliotheek, het 
speellokaal en de werkruimten van de directie, de onderwijssecretaresse, de conciërge en een multifunctionele 
werkruimte. De groepsruimten van BSO de Kronkel bevinden zich ook op de begane grond
Op de eerste verdieping zijn de groepslokalen van de groepen 3 t/m 8. In het midden van het hoofdgebouw is de 
leerwereld, waarin kinderen in kleine groepjes zelfstandig aan opdrachten kunnen werken. Op deze verdieping 
hebben ook de IB-ers, de intern arrangementbegeleider en de bouwcoördinatoren hun werkruimte

3.8. VEILIGHEID OP SCHOOL
Veiligheidsbeleid
Op OMBS De Meander proberen wij een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en ons personeel te 
creëren. Dit betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid.
In ons schoolveiligheidsplan hebben we beschreven wat we op dit punt aan preventie doen, wat we doen om de 
veiligheid te monitoren en hoe we ermee omgaan als er onveilige situaties ontstaan. Het schoolveiligheidsplan ligt 
op school ter inzage.

Jaarlijks onderzoeken wij de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Wij nemen daartoe een veiligheidsvragen-
lijst van het observatiesysteem ZIEN! af bij de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De leerkrachten van de groepen 
1 t/m 4 vullen voor hun groepen de bijbehorende vragenlijst van dit observatiesysteem in. Op basis van een 
analyse van de resultaten gaan we na of er maatregelen ter verbetering van de veiligheidsbeleving van leerlingen 
nodig zijn. We geven de resultaten van de veiligheidsmeting jaarlijks door aan de onderwijsinspectie.

Anti-pestbeleid
Ons anti-pestbeleid is beschreven in ons Beleidsplan Sociale Veiligheid. Dit document is via een link te downloaden 
van onze website of in te zien bij de directie.
Tanja Asselman is onze anti-pestcoördinator. Deze coördinator coördineert het anti-pestbeleid op school. 
Daarnaast is deze persoon een aanspreekpunt voor leerlingen die worden gepest, voor hen die willen praten over 
een situatie waarin gepest wordt en voor ouders die vragen hebben over pesten. 
Tanja is te bereiken via het e-mailadres t.asselman@meandernet.nl. Haar werkdagen zijn woensdag t/m vrijdag.
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Risico-inventarisatie
Ook maken wij periodiek een risico-inventarisatie, waarin alle risico’s onderkend worden. Als dat nodig is maken 
we op basis van deze risico-inventarisatie een plan van aanpak om knelpunten te verhelpen.
Wij hebben afspraken gemaakt om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden. Deze afspraken 
betreffen o.a.:
•  Het ontruimingsplan
•  Opleiding bedrijfshulpverleners
•  Aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en brandblusmiddelen)
•  De jaarlijkse ontruimingsoefening.
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Onze bedrijfshulpverleners zijn
•  Marjolijn v.d. Brink-de Vries (hoofd BHV)
•  Sylvia Wijnen
•  Corinne Sitters-Versteeg
•  Adinda Reekers
•  Ilse Jagers op Akkerhuis
•  Hellen Klerkx
•  Ezra Venderbosch
•  Willeke den Hartog
•  Shaana Toerab

Begin dit schooljaar worden enkele nieuwe collega’s opgeleid om het aantal BHV-ers weer op sterkte te brengen.

Zij worden jaarlijks getraind en dragen zorg voor:
•  Preventieve maatregelen/ controles
•  Alarmeren en evacueren van personen uit de school
•  Het bestrijden van een beginnende brand
•  Het behandelen van eerste hulp bij ongevallen
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4. PASSEND ONDERWIJS

4.1. DE OPVANG VAN NIEUWE LEERLINGEN IN DE SCHOOL
Aannamebeleid
Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw zoon of dochter aanmelden op onze school. Daarvoor kunt u gebruik maken van 
het formulier dat u op onze website kunt vinden.
Als er sprake is van aanmelding van een kind waarvan vermoed wordt dat extra ondersteuning nodig is, wordt een 
nader onderzoek uitgevoerd. Er kunnen dan bijvoorbeeld gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het 
kinderdagverblijf. Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit de directeur over de toelating. 
Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u per mail geïnformeerd over de toelating van 
uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.

Gedurende het hele schooljaar vindt er op onze school een leerlingeninstroom plaats. We onderscheiden twee 
vormen van instroom:
•  Onderinstroom (kinderen zijn vier jaar geworden en stromen in groep één in).
•  Zij-instroom (bijvoorbeeld bij een verhuizing of wanneer ouders/verzorgers niet meer tevreden zijn over 

hun keuze voor de school waar het kind op dat moment ingeschreven staat).

Bij beide vormen van instroom, kan het betekenen dat er sprake is van een kind met specifieke 
onderwijsbehoeften (we denken hierbij aan de kinderen waarvoor de basisondersteuning ontoereikend is en 
die extra ondersteuning nodig hebben in het kader van passend onderwijs). Hieronder is te lezen hoe we de 
instroomprocedure op de Meander hebben vormgegeven.

Onderinstroom
Ouders en verzorgers die belangstelling hebben voor OMBS De Meander, raadplegen de website of nemen 
telefonisch contact op met de school. Op de website kunnen zij het vooraanmeldingsformulier downloaden en 
mailen naar info@meandernet.nl. Zij worden dan voor een informatiebijeenkomst uitgenodigd. Deze vindt elke 
laatste donderdag van de maand (met uitzondering van de schoolvakanties) plaats. Ouders/verzorgers krijgen een 
presentatie over de school en een rondleiding door het gebouw. Indien ouders/verzorgers, naar aanleiding van 
deze bijeenkomst, willen kiezen voor onze school, krijgen zij een inschrijfformulier. Wanneer ouders/verzorgers het 
ondertekende inschrijfformulier, samen met een kopie van het identiteitsbewijs en een recente pasfoto, inleveren, 
maken zij hun definitieve keuze voor de school kenbaar. De directeur beslist of een kind kan worden toegelaten tot 
de school.

Mocht de school twijfelen of zij kan voldoen aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind, dan wordt dit 
samen met ouders/verzorgers, intern begeleider en directeur besproken en onderzocht. Mogelijk wordt hierbij het 
samenwerkingsverband ingeschakeld. Dit proces kan enige weken in beslag nemen. Als het kind geplaatst kan 
worden, stuurt de onderwijssecretaresse ouders/verzorgers een bevestiging van de inschrijving en maakt een 
kinddossier aan in Parnassys. Twee keer per jaar deelt de onderbouwcoördinator de ingeschreven kinderen in.

Vier of vijf weken voordat het kind vier jaar oud wordt, neemt de leerkracht van het kind contact op met de ouders/
verzorgers om een afspraak voor een kennismakingsgesprek te maken. Ze stuurt een welkomstkaart aan het kind 
en mailt ouders/verzorgers de intakevragenlijst, het noodnummer formulier en het document met de praktische 
informatie. Ouders/verzorgers worden verzocht om het intakeformulier voorafgaand aan het gesprek in te vullen 
en terug te mailen.

mailto:info@meandernet.nl
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Tijdens het kennismakingsgesprek geeft de leerkracht het kind en zijn ouders/verzorgers een rondleiding door het 
lokaal en de directe lokaalomgeving. Verder bespreekt de leerkracht de intakevragenlijst met ouders/verzorgers 
en vraagt hierbij door naar bijzonderheden. Voorwaarde voor de start op school is dat de leerling zindelijk is. De 
leerkracht voegt de ingevulde intakevragenlijst toe aan ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Tot slot worden er 
wenafspraken gemaakt. In de regel komt een kind twee momenten (dagdelen) wennen. Een kind kan maximaal 
vijf momenten komen wennen. Een uitzondering hierop vindt plaats wanneer het kind binnen vier weken na de 
zomervakantie vier jaar oud wordt. In dat geval mag een kind (na overleg met de directeur) direct instromen. 
Kinderen die de laatste vier weken voor de zomervakantie vier jaar oud worden, stromen na de zomervakantie in.

Zij-instroom
Wanneer er een verzoek om plaatsing van een zij-instromer komt, doorlopen we de volgende procedure:
Het eerste contact vindt plaats tussen ouders/verzorgers en directeur. Ouders/verzorgers geven aan wat hun 
beweegredenen zijn voor de gewenste schoolwissel. De directie beoordeelt in eerste instantie of er numeriek plek 
is in de jaargroep van de mogelijke zij-instromer. Wanneer dit het geval blijkt te zijn, wordt het verzoek door school 
in behandeling genomen.

De intern begeleider neemt contact op met de intern begeleider van de huidige school van het kind. Dit gebeurt 
pas nadat de ouders/verzorgers de huidige school hierover zelf hebben ingelicht. Onze intern begeleider bevraagt 
de intern begeleider van de andere school op het welbevinden, de betrokkenheid, de competentie, de relatie, de 
motoriek en vraagt door naar de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. Ook vraagt de intern begeleider hoe 
school de relatie met ouders/verzorgers ervaart en of er nog andere bijzonderheden zijn. De intern begeleider 
bespreekt zijn/haar bevindingen met de directeur.

Mocht de school twijfelen of zij kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van het kind, dan wordt dit samen 
met ouders/verzorgers, intern begeleider en directeur besproken en onderzocht. Mogelijk wordt hierbij het 
samenwerkingsverband ingeschakeld.

Indien wij het als school wenselijk vinden, vindt er een gesprek plaats met het betreffende kind, om zijn/haar 
vragen en verwachtingen te horen. Ook een observatie van het kind op zijn/haar huidige school behoort tot de 
mogelijkheden.

Op basis van alle ingewonnen informatie, besluit de directeur, geadviseerd door de intern begeleider, of het 
kind toegelaten kan worden tot de school. De intern begeleider besluit, in samenspraak met de betrokken 
leerkracht(en) in welke groep het kind geplaatst zou kunnen worden.

Ouders/verzorgers worden door de intern begeleider geïnformeerd over de beslissing. Indien er wordt overgegaan 
tot plaatsing, krijgen ouders/verzorgers een inschrijfformulier thuisgestuurd en wordt er een dag(deel) 
afgesproken waarop het kind kan komen wennen. In overleg met ouders/verzorgers wordt er een startdatum 
afgesproken. Na een positief toelatingsbesluit van school, kunnen ouders/verzorgers ervoor kiezen om hun kind 
eerst een dag te laten meelopen, alvorens zij hem/haar inschrijven op de Meander.

Wanneer ouders/verzorgers het ondertekende inschrijfformulier, samen met een kopie van het identiteitsbewijs en 
een recente pasfoto, inleveren, maken zij hun definitieve keuze voor de school kenbaar. De onderwijssecretaresse 
maakt een kinddossier aan in Parnassys.

4.2. HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN IN DE SCHOOL
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen, de leerlingenzorg, neemt een belangrijke plaats in op De 
Meander. Leerlingen hebben er recht op dat zij een zo goed mogelijke onderwijsloopbaan doorlopen. Om hen goed 
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te kunnen volgen registreren wij systematisch de vorderingen van de kinderen. De resultaten worden gerelateerd 
aan de eigen ontwikkelingen van het kind. De aanleg, het tempo, de interesse en de thuissituatie van de kinderen 
variëren onderling. We spelen in ons onderwijs in op de verschillen tussen kinderen.

4.2.1. OBSERVEREN EN TOETSEN IN GROEP 1-2
In de groepen 1-2 gebruiken wij voor het volgen van de kinderen in hun ontwikkeling de observatiemethode “KIJK!” 
om ons zo een totaalbeeld te vormen van de kleuters. Aan het eind van groep 2 worden de CITO toetsen “taal voor 
kleuters” en “rekenen voor kleuters” afgenomen. Leerkrachten uit de groepen 1-2 gaan bij elke leerling één keer 
op huisbezoek.
We streven ernaar dat alle kinderen in groep 2 die vóór 1 januari 5 jaar worden, doorgaan naar groep 3. Incidenteel 
komt het voor dat een kind langer in groep 2 blijft. We spreken dan van een verlengde kleuterperiode. Deze keuze 
wordt altijd met ouders afgestemd.

4.2.2. OBSERVEREN EN TOETSEN IN GROEP 3 T/M 8
Vanaf groep 3 gebruiken we voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van 
kinderen de observatiemethode “Zien!”. De didactische ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd door middel van 
toetsen uit de verschillende onderwijsmethoden. Daarnaast worden tweemaal per jaar de landelijk genormeerde 
CITO toetsen afgenomen op de vakken rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen (vanaf groep 5).

4.2.3. HET LEERLING DOSSIER
Van ieder kind wordt een digitaal dossier bijgehouden. Dit bestaat uit verschillende onderdelen.:
•  Een administratief deel met daarin registratie van basisgegevens zoals: naam, burgerservicenummer, 

adres, telefoonnummer, enz. (u hebt deze zelf opgegeven bij de inschrijving)
•  Een onderwijsvolgdeel waarin we de vorderingen en werkhouding registreren. Dit deel wordt gebruikt om 

het dagelijks handelen van de leerkracht te sturen en om rapportages samen te stellen
•  Een leerlingvolgdeel waarin dossiervorming plaatsvindt. Daarin zitten o.a. verslagen van oudergesprekken, 

leerlingbesprekingen, notities, documenten van derden (zoals de schoolbegeleidingsdienst) en eventuele 
medische aandachtspunten.

Hiervoor maken we gebruik van het digitale pakket Parnassys, een webbased applicatie. Na het maken van een 
afspraak is het dossier van uw kind in te zien op school; een afdruk op papier is niet mogelijk. Bij de start van 
uw kind op onze school ontvangt u van ons een inlogcode voor het Ouderportaal van Parnassys. Hiermee kunt u 
gegevens over uw kind(eren) inzien en zelf wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeven.

4.2.4. RAPPORTEN
Vanuit alle geregistreerde en geobserveerde toetsen en observaties wordt 2 x per jaar een rapport/verslag 
opgesteld. In februari krijgt u een uitnodiging voor een gesprek (zogenaamde 10-minutengesprek) over het eerste 
rapport. In dit gesprek staan de vorderingen van uw kind en het welbevinden centraal. Bij het tweede rapport 
worden ouders niet automatisch uitgenodigd voor een gesprek. U kunt uiteraard wel zelf vragen om een nadere 
toelichting. Indien er bijzondere punten van aandacht zijn vanuit de school, neemt de leerkracht van uw kind 
daarover tijdig contact met u op. Kleuters die tijdens het schooljaar instromen krijgen een rapport als zij meer dan 
twee maanden daarvóór gestart zijn.

4.2.5. OUDERGESPREKKEN
Aan het begin van het jaar worden ouders door de leerkracht uitgenodigd voor een startgesprek. Dit gesprek 
is een afstemmingsoverleg tussen en met leerkracht, leerling en ouders. In de onderbouw zijn de kinderen een 
deel van het gesprek aanwezig. In de bovenbouw nemen ze volledig deel aan het gesprek. Er worden afspraken 
gemaakt voor het komend schooljaar. Wij vinden het belangrijk van u te horen als er factoren zijn die het leren 
van uw kind stimuleren of juist belemmeren. In november vinden er tussengesprekken plaats. Hiervoor nodigt de 
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leerkracht u uit als daar, gezien de didactische of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind aanleiding toe is. U 
kunt ook zelf het initiatief nemen om in deze periode een gesprek aan te vragen.

Wanneer daartoe aanleiding is, zal de leerkracht contact opnemen om tussentijds een afspraak te maken. Ouders 
kunnen natuurlijk ook altijd aangeven een tussentijds gesprek te willen.

4.2.6. EXTERNE PARTNERS
Logopedie
De kinderen van groep 2 krijgen een logopedische screening. De logopediste onderzoekt of uw kind extra hulp 
nodig heeft bij stemgebruik, spraak of taal. Deze screening vindt op school plaats. De leerkracht informeert u over 
de uitkomst.

Schoolarts
De kinderen van groep 2 en groep 7 worden opgeroepen om samen met hun ouders de schoolarts te bezoeken. De 
schoolarts onderzoekt niet alleen de lichamelijke ontwikkeling, maar kijkt ook naar het welbevinden van het kind. 
De schoolarts bespreekt de bevindingen met de leerkracht.

Buurtteam
Alle kinderen, jongeren en hun ouders kunnen voor hulp of advies een beroep doen op het buurtteam. Het 
buurtteam verzorgt het schoolmaatschappelijk werk op onze school. De namen van de medewerkers kunt u vinden 
in hoofdstuk 10 van deze schoolgids. Op het prikbord bij de hoofdingang van onze school kunt u ook een folder van 
het buurtteam meenemen. De hulpverlening van het buurtteam is kosteloos.

Jeugdzorg
Elke basisschool heeft een signaleringsfunctie als er ernstige zorgen zijn rondom de ontwikkeling van de 
leerlingen. Leidraad bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld is op onze school het protocol 
voor de aanpak van kindermishandeling in de gemeente Utrecht. Dit protocol geeft richtlijnen voor scholen wat 
ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. U kunt dit protocol vinden op: 
http://onderwijsutrecht.handelingsprotocol.nl/
Onze school hanteert een wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

Het komt soms voor dat ouders zelf externe ondersteuning inschakelen voor hun kind in de vorm van logopedie 
of remedial teaching. We gaan ervanuit dat deze afspraken buiten schooltijd gemaakt worden. Als dit echt 
niet mogelijk, kunnen ouders een verzoek indienen bij de directeur om deze hulp tijdens schooltijd te laten 
plaatsvinden. Toestemming hiervoor wordt nooit voor een langere periode gegeven dan één schooljaar. 
Uitzondering hierop vormt de dyslexiebehandeling waarvoor een indicatie is afgegeven. Deze vindt wel onder 
schooltijd plaats.

4.3. DE ONDERSTEUNING VAN KINDEREN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN
De meeste kinderen volgen de gewone ontwikkelingsgang, maar er zijn ook kinderen voor wie de leerroute 
gewijzigd wordt met ander werk: méér, moeilijker of juist minder of minder moeilijk. Alle kinderen worden 
begeleid en gestimuleerd en we proberen elk kind op het niveau te brengen dat voor hem of haar passend is. In 
de eerste vijf schooljaren krijgen alle kinderen zo veel mogelijk het volledige onderwijsaanbod, ook al is het soms 
moeilijk. Vanaf groep 5 kan er, na gedegen onderzoek en afspraken met de ouders, worden gekozen voor een 
eigen leerweg met aangepast onderwijsaanbod en aangepaste doelen. Voor leerlingen die meer uitdaging nodig 
hebben, wordt in overleg met ouders gezocht naar mogelijkheden om dit op onze school te kunnen bieden.
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4.3.1. DE ONDERSTEUNING BINNEN ONZE SCHOOL
De leerlingenzorg neemt op onze school een belangrijke plaats in. Ons doel is om ons onderwijs zoveel mogelijk 
te laten aansluiten bij de ontwikkeling van elk kind. Dat lukt niet altijd. Het kan voorkomen dat er een (tijdelijke) 
mismatch is tussen de school en een leerling. We spreken van zorgleerlingen als wij zien dat de ontwikkeling van 
een kind stagneert, het kind zich niet wel bevindt en/of geen of verminderde betrokkenheid laat zien in de groep.
Vanuit onze handelingsgerichte benadering proberen de leerkrachten elk kind zoveel mogelijk binnen de groep 
te helpen. Dit kan zijn door het geven van verlengde instructie, door het voeren van een kindgesprek of door het 
aanbieden van extra of andere lesstof. Als dit onvoldoende oplevert, kan de leerkracht advies vragen aan een van 
onze intern begeleiders (IB-ers). Het kan zijn dat er aanpassingen nodig zijn in de klassenorganisatie of in het 
leerstofaanbod. Mocht dit onvoldoende blijken, dan kan de leerkracht in overleg met de IB-er het kind aanmelden 
om in ons schoolzorgteam te bespreken. Dit team komt vier- tot vijfmaal per jaar bijeen en bestaat uit de IB-
ers, de interne arrangementbegeleider en een orthopedagoog van schoolbegeleidingsdienst “Zien in de Klas”. 
Naar aanleiding van dit gesprek met het schoolzorgteam wordt indien nodig een handelingsplan opgesteld. De 
leerkracht van uw kind houdt u van elke stap op de hoogte. Ons doel is om zoveel mogelijk hulp binnen de school 
te bieden. De IB-ers werken daarvoor nauw samen met de leerkrachten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
het Ondersteuningsplan 2016-2020. Een link naar dit document kunt u vinden op onze website.

4.3.2. PROCEDURES EN AFSPRAKEN
Voor een goed lopende leerlingenzorg is goede communicatie tussen de leerkracht en de intern begeleider van 
groot belang evenals duidelijke procedures voor het bijhouden van het leerlingvolgsysteem en periodieke leerling- 
en groepsbesprekingen. Ook de communicatie en de afstemming met ouders in dossiervorming maken hier 
onderdeel van uit. De school heeft dit vastgelegd in een ondersteuningsplan, dat onderdeel is van het schoolplan. 
U kunt dit plan vinden op onze website of inzien bij de IB-ers. Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd en naar 
aanleiding daarvan zo nodig bijgesteld.

Het komt incidenteel voor dat een kind een jaar langer over een groep doet of juist versnelt. Zoals op alle scholen 
zijn er ook bij ons soms kinderen die, ondanks alle begeleiding, meer gebaat zijn bij een school voor speciaal 
basisonderwijs.

4.3.2. SPECIALE ONDERSTEUNING BINNEN HET SAMENWERKINGSVERBAND UTRECHT PO
SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. De school ontvangt 
van het SWV ook een budget om extra ondersteuning te bieden aan kinderen die iets meer nodig hebben. Als de 
hulp van de school niet tot de gewenste resultaten leidt, dan kunnen school en ouders advies of ondersteuning 
aanvragen bij het SWV Utrecht PO, bijvoorbeeld in de vorm van een arrangement.
Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een 
ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het 
SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijv.in het speciaal 
basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Binnen het bestuur van SPO Utrecht vallen de volgende sbo/so scholen: 
de Luc Stevensschool voor sbo, de SO Herderschêeschool en SO Fier.
Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Meer informatie 
vindt u op de website van het SWV: www.swvutrechtpo.nl/ouders.

4.3.3. MEDISCH HANDELEN
Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.
Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na 
overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg 
met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.
Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of 
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directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk 
voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen 
misverstanden kunnen bestaan.
Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze 
zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, 
tijdens schooltijden bij ons op school komt doen.
Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen van SPO Utrecht, 
welke op school ter inzage ligt.

4.4. DE OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de 
POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de 
ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure.
Deze bijeenkomst staat ook open voor de ouders van de groepen 6 en 7. De datum voor deze avond vindt u in de 
schoolkalender.

Aan het eind van groep 7 geeft de leerkracht van uw kind een voorlopig advies. Dit advies is gebaseerd op diverse 
gegevens; de methodetoetsen en de resultaten van de Cito LOVS toetsen spelen een rol, maar ook motivatie, 
werkhouding, zelfstandigheid en inzicht van uw kind worden meegewogen in het voorlopig advies.

Vanaf januari wordt er in school een informatiehoek ingericht. Hier wordt alle informatie die aangeleverd is door 
de middelbare scholen tentoongesteld.
De aanmelding voor de middelbare school vindt plaats in maart. Er moet een ´RAAD-formulier´ ingevuld worden. 
Dit RAAD-formulier wordt door de school en deels door ouders ingevuld (RAAD = Rapportage Advies). Hierop wordt 
onder andere de school van eerste keus ingevuld en een school van tweede keus. Vervolgens zorgt De Meander 
ervoor dat de inschrijfgegevens bij de juiste scholen terecht komen. Deze aanmelding gebeurt digitaal.

Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de Centrale Eindtoets. Deze wordt 
in april afgenomen. De uitslag van de eindtoets zal pas bekend zijn als alle leerlingen zijn geplaatst in het VO. 
Hiermee wordt duidelijk gemaakt, dat het advies van het basisonderwijs het zwaarst weegt. Als in mei de eindtoets 
substantieel hoger uitvalt, wordt van de school een heroverweging verwacht. Dat wil niet per definitie zeggen dat 
het uiteindelijke schooladvies wordt aangepast. In uitzonderlijke gevallen, als er vooraf al gerede twijfel is, zal een 
heroverweging van het advies hoger kunnen zijn. Valt de eindtoets lager uit, dan blijft het schooladvies staan.

Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.
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5. HET SCHOOLTEAM
5.1. DE INZET VAN PERSONEEL
Het team is de motor van de school. Dat stelt, zowel aan individuele teamleden als aan het team als groep, hoge 
eisen ten aanzien van deskundigheid, samenwerking en inzet. Het team vormt een geheel dat elkaar aanvult, 
corrigeert en stimuleert. Heel kenmerkend en opvallend is de rustige werksfeer op school. Dit heeft te maken 
met onze organisatie en de manier waarop wij kinderen benaderen. Alle teamleden hebben dezelfde kerntaak: 
onderwijs geven vanuit onze kernwaarden, voor een groot deel ontleend aan de Montessorivisie, aangevuld met 
taken die de organisatie in stand houden. Zij delen dezelfde cultuur en dragen die uit naar ouders en kinderen.

Leerkrachten
De leerkrachten dragen de eerste verantwoordlelijkheid voor de groep en daarmee voor het onderwijs van de 
kinderen op onze school. In veel groepen dragen twee parttime leerkrachten samen deze verantwoordelijkheid. 
Zij zorgen onderling voor een professionele overdracht naar elkaar. Aan het eind van elk schooljaar dragen zij de 
leerlingen over naar de collega’s die het jaar daarop voor de groep staan. De leerresultaten van de leerlingen en 
andere belangrijke notities vermelden zij in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Samen zorgen de leerkrachten 
voor een doorgaande lijn in het onderwijsaanbod aan ieder kind.

Intern begeleiders
Wanneer ouders of leerkrachten vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van een kind, kunnen zij de intern 
begeleiders inschakelen. Dit zijn Marloes Westerhof en Marike Timmermans. De taken van de intern begeleiders 
zijn:
•  Het coördineren van de zorg voor opvallende leerlingen, zoals bijvoorbeeld leerlingen met leerproblematiek, 

hoogbegaafde leerlingen of leerlingen die sociaal-emotionele problemen hebben.
•  Het begeleiden van leerkrachten bij het opstellen van handelingsplannen en groepsplannen
•  Het onderhouden van het leerlingvolgsysteem
•  Het mede voeren van gesprekken met ouders naar aanleiding van problemen op het gebied van leren en/of 

de sociaal-emotionele ontwikkeling.
•  Het onderhouden van contacten met personen en instellingen aangaande onderwijs en opvoeding. 

Dat kunnen ambulante instellingen voor jeugdzorg zijn, maar ook de jeugdgezondheidszorg of ander 
basisscholen.

Op onze school hebben wij naast de intern begeleiders ook een interne arrangementbegeleider in dienst, Willeke 
den Hartog. Zij kan, in overleg met ouders, ingezet worden om (een deel van) de begeleiding op zich te nemen 
van leerlingen waarvoor een arrangement is toegekend door het Samenwerkingsverband. Daarnaast heeft de 
school voor enkele uren per week een specialist die in overleg met de leerkracht en de intern begeleider ingezet 
kan worden voor onderzoekjes bij leerlingen die op bepaalde lesgebieden uitvallen. Haar naam is Anne Sophie. 
Op basis van dit onderzoek geeft zij de leerkracht handelingsadviezen.

Bouwcoördinatoren
Het team van leerkrachten is onderverdeeld in onderbouw (groepen 1 t/m 4) en bovenbouw (groepen 5 t/m 
8). Twee bouwcoördinatoren leiden het overleg in de bouwvergaderingen en zijn voor de deze groepen 
aanspreekpunt voor de directie en leerkrachten. Corinne Sitters-Versteeg is op onze school onderbouwcoördinator 
en Wieteke Ipenburg bovenbouwcoördinator. Zij zijn bij afwezigheid van de directie het eerste aanspeekpunt voor 
ouders.
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Vakleerkrachten
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen tweemaal per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. 
Deze lessen worden op maandag en dinsdag verzorgd door Hilde v.d. Ven en op donderdag en vrijdag door Ramon 
Severs. Vanwege de spreiding van de gymlessen krijgen de meeste groepen van beide leerkrachten les. Door de 
inzet van ALO geschoolde vakleerkrachten zorgen we ervoor dat het bewegingsonderwijs van hoog niveau is. 
Samen zorgen beide vakleerkrachten voor een doorgaande lijn in het bewegingsonderwijs aan de leerlingen van 
onze school.

Opleider in school
Hellen Klerkx en Wieteke Ipenburg zijn beiden een dagdeel per week aangesteld als Opleider in school. 
Zij begeleiden startende leerkrachten en leerkrachten met een ontwikkelingsvraag. Zij voeren regelmatig 
klassenbezoeken uit en coachen leerkrachten bij hun klassenmanagement of bij didactische vragen. Daarnaast 
zijn zij verantwoordelijk voor het stagebeleid op onze school.

Specialisten
Binnen het team heeft een aantal collega’s na hun pabo-opleiding nog een vervolgopleiding op een speciaal 
vakgebied gevolgd. Zij delen hun kennis en vaardigheden met het team en hebben een voortrekkersrol in de 
ontwikkeling van ons onderwijs op de verschillende onderdelen, zoals bijvoorbeeld rekenen en taal, pedagogisch 
handelen of meer- en hoogbegaafdheid. Onze school heeft de volgende specialisten: Adinda Reekers 
(taalspecialist), Willeke den Hartog en Tanja Asselman (gedragsspecialisten), Corinne Sitters-Versteeg (specialist 
jonge kind) en Sonja Pappot (specialist hoog- en meerbegaafdheid). De specialisten verzorgen regelmatig 
programmaonderdelen op studiedagen.

Beheer ICT-hulpmiddelen
Het beheer van ons computernetwerk is in handen van Cloudwise. Wij werken op De Meander met Google for 
Education. Erik Sluis is binnen het team onze ICT-coördinator. In samenwerking met onze netwerkbeheerder 
zorgt hij dat ons netwerk op orde blijft en geeft hij ondersteuning waar nodig bij vragen over ons digitale 
leerlingvolgsysteem, de digitale schoolborden, computers en chromebooks.

Directie
De school wordt geleid door de directeur, samen met de adjunct-directeur. De directie draagt 
eindverantwoordelijkheid voor de school. De directie is belast met de algemene managementtaken en voert, 
in samenspraak met de Medezeggenschapsraad (MR) het beleid van de school uit. Het managementteam van 
de school bestaat uit de directeur, de adjunct-directeur, beide bouwcoördinatoren en de intern begeleiders. 
Incidenteel worden ook de verschillende specialisten uitgenodigd om hun inbreng te leveren.

5.2. VERVANGING
Uiteraard kan een leerkracht ook ziek worden. In een protocol is vastgelegd wat er dan gebeurt. De Meander doet 
dan een beroep op de invalpool van SPO Utrecht. In alle gevallen zorgen we ervoor dat een van de teamleden de 
invaller opvangt en wegwijs maakt. De overdracht kan dan direct plaats vinden. In elke groep is alle benodigde 
informatie over de groep en de dagplanning aanwezig. Indien er geen vervanger beschikbaar is, wordt de groep 
verdeeld over de andere klassen volgens een vaste verdeling die aan het begin van elk schooljaar wordt gemaakt. 
In het uiterste geval kan het voorkomen dat u gevraagd wordt uw kind een dag thuis te houden. Dit hoort u 
minimaal één dag van tevoren.

5.3. SCHOLING VAN HET TEAM
Scholing is de verzamelnaam voor opleiding, nascholing en omscholing met als doel het bevorderen van 
de kwaliteit van het onderwijs, de arbeid en de organisatie. Veel leerkrachten hebben zich daarnaast 
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bekwaamd in bepaalde vak- of vormingsgebieden of hebben zich op een bepaald gebied gespecialiseerd, bijv. 
middenmanagement, remedial teaching, taal of rekenen. Diverse medewerkers van De Meander volgen een 
masteropleiding in het kader van de “lerarenbeurs” of hebben deze gevolgd, een stimulans voor persoonlijke- en 
schoolontwikkeling. Scholingsactiviteiten die individuele wensen en algemeen belang verenigen hebben daarbij 
prioriteit. Jaarlijks wordt een nascholingsplan opgesteld waarin zowel scholing voor individuele leerkrachten als 
teamscholing is opgenomen. Nieuwe leerkrachten krijgen een maatje die hen wegwijs maakt in de school en de 
jaarplanning van hun leerjaar en zij worden begeleid door een van de schoolopleiders.
Ook de geplande studiedagen dragen bij aan het op peil houden en vergroten van de kennis en kwaliteit van het 
onderwijzend personeel.

5.4. BEGELEIDING EN INZET VAN STAGIAIRES
Alle scholen van SPO-Utrecht begeleiden stagiaires van de PABO (pedagogische academie basisonderwijs) en 
ALPO (academische lerarenopleiding primair onderwijs). Het zijn immers toekomstige collega’s! Een LIO-collega 
(leerkracht in opleiding) vervult in het laatste jaar van de opleiding een afsluitende stage waarbij deze docent ook 
eindverantwoording draagt. Op De Meander kennen we niet alleen stagiaires van de PABO maar ook van het ROC 
(opleiding klassenassistenten en ICT-academie).
Stagiaires kunnen in alle groepen worden ingezet, waarvan de leerkracht langer dan een jaar werkzaam is op onze 
school. In alle gevallen blijft de eigen groepsleerkracht eindverantwoordelijk voor het leerproces. De Meander 
heeft een beleidsplan voor stagebegeleiding.
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6. DE OUDERS

6.1. DE SCHOOL EN DE OUDERS WERKEN SAMEN
De eerste schooldag: een heel belangrijk moment in het leven van het kind, maar ook in het leven van de ouders. 
Het kind doet een stapje voorwaarts op de weg naar zelfstandigheid en als ouders doe je een stapje terug. Het 
kind vertelt over de juf of de meester als het thuis komt en over het spelen met zijn/haar vriendjes. De grenzen 
van zijn wereld hebben zich meer naar buiten toe verlegd. Juist in deze nieuwe fase van opvoeding is het voor 
ouders uitermate belangrijk dat zij een school gekozen hebben waarin zij vertrouwen hebben.
Ouders hopen dat de leerkracht waar zij hun kind aan toe vertrouwen in dezelfde lijn zal denken, handelen 
en voelen als zijzelf. Daarom spreken wij binnen het Montessorionderwijs graag in één adem over opvoeding 
én onderwijs. In de visie van Maria Montessori zijn deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het 
schoolplezier en schoolsucces van kinderen is een goede samenwerking van ouders en leerkrachten van groot 
belang. Overleg en het maken van duidelijke afspraken zijn hierbij een vereiste. Het belangrijkste voor het kind is, 
dat we ons gezamenlijk inzetten voor zijn/haar ontwikkeling. Daarom willen we de visie op het kind in de school- 
en in de thuissituatie met de ouders goed afstemmen. Het is belangrijk dat de opvoeders vertrouwen uitstralen en 
vertrouwen hebben in het eigen kunnen van het kind.

De school verwacht van de ouders dat zij:
•  Vertrouwen hebben in het eigen kunnen van het kind
•  De moed hebben objectief naar hun eigen kind te kijken
•  Respectvol en liefdevol naar hun kind zijn
•  Het kind verder helpen op weg naar zelfstandigheid
•  De onderwijs- en opvoedingsidealen van Maria Montessori en De Meander onderschrijven
•  Een open contact hebben met de leerkracht
•  Zich constructief opstellen ten opzichte van de school en van hun kind

6.2. INFORMATIE AAN DE OUDERS OVER DE SCHOOL
Zolang uw kind op De Meander zit, informeren wij u regelmatig over algemene schoolzaken en over de 
ontwikkeling van uw kind. We kennen daartoe diverse mogelijkheden:
•  Deze schoolgids (digitaal)
•  Onze website www.meandernet.nl met daarop de schoolkalender en een overzicht van actuele 

nieuwsberichten.
•  Elke maand een digitale nieuwsbrief: het Meander Nieuws. Daarin staan informatie over activiteiten in de 

school en in de klassen, berichten van de medezeggenschapsraad en de ouderraad en actualiteiten. Dit 
schooljaar wordt het Meandernieuws vervangen door Social Schools als communicatieplatform met ouders. 
De leerkrachten gebruiken de app om u te informeren over de groep waarin uw kind zit. Daarnaast ontvangt 
u regelmatig vanuit de directie via deze app informatie over activiteiten en gebeurtenissen die de hele 
school aangaan.

•  De algemene informatieavond aan het begin van het schooljaar. De groepsleerkracht vertelt over de manier 
van werken, de regels, de vrijheid die de kinderen hebben, de grenzen aan die vrijheid, de omgangsvormen 
met elkaar en het onderwijsaanbod.

•  Inloopmiddagen voor de ouders en leerlingen bij de afsluiting van een project of tentoonstelling
•  Thema-avonden, bijvoorbeeld rondom leerlingsucces of een onderwijskundig thema.
•  Het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem Parnassys: hier vindt u informatie over uw eigen kind: 

rapporten, hulpplannen, verzuim enz. U dient zich hier wel apart voor aan te melden. Hoe u dit kunt doen is 
te vinden op: http://ouders.Parnassys.net

http://www.meandernet.nl
http://ouders.Parnassys.net
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6.3. INFORMATIE EN OVERLEG OVER UW KIND
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Aan het begin van het jaar houden wij met de ouders 
van alle kinderen een startgesprek. Dit gesprek is een afstemmingsoverleg tussen en met leerkracht, leerling en 
ouders. Er worden afspraken gemaakt voor het komend schooljaar.
In november zijn er tussengesprekken. Als de leerkracht daar aanleiding toe ziet, wordt u hiervoor uitgenodigd. U 
kunt ook zelf een gesprek aanvragen.
Eerder heeft u al kunnen lezen hoe de rapportage er op onze school uitziet. We informeren de ouders niet alleen 
over alle belangrijke gebeurtenissen op school en de schoolresultaten, maar ook over het wel en wee van uw 
kind. Mochten wij het nodig achten u tussentijds op de hoogte te stellen, dan zullen wij aan de bel trekken. Wij 
van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede 
samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind.
U kunt altijd telefonisch of via de e-mail een afspraak met de leerkracht maken. De e-mail gebruiken we bij 
voorkeur voor het maken van een afspraak of voor een eenvoudige mededeling. Persoonlijke zaken over uw kind 
bespreken we liever ook persoonlijk met u.

6.4. INSPRAAK: MEEDOEN OP SCHOOL
Medezeggenschapsraad (MR)
Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is een taak van het bestuur, ouders, leerkrachten en 
directie samen. De inspraak op scholen wordt vormgegeven met een medezeggenschapsraad, waarin zowel 
personeelsleden als ouders van de school zitting hebben. De MR is bevoegd om alle aangelegenheden die 
de school betreffen te bespreken en mag hierover voorstellen doen aan het bestuur. Het is verplicht om 
de medezeggenschapsraad minstens tweemaal per jaar de gelegenheid te geven de algemene gang van 
zaken binnen de school te bespreken. De directeur is daartoe door het bestuur gemandateerd. In de Wet 
Medezeggenschap Onderwijs is vastgelegd over welke onderwerpen de MR adviesrecht heeft en over welke 
onderwerpen de directeur instemming moet verkrijgen van de MR. Voorts bepaalt het reglement dat de 
medezeggenschapsraad naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school moet 
bevorderen. Op De Meander bestaat de MR uit vier ouders en vier leerkrachten. Namens de MR neemt er meestal 
een leerkracht plaats in de GMR (Gemeenschappelijke MR) van SPO Utrecht.
De MR is bereikbaar via: mr@meandernet.nl. Verderop in deze schoolgids vindt u de namen van de MR leden.

6.5. OUDERACTIVITEITEN

6.5.1. KLASSENOUDERS
De klassenouders hebben een ondersteunende functie voor de groepsleerkracht. Een klassenouder helpt de 
leerkracht om allerlei activiteiten te organiseren, zoals excursies en feesten. Deze verricht coördinerend werk bij 
allerlei activiteiten in de klas of bouw. Daarbij kunnen ook andere ouders worden ingeschakeld. De klassenouder is 
waar mogelijk een contactpersoon tussen de ouders van de betreffende groep en de groepsleerkracht.

6.5.2. OUDERRAAD = OR
De ouderraad van onze school helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten voor de hele school, zoals het 
Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, culturele activiteiten, de jaarlijkse Parade M en de Avondvierdaagse. De ouderraad 
levert hiermee een positieve bijdrage aan de schoolcultuur op De Meander. De verkeersveiligheid rond de 
school is een aandachtspunt voor de OR. Een van onze ouders is ook verkeersouder in samenwerking met twee 
leerkrachten. De OR is bereikbaar via: or@meandernet.nl. De namen van de OR leden staan verderop in deze 
schoolgids vermeld.

mailto:mr@meandernet.nl
mailto:or@meandernet.nl
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6.5.3. HULPOUDERS
Ook als u niet het hele jaar door beschikbaar kunt zijn om mee te helpen op school, zijn er tal van mogelijkheden 
dat incidenteel te doen. Uw hulp is altijd welkom bij b.v.:
•  begeleiding leesonderwijs
•  rijden of begeleiding bij een excursie
•  ondersteuning klusteam
•  hulp bij de computer/bibliotheek/Topondernemers
•  assisteren bij sport- en speldagen (groepsleider of scheidsrechter)
•  vertellen over uw bijzondere beroep of hobby
•  meehelpen bij schoonmaakmiddagen of –avonden
•  hoofdluiscontrole
Aan het begin van het schooljaar krijgt u bij het startgesprek een inventarisatielijst waarop u kunt aangeven voor 
welke werkzaamheden u beschikbaar bent.

6.5.4. KLUSTEAM
Een groep enthousiaste ouders is bereid af en toe kleine en ook grote klussen op school aan te pakken. Wat doet 
het klusteam zoal? Schoolborden ophangen, haakjes monteren, onderhoud buitengroen, plaatsen speeltoestellen, 
bestrating herstellen en aanvullen, materiaal herstellen, schilderwerk.
Bent u enthousiast en wilt u een handje helpen? U kunt zich aanmelden via klusteam@meandernet.nl
U vindt de namen van de leden van het team in hoofdstuk 11.

6.6. VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Wij vragen ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals 
de schoolreis, het schoolkamp en speciale activiteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma 
behoren en dus niet door de overheid worden betaald.
De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de medezeggenschapsraad 
vastgesteld. De ouderbijdrage is vrijwillig. Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat de 
school extra voorzieningen en activiteiten kan realiseren en uw kind kan meedoen aan de extra activiteiten die de 
school organiseert.

Naast de vrijwillige bijdragen vragen wij op De Meander een bijdrage voor het schoolreisje en het kamp voor de 
groepen 5/6 en de groepen 7/8. Samen noemen wij dit de totale ouderbijdrage. Uw kind kan alleen aan deze 
activiteiten deelnemen als u hiervoor de ouderbijdrage heeft betaald. Kinderen waarvoor deze bijdrage niet 
betaald is, kunnen helaas niet mee. De school verzorgt voor hen dan een alternatief programma.

Groepen Algemeen deel 
(vrijwillig)

Schoolreis Schoolkamp Totaal

1-2 € 20,00 € 37,50 € 57,50

3-4 € 20,00 € 37,50 € 57,50

5-6 € 20,00 € 57,50 € 77,50

7-8 € 20,00 € 92,50 € 112,50

U ontvangt aan het begin van het schooljaar een nota van de Ouderraad, waarin naast de vrijwillige bijdrage ook 
de kosten voor het schoolreisje of het schoolkamp staan vermeld.

mailto:klusteam@meandernet.nl
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Voor tussentijds ingeschreven nieuwe leerlingen geldt een aangepaste bijdrage. Indien de nieuwe leerling nog 
voor het schoolreisje of kamp op school komt, bedraagt de bijdrage minimaal de kosten van deze activiteit.

Mocht u om dringende reden niet kunnen betalen, of in gedeeltes willen betalen, dan verzoeken we u hierover 
contact op te nemen met de directie van de school. Er is samen altijd een oplossing te vinden!

Gezinnen die beschikken over een U-pas kunnen jaarlijks van de gemeente Utrecht een 
bijdrage tot € 50 per kind krijgen. De U-pas dient u zelf aan te vragen bij de gemeente 
(https://www.u-pas.nl/aanvragen). Een voorwaarde is dat het gezinsinkomen maximaal 
€ 29.645 (meerpersoonshuishouden) of € 22.360 (alleenstaande ouder) is. Een aanvraag 
voor de tegemoetkoming doet u vervolgens op school, op vertoon van de U-pas. Het bezit 
van een U-pas geeft geen automatische korting.

Het bankrekeningnummer van de ouderraad is: NL58RABO011.32.58.151.

6.7. SCHOOLVERZEKERING
Onze school heeft de volgende verzekeringen die voor u en uw kinderen van belang zijn:
•  een ongevallenverzekering die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school en tijdens het 

overblijven;
•  een reisverzekering voor alle activiteiten die de school organiseert buiten het schoolgebouw.
•  een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Bij schoolreizen en andere uitstapjes komt het soms voor dat ouders groepjes kinderen met de eigen auto 
vervoeren. Van belang is dat u dan een inzittendenverzekering heeft afgesloten. Het is voor de school namelijk 
niet mogelijk dat voor de ouders te doen. In voorkomende gevallen zullen wij U daarom altijd vragen of U een 
inzittendenverzekering heeft.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur van de school.

6.8 KLACHTEN

6.8.1 ALS ER IETS NIET GOED GAAT
Waar mensen met elkaar omgaan, kan weleens iets verkeerd gaan. In die situatie is het belangrijk tijdig met elkaar 
in gesprek te gaan. Een oplossing is er altijd. Gaat u daarvoor eerst naar de leerkracht? Komt u er samen niet uit 
dan kunt u bij de coördinator van de betreffende bouw terecht. Is het probleem daarna nog niet naar tevredenheid 
opgelost, dan kunt u bij de directeur terecht.
U kunt zowel telefonisch als via e-mail een afspraak met de bouwcoördinator of directeur maken. E-mail wordt 
alleen gebruikt om afspraken te maken of voor een zakelijke melding. Persoonlijke zaken bespreken we graag 
persoonlijk. Een discussie per e-mail leidt zelden tot een oplossing, is onze ervaring.

6.8.2. KLACHTENPROCEDURE
SPO Utrecht hanteert een klachtenprocedure. Deze ligt op school voor alle betrokkenen ter inzage.
Op onze school is Hellen Klerkx de klachtcontactpersoon, die de klager kan adviseren op welke wijze er het best 
met de klacht kan worden omgegaan. Het kan zijn dat de contactpersoon verwijst naar de vertrouwenspersoon of 
rechtstreeks naar de klachtencommissie. Hellen Klerkx is bereikbaar via h.klerkx@meandernet.nl of 030-6662681. 
Zij is op school aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

https://www.u-pas.nl/aanvragen).
mailto:h.klerkx@meandernet.nl
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Het schoolbestuur heeft een externe vertrouwenspersoon voor ouders en voor personeel benoemd. Onze externe 
vertrouwenspersoon is Anky Theelen. Zij is bereikbaar per mail (theelen@human-invest.nl) of telefonisch  
(06-43498918).
De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij klachten en gaat onder andere na of door bemiddeling 
een oplossing kan worden bereikt.

Een klacht over iemand die betrokken is bij de school kan ook worden ingediend bij het bestuur of bij de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs.
Een klacht kan bij het bestuur worden ingediend (info@spoutrecht.nl). U kunt uiteraard ook eerst telefonisch 
contact met ons bestuur opnemen (030-2652640).
Ons schoolbestuur is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De Commissie onderzoekt de 
ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De Commissie 
kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen.
Op de website www.onderwijsgeschillen.nl/klachten vindt u meer informatie over onder meer de relevante 
regelgeving, de te doorlopen procedure bij de behandeling van klachten en de samenstelling van de Commissie.

http://(theelen@human-invest.nl
mailto:(info@spoutrecht.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten
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7.  DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE 
SCHOOL; KWALITEITSZORG EN RESULTATEN

7.1. KWALITEITSZORG
Wij werken systematisch aan de kwaliteit van ons onderwijs. Onder kwaliteitszorg verstaan we: activiteiten die 
er op gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren. Met 
andere woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de eisen van de overheid, welke doelen stellen we, hoe 
zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren en hoe houden we de bereikte kwaliteit vast? Onze school werkt aan de 
ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en zorgt dat zaken die goed gaan, goed geborgd worden.

7.2. INVULLING KWALITEITSZORG OP DE MEANDER
Samen met de andere SPO-scholen maken wij gebruik van een systeem voor kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsbeleid 
systeem maakt enerzijds gebruik van een aantal feitelijke gegevens van de school (bijv. de leerlingresultaten). 
Anderzijds wordt gewerkt met vragenlijsten voor personeel, die ingaan op de wijze van lesgeven, de inhoud van 
het onderwijs en het pedagogisch klimaat. Bij de leerlingen wordt jaarlijks het welbevinden gepeild met behulp 
van leerlingenvragenlijsten per groep. Eén keer in de drie jaar nemen wij ook vragenlijsten af die de waardering 
en tevredenheid peilen bij de ouders van de school, bij het personeel en bij kinderen van de groepen 7 en 8. 
De volgende afname staat gepland in het najaar van 2018. Op basis van al deze gegevens kan de directeur een 
analyse maken hoe de school ervoor staat. Deze analyse is weer het uitgangspunt voor schoolontwikkeling.

De school wil met het aanbod minimaal de kerndoelen behalen. Met betrekking tot de opbrengsten streven we 
naar het niveau dat past bij de categorie scholen waartoe De Meander ook behoort (CITO-categorie 2). Boven het 
behalen van de fundamentele (1F) referentiekaders taal en rekenen richten we ons op de streefreferentiekaders 
(1S). In het jaarplan worden de kwaliteitsdoelen zoals die in het schoolplan worden beschreven, uitgewerkt. Het 
volgen van methodes alleen is geen garantie voor kwaliteit. Kwaliteit heeft vooral te maken met de manier waarop 
de leerkracht vorm geeft aan het vak, zijn kennis en enthousiasme. Maar ook met de hoeveelheid tijd die wordt 
besteed aan het vak en of daar efficiënt mee omgesprongen wordt, de effectieve leertijd. Verder is er invloed van 
de doorgaande lijn tussen de leerjaren.

Het afstemmen van de leerstof op individuele kinderen vereist van de leerkracht het inzicht in onderwijs- en 
instructiebehoeftes en mogelijkheden van leerlingen (de zone van naaste ontwikkeling). Leerkrachten maken 
hiervoor gebruik van hun eigen observaties, hun ervaring en van instrumenten als methodetoetsen, diagnostische 
gesprekken en niet-methodegebonden toetsten (CITO). De leerkracht wordt daarbij gecoacht door de intern 
begeleider.

In de afgelopen twee schooljaren zijn binnen het team nieuw formats ontwikkeld voor het groepsplan rekenen, 
spelling en technisch lezen, waardoor het instrument beter bruikbaar is om richting te geven aan het handelen van 
de leerkracht en de periodieke evaluatie daarvan.
Het schooljaar is verdeeld in 4 periodes. Elke periode start met een bouwvergadering waarin er gezamenlijk 
groepsplannen worden geschreven. De periode eindigt met het evalueren van de groepsplannen. Dit gebeurt 
zowel afzonderlijk in de verschillende jaargroepen als per bouw en schoolbreed. Zo werken we in een cyclisch 
model. Na de afnames van de CITO toetsen analyseren de leerkrachten per leerjaar de resultaten en maken 
afspraken voor de aanpak in de vervolgperiode. De intern begeleiders verwerken deze groepsanalyses tot een 
schoolbreed eindverslag. Dit eindverslag wordt in het managementteam vastgesteld en op een studiedag of 
teamvergadering met alle leerkrachten doorgenomen. De verbeterpunten die hieruit naar voren komen, worden 
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zoveel mogelijk in het eerstvolgende halfjaar doorgevoerd. De intern begeleider en de bouwcoördinator bewaken 
samen met de directeur de uitvoering hiervan. Verbeterpunten die veelomvattender zijn, worden opgenomen 
in het inhoudelijk jaarplan van het volgende schooljaar. Dit jaarplan wordt in overleg met het team en de 
medezeggenschapsraad vastgesteld.

Ieder jaar worden met regelmaat klassenbezoeken afgelegd bij de leerkrachten in het kader van professionele 
ontwikkeling. De directeur vervult hierin een beoordelende rol, de intern begeleider vooral een coachende rol. 
Leerkrachten worden ook in hun professionele ontwikkeling begeleid door de schoolopleider en op specifieke 
onderdelen eveneens door de specialisten in het team. Leerkrachten worden gestimuleerd om bij elkaar op bezoek 
te gaan en krijgen ruimte voor collegiale consultatie.
Naar aanleiding van deze klassenbezoeken kunnen individuele verbeterpunten worden geformuleerd, maar 
ook punten die voor de hele school van toepassing zijn. Deze worden vervolgens met het hele team gedeeld en 
omgezet in acties voor de komende periode of het komende schooljaar.

7.3. PRIORITEITEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019
Elke vier jaar stelt de school in overleg met het team en de MR het schoolbeleidsplan vast. Daarin staat vermeld 
waar de komende jaren de meeste aandacht naar uit gaat. Hieruit komen jaarplannen voort, waarin we vermelden 
welke onderdelen uit het beleidsplan we in het betreffende jaar willen realiseren. Het afgelopen schooljaar 
hebben we met het team onze grondwet geherformuleerd en het beleid sociale veiligheid vastgesteld. De 
gesprekkencyclus met alle personeelsleden vindt nu weer volgens planning plaats. Schoolopleiders, intern 
begeleider en directeur hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de frequentie van en de aandachtspunten 
voor klassenbezoeken aan alle teamleden. Per ronde zijn met het team ambities vastgesteld en acties bepaald om 
deze te behalen. In het kader van de noodzaak efficiënter te werken zijn de rapporten doelmatiger ingericht. Voor 
de groepen 1-2 is een rapportontwikkeld die beter aansluit bij het observatiesysteem dat in deze groepen gebruikt 
wordt. Dit rapport wordt dit schooljaar in gebruik genomen.
Om het zicht op de ontwikkeling van leerkrachten te verbeteren is het ondersteuningsplan met alle daarbij 
behorende werkdocumenten onder de loep genomen en opnieuw vastgesteld. De intern begeleiders volgen 
de gemaakt afspraken nauwlettend en coachen leerkrachten waar nodig bij het opstellen van plannen en de 
evaluatie hiervan. In de planning van teamoverleg wordt nu meer tijd uitgetrokken voor gezamenlijke analyse 
van toetsresultaten en de omzetting daarvan naar plannen voor de periode erna. De intern begeleiders zien 
actiever toe op het vastleggen van gemaakte afspraken en de naleving hiervan. De directeur stuurt dit proces aan. 
Daarnaast is het aanbod aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben vastgelegd. Tot slot is de verbetering van 
de communicatie met ouders opgepakt.

Op basis van de evaluatie van het jaarplan, de trendanalyse van de onderwijsresultaten en de evaluaties van 
andere onderwijsactiviteiten, zijn voor het schooljaar 2018-2019 nieuwe aandachtspunten geformuleerd. We 
noemen hieronder de belangrijkste:
•  Vertaling van de nieuwe grondwet naar gewenst gedrag van leerlingen, leerkrachten en ouders en 

verbeteren van consequente handhaving van afgesproken gedragsregels.
•  Met het team in de nieuwe samenstelling bepalen hoe invulling gegeven kan worden aan eigentijds 

Montessorionderwijs, welke competenties dit vraagt en hoe teamleden hierin geschoold gaan worden.
•  Groep overstijgende samenwerking tussen leerkrachten verbeteren, onder andere door structureel 

mogelijkheden te creëren voor onderlinge lesbezoeken en intervisie.
•  Efficiencyslag maken in het werken met groepsplannen, zodat gegevens niet meer dubbel ingevoerd 

hoeven worden.
•  De expertise van de specialisten in het team gerichter inzetten voor de coaching van individuele 

leerkrachten en verbeteren van de samenhang tussen hun werkzaamheden en de prioriteiten van het 
jaarplan.
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7.4. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet en houden de gegevens van resultaten bij in ons 
leerlingvolgsysteem (Parnassys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. 
Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend 
lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning 
van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele 
leerlingen) op- of bijgesteld. Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens 
van uw kind binnen Parnassys: punt 10/bijlage: privacyreglement.

7.5. DE RESULTATEN NADER BEKEKEN.
Resultaat verplichte eindtoets basisonderwijs
Hieronder ziet u een overzicht van de resultaten op de eindtoets van de laatste drie jaar. In de beoordeling is 
rekening gehouden met specifieke schoolkenmerken (de leerlingpopulatie).

PO 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Schoolscore
(eindtoets: CITO, vanaf 2018 Centrale Eindtoets

535,7 535,0 535,7

Afgezet tegen ondergrens Onderwijsinspectie voor onze 
schoolgroep

534,9 534,9 534,9

Landelijk gemiddelde 536,9 535,1 534,9

Toelichting
Wat ons opvalt is dat de score van de Centrale Eindtoets niet helemaal overeenkomt met de gegeven adviezen. 
Hoewel we dit jaar positiever scoren ten opzichte van de gemiddelde landelijke score dan het jaar ervoor, zien we 
dat relatief veel kinderen een lagere score hebben gehaald op de eindtoets dan wij van hen verwachtten op basis 
van hun ontwikkeling en hun advies. Voor de komende jaren zullen wij deze discrepantie blijven monitoren.

7.6. DE UITSTROOM NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Hieronder kunt u zien naar welk vervolgonderwijs onze leerlingen de laatste drie schooljaren zijn uitgestroomd.

schooltype 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Vmbo-k, vmbo-b, LWOO 11 11 5

Vmbo-t 11 13 11

Havo 21 21 16

Vwo 14 22 12

Gymnasium 4 4 8

We zijn blij dat de leerlingen ook dit jaar weer zijn doorgestroomd naar de vormen van onderwijs die passen bij 
hun ontwikkeling hier op school en we zijn trots op de uitstroom van dit jaar.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) verzamelt gegevens over het vervolgonderwijs van 
leerlingen uit het basisonderwijs. In dit onderzoek worden de gegevens van elke school vergeleken met een 
referentieschool met een vergelijkbare populatie leerlingen. Voor deze schoolgids hebben we in het rapport van 
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2017 gekeken waar onze leerlingen drie jaar na groep 8 zitten. Landelijke cijfers laten zien dat in het derde jaar van 
het VO zo’n drie op de vijf leerlingen op het advies zit van de basisschool, één zit eronder en één zit erboven. De 
cijfers van onze school komen hier in grote lijnen mee overeen: 60% van de leerlingen zit op het advies, tussen 23 
en 24% zit erboven en tussen 16 en 17% zit hieronder. Deze percentages zijn nagenoeg gelijk aan de percentages 
van onze referentieschool. Hier ligt het percentage op het advies op 61% en het percentage onder het advies 
tussen 15 en 16%. De cijfers van alle scholen in de provincie Utrecht wijken ook zeer beperkt af ten opzichte van 
onze school. Hier zien we iets meer leerlingen die onder het advies zitten. Kijkend naar deze cijfers dan kunnen wij 
voorzichtig concluderen dat het adviesbeleid op onze school kwalitatief in orde is.

7.7. TUSSENTIJDSE RESULTATEN
Om een goed beeld te krijgen van de tussentijdse resultaten op de verschillende vakgebieden, zoals taal, 
rekenen/wiskunde en lezen, worden in alle leerjaren genormeerde methodeonafhankelijke toetsen (van het 
CITO-volgsysteem primair onderwijs) afgenomen. We gebruiken deze gegevens om het vervolgaanbod en de 
vervolgaanpak te bepalen op kind-, groeps- en schoolniveau.
Hieronder staat een overzicht van de resultaten van een deel van deze toetsen. Het zijn de volgende toetsen die 
informatie geven op belangrijke momenten in de schoolloopbaan van de leerlingen:
•  in de groepen drie en vier dienen de leerlingen op een zodanig niveau technisch te leren lezen dat zij met 

succes kunnen meedoen aan alle andere onderdelen van het onderwijs;
•  in groep 4 staan de basisvaardigheden in het rekenonderwijs centraal;
•  in groep 6 wordt de overstap gemaakt naar complexere, wiskundige vraagstukken;
•  verder moet in groep 6 het niveau van begrijpend lezen voldoende hoog zijn met het oog op het onderwijs 

in de zaakvakken.

Schooljaar 2017-2018 M3 E3 M4 E4 M6 E6

Technisch lezen

Rekenen en wiskunde

Begrijpend lezen

Ruim boven gemiddelde

Boven gemiddelde

Onder gemiddelde

Ruim onder gemiddelde

De uitkomsten van de toetsen worden op individueel, groeps- en schoolniveau geanalyseerd door de leerkrachten, 
de directie en de intern begeleiders. Van de resultaten op de toetsen wordt na elke afname een trendanalyse 
gemaakt op leerjaar - en groepsniveau. Daarmee monitoren we als school of we de door ons gestelde streefdoelen 
nog halen en welke interventies eventueel wenselijk zijn. Op groeps- en individueel niveau kan per groep en per 
individueel kind bekeken worden, of de scores passen bij de verwachte ontwikkeling en welke interventies al dan 
niet op groeps- of kindniveau wenselijk zijn.  
Ons streefdoel is de gemiddelde vaardigheidsscore II, op de grens II-III score. Dit streefdoel zit boven het landelijk 
gemiddelde. Dit komt overeen met niveauwaarde 3,5 van Parnassys.

We kunnen concluderen, dat de school op een goed niveau presteert, passend bij de populatie. Wel zien we, dat 
binnen de leerjaren nog verschillen te zien zijn, de volgende stap is dat ook alle groepen op het streefdoel scoren. 
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Op dit moment ligt de meeste zorg in groep 4, daar zijn na de eerste afname van de Cito toetsen begin 2018 
bekeken wat mogelijke oorzaken zijn en interventies ingezet voor de periode erna. De scores van deze groepen 
zijn aan het eind van het schooljaar gemiddeld wel verbeterd, maar nog niet bij alle leerlingen. Dit wordt het 
komend schooljaar nauwlettend gemonitord.

Gegevens kwaliteitsvragenlijsten
In het najaar van 2018 zetten we kwaliteitsvragenlijsten uit onder leerlingen (groep 5 t/m 8), medewerkers en 
ouders.
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8. SAMENWERKING MET ANDERE INSTANTIES

8.1. DE SCHOOL IN DE WIJK
De Meander heeft vele contacten in de wijk, waaronder:
•  Alle buurtscholen
•  Welzijnsinstellingen (onder andere Buurtteam De Meern)
•  Kinderopvang, peuterspeelzalen en naschoolse opvang
•  Bibliotheek
•  Wijkagent
•  Jeugdgezondheidszorg
•  Winkeliersvereniging
•  De buurtbewoners/pleinbeheer.

8.2. SAMENWERKING MET ANDEREN BUITEN DE WIJK
Buiten de wijk werkt De Meander samen met nog veel meer partijen. We beschikken over een zeer grote sociale 
kaart waarin we dienstverleners voor kinderen, ouders en docenten kunnen terugvinden. Hieronder een overzicht:
•  Schoolbegeleidingsdiensten, zoals “Zien in de Klas!” en “Spring”.
•  Andere scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in en om Utrecht
•  Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)
•  Sportverenigingen in De Meern
•  Gemeente Utrecht
•  Stichting Natuur- en Milieu Educatie (NME)
•  Jeugdgezondheidszorg
•  Onderwijsinspectie
•  Pedagogen – en psychologenpraktijken
•  Logopedisten
•  Ambulant begeleiders van Regionale Expertise Centra
•  Pedagogische Academies Basis Onderwijs (PABO’s)
•  Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ)
•  Regionale Opleidingscentra (ROC)
•  T.b.v. een actie voor een goed doel is er altijd contact met de betreffende instantie, hetzij een school, hetzij 

een op kinderen gerichte activiteit of organisatie.
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9. SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN
9.1. DE SCHOOLTIJDEN

maandag, dinsdag, donderdag woensdag vrijdag 

groep 1-2 8.30 – 14.45 8.30 – 12.15 8.30 – 12.00

groep 3-8 8.30 – 14.45 8.30 – 12.15 8.30 – 14.45

Vanaf de start van dit schooljaar zijn de onderwijstijden gewijzigd, omdat bij het laatste bezoek van de 
onderwijsinspectie bleek dat op onze school de leerlingen in acht jaar tijd niet het verplichte aantal onderwijsuren 
kregen. De leerlingen van de groepen 3 en 4 hebben nu ook op vrijdagmiddag les. Daarnaast is de lesmiddag met 
een kwartier verlengd.

Om 8.20 uur gaat de school open. De kinderen kunnen bij binnenkomst hun jas en tas in hun eigen kluisje doen. 
Het eten en drinken voor de pauzes moet in de daarvoor bestemde rode kratten gedaan worden. Bij de deur geven 
de kinderen de leerkracht een hand. Vervolgens gaan ze direct zelfstandig aan het werk. Om 8.30 uur sluiten de 
deuren van de school. U kunt dan alleen nog naar binnen via de hoofdingang. U moet aanbellen, zodat iemand de 
deur open kan doen.

9.2. ZIEKMELDING
Bij ziekte van uw kind kunt u ´s ochtends voor 8.15 uur naar school bellen. U kunt dan telefonisch doorgeven dat 
uw kind afwezig is. Vermeldt u de naam van uw kind en de klas/leerkracht van uw kind? Indien uw kind afwezig 
is zonder dat wij hierover bericht van u ontvangen hebben, neemt de leerkracht hierover telefonisch contact 
met u op. Krijgt de leerkracht u niet aan de telefoon, dan verstuurt de leerkracht u hierover een mail waarin om 
toelichting wordt gevraagd.
Is uw kind afwezig in verband met een artsenbezoek of iets soortgelijks, dan kunt u dit vooraf via een briefje of 
e-mail aan de leerkracht doorgeven. U vindt de mailadressen van de leerkrachten op onze website  
www.meandernet.nl.

9.3. VERZUIM
Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat uw kind naar school gaat en niet verzuimt. Als een kind vier 
jaar is, dan mag het naar school. Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig.
Op school houden wij bij of een kind er ook altijd is. Bij ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht dit aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht door te geven.

9.4. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
De 1e schooldag is maandag 27 augustus 2018. In het schooljaar 2018 - 2019 geldt het volgende vakantierooster:

Vakantie periode

Herfstvakantie za 20-10 t/m zo 28-10-2018

Kerstvakantie za 22-12-2018 t/m zo 06-01-2019

Voorjaarsvakantie za 23-02 t/m zo 03-03-2019

Pasen ma 22-04-2019

http://www.meandernet.nl
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Koningsdag valt op zaterdag

Meivakantie di 23-04 t/m zo 05-05-2019

Hemelvaartsdag do 30-05-2019

Pinksteren ma 10-06-2019

Zomervakantie za 20-07 t/m zo 01-09-2019

Bovendien zijn de volgende vrije dagen voor de kinderen ingepland voor studiedagen of piekdagen (dagen waarop 
leerkrachten werken aan de evaluatie van hun onderwijs en het schrijven van rapporten) van het team:

datum wat Welke leerlingen vrij

Maandag 10 september studiedag Alle leerlingen vrij

Donderdag 22 november Studiedag Alle leerlingen vrij

Woensdag 30 januari Piekdag Alle leerlingen vrij

Dinsdag 26 maart Studiedag Alle leerlingen vrij

Vrijdag 31 mei Studiedag Alle leerlingen vrij

Dinsdag 11 juni Studiedag Alle leerlingen vrij

Woensdag 26 juni Piekdag Alle leerlingen vrij

9.5.. VERLOF AANVRAGEN
Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering verleend. Verlof 
voor extra korte vakanties of bezoek aan het land van herkomst is wettelijk niet mogelijk. De afdeling leerplicht 
van de gemeente Utrecht houdt toezicht op de verlofregeling.
Als u verlof wilt aanvragen dan moet u ruim van tevoren contact opnemen met Annick van der Geest of Erik Sluis. 
Zij kunnen u precies vertellen wat er mogelijk is en hoe u verlof moet aanvragen. De wettelijke regels voor extra 
verlof zijn als bijlage 2 bij dit schoolplan gevoegd. Op school is de volledige regeling ter inzage aanwezig.

9.6. SPREEKTIJDEN PERSONEEL
De school kent geen spreekuren. Voor een gesprek met de leerkracht van uw kind, de bouwcoördinator of directie 
kunt u het best een afspraak maken. Dan kunnen we voldoende tijd voor u vrijmaken. Aan het begin van de dag 
kunt u hooguit een korte mededeling aan de leerkracht kwijt. Een gesprek met een leerkracht kan niet onder 
schooltijd plaatsvinden, omdat deze dan in de groep aanwezig moet zijn.

Wilt u onder schooltijd telefonisch een vraag stellen of iets mededelen, doet u dit dan tijdig. Het is niet altijd 
mogelijk om dit direct aan de betrokken leerkracht door te geven.
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10. PRIVACY/ OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS

Binnen SPO Utrecht gaan wij zorgvuldig om met de privacy van uw kind. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens, 
is vastgelegd in ons privacyreglement. Dit privacyreglement treft u aan in de bijlage van deze schoolgids en kunt u 
ook raadplegen op de website van SPO Utrecht: www.spoutrecht.nl en tevens op de website van onze school  
www.meandernet.nl
Dit privacyreglement is met instemming van de GMR vastgesteld.
Alle gegevens die over u, uw kind, en over onze medewerkers gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken 
alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van uw kind, en voor de 
organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u lezen wat voor onze school de doelen zijn voor 
de registratie van persoonsgegevens.

De meeste gegevens ontvangen wij van u als ouder/verzorger, zoals bij de inschrijving van uw kind op onze school. 
Daarnaast registeren leraren en ondersteunend personeel, zoals IB’ers en onderwijssecretaresses, gegevens over 
uw kind; zoals cijfers, vorderingen en overige ontwikkelingen.

Soms worden er ook nog bijzondere persoonsgegevens geregistreerd, wanneer dit nodig is voor de juiste 
begeleiding van uw kind. Dit kunnen bijvoorbeeld (medische) gegevens zijn ingeval sprake is van bijvoorbeeld 
dyslexie of ADHD.

Gegevens van de leerlingen worden opgeslagen in ons (digitale) leerlingadministratie- en leerling volgsysteem 
Parnassys. Uiteraard worden alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. Dit betekent onder andere dat de 
persoonsgegevens door ons worden beveiligd, en dat de toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot personeel 
dat deze gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal (digitale) leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set 
met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als wordt ingelogd. Wij 
hebben met de leveranciers van deze (digitale) materialen duidelijke afspraken gemaakt over de omgang met 
deze persoonsgegevens. De leverancier mag deze persoonsgegevens namelijk alleen gebruiken als daarvoor 
toestemming is gegeven, zodat misbruik van die informatie door de leveranciers wordt voorkomen.

In ons privacyreglement kunt u tevens lezen welke rechten u heeft aangaande de omgang met persoonsgegevens 
en bij wie u terecht kunt voor verzoeken omtrent het uitoefenen van deze rechten. Zo heeft u als ouder 
bijvoorbeeld het recht om de door ons geregistreerde gegevens van en over uw kind(eren) in te zien. Als de 
gegevens niet blijken te kloppen, dan mag u daarnaast van ons verwachten dat wij – op uw verzoek- de informatie 
verbeteren of aanvullen.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, op bijvoorbeeld de website van de school of in de 
nieuwsbrief, wordt jaarlijks toestemming aan u gevraagd. Wij zullen aan het begin van ieder schooljaar u een 
formulier hiervoor verstrekken, waarop u kunt aangeven of u toestemming geeft. U mag altijd besluiten om die 
toestemming niet te geven, of om u eerder gegeven toestemming weer in te trekken. Wij registreren in Parnassys 
of en waarvoor u toestemming heeft gegeven. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig 
met het beeldmateriaal omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto of video te plaatsen. 
Ook zullen wij u vragen of u wel of geen bezwaar heeft tegen het in de klas van uw kind verspreiden van een 
klassenlijst met de naam van uw kind, adres en telefoonnummer.

http://www.spoutrecht.nl
http://www.meandernet.nl
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11. NAMEN EN ADRESSEN
11.1. DE STICHTING OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS (SPO) UTRECHT
SPO Utrecht is het schoolbestuur van alle openbare basisscholen, de school voor speciaal basisonderwijs (Luc 
Stevensschool), de scholen voor Speciaal (voortgezet) onderwijs (Herderschêeschool, SO Fier en VSO Kromme Rijn 
College) en de PO-afdeling van de International School in de gemeente Utrecht.
College van Bestuur: Thea Meijer (voorzitter) en Eric van Dorp
Secretaris van het bestuur en de Raad van Toezicht: Ellen Groten
Postadres: Postbus 9315, 3506 GH Utrecht
Bezoekadres: Orteliuslaan 871
Tel: 030 265 26 40
www.spoutrecht.nl

11.2. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Voorzitter: Mireille Bouchoms (oudergeleding)
Secretaris: Ilse Jagers op Akkerhuis (personeelsgeleding)
Leden: Alexandre Meijer (oudergeleding)
  Ineke de Moor (oudergeleding)
  Jan van de Ven (oudergeleding)
  Corinne Sitters-Versteeg (personeelsgeleding)
  Eefke Reurink (personeelsgeleding)
  Adinda Reekers (personeelsgeleding)

De MR is bereikbaar via mr@meandernet.nl

11.3. OUDERRAAD
Voorzitter: Fleur van de Walle
Secretaris: Nienke Bouman
Penningmeester: Maarten Brandwijk
Leden: Alinda Brandligt
 Karla Bosboom
 Karen Hitters
 Tanja van Slooten
 Maaike Pronk
Contactpersoon team: Sally Vincent-Smith

De OR is bereikbaar via or@meandernet.nl

11.4. KLUSTEAM
Herald Schelke
Bas Geerdink
Remco de Regt
Vacature

Het klusteam is bereikbaar via klusteam@meandernet.nl

http://www.spoutrecht.nl
mailto:mr@meandernet.nl
mailto:or@meandernet.nl
mailto:klusteam@meandernet.nl
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11.5. VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
In onze school is BSO de Kronkel gevestigd. Deze BSO verzorgt op maandag, dinsdag en donderdag voorschoolse 
opvang. U dient zich apart op te geven als u voor uw kind voor- of naschoolse opvang nodig heeft. In het overzicht 
onder paragraaf 11.10 vindt u de contactgegevens van het Centraal Kantoor van KMN Kind & Co.
De leidinggevende van deze locatie is Renske Wildeman, e-mail: r.wildeman@kmnkindenco.nl.

11.6. KLACHTCONTACTPERSOON VAN ONZE SCHOOL
Hellen Klerkx is de klachtcontactpersoon van onze school. Haar werkdagen zijn woensdag, donderdag en 
vrijdagochtend. Zij is bereikbaar via h.klerkx@meandernet.nl

11.7. VERTROUWENSPERSOON SPO UTRECHT
Anky Theelen
theelen@human-invest.nl
06-43498918

11.8. INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij: 0800 – 8051 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt 
vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

11.9. LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE ONDERWIJS

Postadres:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Telefoon: 030 - 280 95 90
Fax: 030 – 280 9591
Email: info@remove-this.onderwijsgeschillen.nl

Bezoekadres: 
Gebouw “Woudstede”
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

mailto:r.wildeman@kmnkindenco.nl
mailto:h.klerkx@meandernet.nl
http://theelen@human-invest.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
http://info@remove-this.onderwijsgeschillen.nl
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11.10. ANDERE INSTANTIES

Buurtteam De Meern

Bezoekadres
Bovenpolder 80 (De Pijler)
3453 NP De Meern
Telefoon: (030) 7400516

Contactpersonen De Meander:
Pauline (06-260223260)
p.mom@buurtteamutrecht.nl
Juul (06-29793808)
j.wichgers@buurtteamutrecht.nl
Cynthia (06-47518719)
c.oudsthoorn@buurtteamutrecht.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

nederlandse
montessori vereniging

Nederlandse Montessori Vereniging

Bezuidenhoutseweg 251-253
2594 AM Den Haag
Tel. 070-3315282
www.montessori.nl

Kantooradres
Straatweg 2a, 3604 BB Maarssen
www.zienindeklas.nl
info@zienindeklas.nl
030 243 768 2

Centraal kantoor:
Kroonslag 2, 3991 TW Houten
030 6958469
info@kmnkindenco
www.kmnkindenco.nl

Locatie: BSO de Kronkel
Centrumlaan 1
3454 CX De Meern
030 6585403

mailto:p.mom@buurtteamutrecht.nl
mailto:j.wichgers@buurtteamutrecht.nl
mailto:c.oudsthoorn@buurtteamutrecht.nl
http://www.montessori.nl
http://www.zienindeklas.nl
mailto:info@zienindeklas.nl
http://www.kmnkindenco.nl
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Samenwerkingsverband Utrecht PO

Adres:
Perudreef 90
3563 PE Utrecht

Telefoon:
030-3036420

Website:
www.swvutrechtpo.nl

e-mail:
info@swvutrechtpo.nl

Jeugdgezondheidszorg
Schoolarts: Anusjka Cooman
Jeugdverpleegkundige: Mayra van Uum
m.van.uum@utrecht.nl
adres: Utrechtse Heuvelrug 130
3452 JA Vleuten, tel: 030-2863385

Bureau Leerling zaken-Leerplicht
Kim Eikendal
030-2865016
k.eikendal@utrecht.nl

Spelenderswijs

Peutercentrum Spelenderwijs De Meern
Mereveldlaan 10a
3454 CG De Meern

Telefoon:
06-13135822

E-mail:
demeern@spelenderwijsutrecht.nl

http://www.swvutrechtpo.nl
mailto:info@swvutrechtpo.nl
http://www.voo.nl/
mailto:m.van.uum@utrecht.nl
mailto:k.eikendal@utrecht.nl
mailto:demeern@spelenderwijsutrecht.nl
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BIJLAGE 1: PRIVACYREGLEMENT SPO UTRECHT

Te vinden op de website van SPO Utrecht:
https://www.spoutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/05/Privacyverklaring-SPO-Utrecht-juni-2018-EGr.pdf

https://www.spoutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/05/Privacyverklaring-SPO-Utrecht-juni-2018-EGr.pdf
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BIJLAGE 2: LEERPLICHT EN VERLOF
Om als leerling tot de basisschool te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Een 
kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is 
geworden. Dus: op 5 maart 5 jaar geworden, dan is het kind leerplichtig op de eerste schooldag in april.

Verlofregeling 5-jarigen
Deze regeling is bedoeld om de ouders van 5-jarigen in de gelegenheid te stellen hun kind voor één of meerdere 
schooltijden per week thuis te houden. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als hele schooldagen voor het kind nog 
te vermoeiend blijken te zijn. Deze regeling staat echter niet meer toe, dat de ouders van 5-jarigen buiten de 
schoolvakanties op vakantie gaan.

Verlofregeling
Voor de leerlingen van 5 t/m 12 jaar geldt een beperkte verlofregeling. De leerplichtwet schrijft voor, dat deze 
kinderen slechts onder bepaalde omstandigheden de lessen op school mogen verzuimen. Voor een verzoek 
hiertoe, dient u zich rechtstreeks te wenden tot de directeur, liefst schriftelijk, per mail of aanvraagformulier. 

Algemene regels
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering gemaakt worden in verband met de specifieke aard 
van het beroep van (een van) de ouders (bv. landbouw, horeca).
In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch nog een gezinsvakantie 
kan plaatsvinden. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij de aanvraag moet een 
werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van 
betrokken ouder blijkt.

De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan en mag niet in de eerste twee weken van een schooljaar 
vallen. Verzoeken dienen tenminste acht weken van tevoren worden ingediend.

Verlof in verband met gewichtige omstandigheden kan aangevraagd worden voor:
•  verhuizing van het gezin
•  bijwonen huwelijk bloed- of aanverwanten
•  ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
•  overlijden van bloed- of aanverwanten
•  viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum 

van bloed- of aanverwanten

Verlofaanvragen voor gewichtige omstandigheden worden altijd individueel beoordeeld.
In de volgende situaties wordt geen verlof verleend:
•  familiebezoek in het buitenland
•  vakantie in verband met een goedkope aanbieding
•  vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
•  uitnodiging van familie of vrienden voor vakantie buiten de schoolvakanties
•  eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
•  verlof voor een kind in het geval dat een ander kind uit het gezin wel vrij heeft
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