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Voorwoord
Op onze school vinden we een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten erg belangrijk. In
deze tijd worden kinderen gevormd en maken ze een hele ontwikkeling door. Deze schoolgids is
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vind je allerlei
praktische informatie zoals schooltijden, vakanties, schoolregels etc... Er wordt verteld hoe we het
onderwijs vormgeven, welke keuzes we daarin maken en hoe we omgaan met onze christelijke
identiteit. Dat is tenslotte het uitgangspunt voor het onderwijs dat we geven. Daarnaast lees je veel
relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de manier waarop de school
met ouders communiceert. Deze schoolgids is samengesteld met instemming van de oudergeleding
van de schoolraad.
Hebt u wensen betreffende de schoolgids of suggesties voor verbetering? Neemt u dan gerust contact
op.
Wij hopen van harte dat we op De Zaaier ook in dit nieuwe cursusjaar een omgeving creëren waarin de
kinderen hun eigen weg zullen ontdekken. Aan Zijn Hand.
Namens het team van GBS De Zaaier,
Tim Hoogendoorn
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Gereformeerde basisschool De Zaaier
Dorpsweg 117
8051XT Hattem
 0384441886
 http://www.gbsdezaaier.nl
 directie.dezaaier@florion.nl

Extra locaties
Van Heemstraschool
Uilennest 10
8051HB Hattem
 0384441886
In verband met de groei van de school mede als de nieuwbouwplannen van de gemeente Hattem voor
een IKC, waar onze school onderdeel van is. Maken we gebruik van twee lokalen bij de Van
Heemstraschool. Groep 7 en groep 8 maken gebruik van deze lokalen.

Schoolbestuur
Florion Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs
Aantal scholen: 21
Aantal leerlingen: 3.487
 http://www.florion.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Tim Hoogendoorn

directie.dezaaier@florion.nl
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Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Passend Onderwijs 23-05.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

245

2020-2021

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Ruimte

Groeien

Samen

Creëren

Verwonderen

Missie en visie
Wat drijft ons in ons werk?
Leren met hart en ziel.
Dat is wat ons drijft in ons werk. Dat is onze missie.
Dat betekent dat we staan en gaan voor onderwijs dat:
•
•
•
•

het welbevinden van het kind versterkt;
elk kind helpt om op eigen niveau optimaal te presteren bij de basisvakken;
bevordert dat kinderen in dit schoolse leren competentiegevoelens ontwikkelen: ‘Ik kan het’ en
‘Ik kan het zelf’;
inzet op kennisverwerving als middel om bijvoorbeeld gebeurtenissen betekenis te geven, te
onderscheiden wat er echt toe doet, mee te denken in deze wereld, om te gaan met verschillen,
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•

bewust te worden, te verwonderen, enzovoort
sociale en maatschappelijke competenties bevordert: sociale vaardigheden,
samenwerkingsvaardigheden, zelfstandig (leer)gedrag en sportief gedrag dat bijdraagt aan de
ontwikkeling van het kind als persoon vanuit een doorleefde relatie met God.

Identiteit
Wij zijn een christelijke basisschool in Hattem op gereformeerde grondslag, onderdeel van Florion. In
ons team leeft sterk het verlangen om aan de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd iets te laten
zien, te laten voelen van de liefde van onze hemelse Vader.
De naam van onze school, De Zaaier, maakt al zichtbaar wie God voor ons is. Jezus wil in de gelijkenis
van de Zaaier de mensen vertellen dat God het geloof uitzaait in de harten van alle mensen. Een
prachtige vergelijking van toen die ook nu nog van betekenis is voor ons. Wij mogen in hem een Vader
hebben die ons onvoorwaardelijk lief heeft en door zijn lijden en sterven mogen wij leven!
Het is dan ook van hieruit dat wij de unieke gaven en talenten van de kinderen willen benutten. Het is
daarom ons sterke verlangen kindgericht te werken. Uitgangspunt hierin is het denken en werken
vanuit een pedagogisch-didactisch geïntegreerde benadering. Didactiek volgt pedagogiek, pedagogiek
dient didactiek. We gunnen leerlingen onderwijs waarin zij vertrouwen ontwikkelen in zichzelf en de
ander. Waarin het werken aan basisvaardigheden op het gebieden van lezen, schrijven en rekenen hand
in hand gaat met het werken aan brede vaardigheden als samenwerken, sociaal gedrag, leren leren en
onderzoekend (handelend) leren.
Vanuit een stevige basis van ‘gezien, gehoord, gespiegeld en gevoed’ willen we bouwen aan een cultuur
van (durven) delen met focus op groei en genieten. Het herkennen, erkennen en benutten van elkaars
kwaliteiten heeft daarin een belangrijke plaats.
Dit verlangen levert ook een gezonde leerspanning op binnen het team. Wat betekent dit voor hoe je
omgaat met de methode? Wat betekent dit voor de rol van de leerling en van de leraar? Hoe kun je als
leraar ook regie blijven voeren over het leren van leerlingen? Hiertoe staat in onze schoolontwikkeling
ons vakmanschap centraal en daarom krijgt leren van en met elkaar een centrale plaats. Samen mogen
we (wij als team en u als ouders) van grote waarde zijn in de persoonsvorming van uw kind. Wij vinden
samenwerking en contact met u daarom belangrijk. Dit doen we ook omdat we het van groot belang
vinden om te blijven omkijken naar elkaar en te kijken naar wat de ander nodig heeft om verder te
groeien.
Onze identiteit is onder andere zichtbaar in:
Gezamenlijke weekopeningen in het team
Christelijke vieringen met kinderen en gedeeltelijk met ouders
Veilig klimaat (Kanjertraining)
Bewust afval scheiden
Open school voor ouders door de vierjaarlijkse kijkmomenten in de groep
Gebedsgroep die bestaat uit ouders
Samenwerking met instanties in de buurt, regio en omgeving
Bewuste keuzes in ons onderwijsaanbod
Prioriteiten
Ons verlangen hebben we weergegeven in een aantal streefbeelden:
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•

•
•
•
•

•

Onze leerkrachten vergroten in een lerende cultuur hun bekwaamheid als professioneel
kindbegeleider. Vanuit een pedagogisch-didactisch geïntegreerde benadering weten zij het
proces van leren zowel betekenisvol als belangrijk te maken voor leerlingen.
De organisatie van het onderwijs ondersteunt zelfstandig en samenwerkend leren. En maakt zo
afstemmen op verschillen mogelijk.
Ons onderwijs bevordert de ontwikkeling van zelfsturing bij leerlingen. Dit is merkbaar in de
betrokkenheid van de leerlingen op de lessen en hun werk.
De manier waarop we leerlijnen inzetten, bevordert dat leerlingen werken vanuit de 'bedoeling'.
De keuze voor leermiddelen bevordert dat leerlingen op eigen niveau werken, vanuit eigen
leervragen werken, met informatie veelheid leren omgaan en kennis op betekenisvolle wijze
inzetten. ICT is hierin nadrukkelijk hulpmiddel.
Ontwikkeling richting IKC. Samen met de Van Heemstraschool en kinderopvang Partou en
Kleurrijk, verwachten we medio 2023 onze intrek te nemen in het nieuw gebouwde IKC die
gesitueerd wordt bij de oude ijsbaan. We zijn met elkaar aan het onderzoeken hoe we als twee
scholen optimaal kunnen samenwerken en daarnaast onze eigen visie en identiteit kunnen
behouden.

Vanuit deze streefbeelden wordt jaarlijks de vertaling naar jaardoelen gemaakt, die omschreven
worden in het jaarplan. Zie hiervoor het jaarplan van de school.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Bloeiwijsmodel
Op GBS de Zaaier organiseren we het onderwijs in een circuitmodel, het zogenaamde Bloeiwijsmodel.
In dat model krijgen kinderen leerstof en instructie op maat en betekent dit dat ze in de eigen groep in
steeds wisselende instructiegroepen samenkomen. Binnen dit model wordt er een beroep gedaan op
de eigen verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van de leerlingen. Zo leren ze eigen keuzes te
maken, weten ze wat ze moeten doen als ze niet weten wat ze moeten doen, leren ze zelf plannen en
elkaar te helpen. Nieuwsgierig geworden? Lees dan meer in de bijlage over ons Bloeiwijsmodel.
Aansluitend onderwijs
Wat we de kinderen op welk moment aan onderwijs aanbieden, laten we afhangen van het
ontwikkelniveau van ieder afzonderlijk kind. Ieder kind leert op die manier als het er ‘rijp’ voor is of
anders gezegd ‘als het eraan toe is’. Het onderwijs sluit dan aan op wat een kind eerder al heeft geleerd.
Hierdoor is het dus niet meer vanzelfsprekend dat alle kinderen in groep 3 in de eerste schoolweek
woordjes leren. Het kan namelijk zijn dat een kind hier al eerder aan toe is of juist later. Binnen de
organisatie van ons onderwijs hebben we dat mogelijk gemaakt en daar zijn we best trots op. Op die
manier ontwikkelt een kind meer inzicht en leert het vol zelfvertrouwen. We willen graag dat ieder kind
mag weten en ervaren dat het gewaardeerd en geaccepteerd wordt, zoals het is.
Thematisch werken
Wist je dat je het meeste leert door nieuwsgierig te zijn? Dan heb je 1001 vragen. En dan komen er
ideeën en plannen. Over wat je kunt uitzoeken, onderzoeken, ontdekken, proberen, doen. Daarom
vinden we het belangrijk dat de kinderen lessen krijgen waarin ze bijvoorbeeld alleen of samen
problemen oplossen. Of plannen bedenken. Of onderzoekjes doen. Of het avontuur durft aan te gaan.
Waarin ze proefjes bedenken om te laten zien dat ze iets nu heel goed begrijpen. Of ideeën laten zien in
het schrijven van verhalen of in hoe ze rekenopdrachten oplossen. Hiertoe hebben we in plaats van de
traditionele zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs) gekozen voor thematisch
werken met een geïntegreerde aanpak. Hiervoor gebruiken wij de methode “VierKeerWijzer”. Met
thematisch werken is het eerste wat je ervaart dat de kinderen een hoge mate van motivatie hebben.
Het thema gaat voor hen leven en wordt al sneller als betekenisvol ervaren. Dit komt doordat de
leermomenten in een context worden aangeboden, waardoor het herkenbaar wordt. De leerstof gaat
voor hen leven waardoor de betrokkenheid verhoogd wordt. Kinderen worden hierdoor in staat gesteld
emoties te beleven, logisch te denken en ook sociale vaardigheden te oefenen. Thematisch werken
biedt de kinderen de mogelijkheid om dingen te doen, te ondernemen en te ontdekken. Door deze
wijze van werken ontstaat er meer gelegenheid voor interactie met de groep of een leerling en voor het
met elkaar organiseren van het thema. De leerlingen zijn door het thema gemotiveerd en werken
langer zelfstandig door. Dat geeft de leerkracht de mogelijkheid rond te lopen, te sturen en daarbij
verdieping te geven aan de plannen die de leerlingen zelf al bedacht hebben. Hierbij heeft de leerkracht
naast de inhoud van de opdracht ook aandacht voor het proces dat de leerlingen doorlopen en de
onderlinge interactie. Hier komen pedagogiek en didactiek prachtig samen. Lees meer over de
methode 4XWijzer in de bijlage.
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Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
In de groepen 1 en 2 werken we met thema's. Binnen elk thema komen de verschillende vakken aan
bod. Door middel van leerdoelen bekijken we hoe de ontwikkeling van de leerlingen verloopt. Ook hier
evalueren we periodiek of er meer of minder aanbod nodig is per vak.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
In groep 3 tot en met 8 zit onze grootste tijdsinvestering in de kernvakken zoals: (begrijpend) lezen, taal
en rekenen. Gemiddeld leren en werken de leerlingen minimaal een uur per dag aan elk kernvak. We
volgen de leerlingen in hun ontwikkeling middels ons leerlingvolgsysteem. We evalueren periodiek
n.a.v. de methode onafhankelijke toetsen of er meer of minder aanbod nodig is per vak.

Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal

Het team

7

Ons team bestaat uit 24 betrokken, enthousiaste onderwijsprofessionals die met hart en ziel het
onderwijs vormgeven. Met elkaar proberen we onze visie en kernwaarden zo goed mogelijk vorm te
geven en uit te dragen.
Naast onze vaste team, zijn we een opleidingsschool. Dit betekent dat we ieder jaar onze deuren
openen voor stagiaires die met en van ons kunnen en mogen leren.
Verder hebben we een nauwe samenwerking met de buurt sportcoaches van HUBB die bijvoorbeeld
voor de kleutergroepen wekelijks een beweegles verzorgen.
Daarnaast maken we via het cultuuraanbod in Hattem, gebruik van verschillende vakleerkrachten.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

Verlof personeel
We hebben binnen Florion een vervangingscoördinator die alle vervanging regelt m.b.v. vaste invallers
voor de scholen binnen Florion.
In deze tijd van personeelstekort hebben we alle vacatures weten te vervullen én beschikken we over
een vaste invalpool. Wel merken we dat in perioden van bijvoorbeeld een griepgolf of bijvoorbeeld
Corona verschijnselen het lastig is om adequate vervanging te vinden. Tot nu toe lukt het echter nog
steeds. De communicatie naar ouders over verlofregeling en vervanging van leerkrachten gaat via Parro

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) /
peuteropvang en Wij werken samen met CKO Kleurrijk. Twee ochtenden in de week, draait er een
peutergroep waar kinderen van 3 jaar welkom zijn.. We werken samen met een kinderopvang in de buurt.

Peutergroep de Zaaier
In het schooljaar 2020/2021 is Christelijke Kinderopvangorganisatie Kleurrijk gestart met een
peutergroep op de Zaaier. CKO KleurRijk ervaart een belangrijke missie in het bieden van christelijke
kinderopvang. Wij willen kinderen opvang bieden waarin de Bijbelse normen en waarden centraal staan
en waar de kinderen zich veilig en geliefd voelen waardoor ze vrij kunnen spelen, ontmoeten en zich
ontwikkelen. KleurRijk vangt op twee ochtenden, peuters op in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Tijdens deze
ochtenden willen wij peuters de mogelijkheid geven zich, in contact met andere kinderen, op speelse
wijze verder te ontwikkelen.
Op de peuterplusgroep werken wij met thema’s gedurende het jaar. De peutergroep zoekt zoveel
mogelijk aansluiting bij de thema’s die in het onderwijs aan bod komen. Met het themawerk sluiten wij
aan op de belevingswereld van de kinderen en stimuleren wij de verschillende ontwikkelingsgebieden
op een speelse manier. Voor de peutergroep is het thema de leidraad voor de activiteiten.
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Voor meer informatie over de peutergroep kijk op:
https://www.kleurrijkkinderopvang.nl/locaties/hattem/de-zaaier/ of spreek een van de pedagogisch
medewerkers aan.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Verlangen in notendop
Het verlangen leeft sterk om kindgericht te werken. Uitgangspunt hierin is het denken en werken vanuit
een pedagogisch-didactisch geïntegreerde benadering. Didactiek volgt pedagogiek, pedagogiek dient
didactiek. Werken vanuit pedagogiek staat niet haaks op didactiek maar verrijkt juist de kwaliteit van
ons didactisch handelen. We gunnen leerlingen onderwijs waarin zij vertrouwen ontwikkelen in zichzelf
en de ander. Waarin het werken aan basisvaardigheden op het gebieden van lezen, schrijven en rekenen
hand in hand gaat met het werken aan brede vaardigheden als samenwerken, sociaal gedrag, leren
leren en onderzoekend (handelend) leren. Vanuit een stevige basis van ‘gezien, gehoord, gespiegeld en
gevoed’, willen we bouwen aan een cultuur van (durven) delen met focus op groei en genieten. Het
herkennen, erkennen en benutten van elkaars kwaliteiten heeft daarin een belangrijke plaats. In onze
schoolontwikkeling staat ons vakmanschap centraal, krijgt leren van en met elkaar daarom een
centrale plaats.
Wat gaan we daarvoor doen?
Hieronder beschrijven we welke aanpak we volgen om onze visie te realiseren. Deze aanpak is vertaald
naar drie strategieën.
Strategie 1 Werken vanuit bouwstenen
In het realiseren van de kernwaarden werken we vanuit ‘bouwstenen’ met streefbeelden (Van den
Akker, 2003). Deze streefbeelden maken duidelijk: 'dit is waar we naar toe willen'. Het zijn de leraren die
het ‘hoe’ met elkaar inhoud geven. Leraren stellen op basis van de ontwerphulp halfjaarlijks met elkaar
vast: hier staan we ten aanzien van die streefbeelden en dit zien we als onze volgende stap. Door
tijdens overleg bewust met elkaar te puzzelen vanuit de vraag hoe onze initiatieven bijdragen aan de
bouwstenen en hoe dáárdoor de kernwaarden steeds meer zichtbaar worden in onze groepen krijgt
overleg het karakter van bedenken, proberen, onderzoeken.
Strategie 2 Focus op de ontwikkeling van de leraar als professionele kindbegeleider
De streefbeelden bij de bouwstenen maken duidelijk dat de ontwikkeling van de
leraar/onderwijsassistent als professsionele kindbegeleider centraal staat. Dat zal merkbaar moeten
zijn tijdens overleg in onder andere leerteams of bouwen. Daarnaast is het belangrijk dat
leraren/onderwijsassistenten in dit proces zich individueel goed ondersteund voelen. Waar we naar
streven, is dat teamleden in staat zijn elkaar op gelijkwaardige basis te coachen in deze ontwikkeling.
Leerteams/bouwen krijgen daarom procesbegeleiding. Procesbegeleiders worden op hun beurt
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ondersteund door een coach tijdens de coachbijeenkomsten.
Strategie 3 Groei zichtbaar maken
Elke klas: een groeicultuur. Elk leerteam, elke bouw: een groeicultuur. Wij als school: een groeicultuur.
Kenmerkend voor een groeicultuur is dat de focus ligt op het zichtbaar maken van vooruitgang. Dat
past al heel erg bij onze positieve benadering van kinderen. Daar bouwt dit op voort. Door dit principe
als team samen met de procesbegeleiders te oefenen tijdens plenaire bijeenkomsten maar ook tijdens
leerteam-/bouwbijeenkomsten krijgen we met elkaar steeds beter beeld wat dit inhoudt en hoe je dit
ook in de klas toepast.

Hoe bereiken we deze doelen?
Door met elkaar de focus te leggen op het zichtbaar maken van vooruitgang, kunnen we zicht houden
op onze gestelde doelen. Dit komt voornamelijk tot uiting tijdens de teamleermomenten in de bouwen
en schoolbrede studiedagen. Daarnaast wordt er door de verschillende werkgroepen de gestelde
doelen gemonitord en mogelijk bijgesteld. Dit wordt geëvalueerd in het jaarplan.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Verreweg de meeste kinderen kunnen we bij ons op school opvangen. Soms hebben kinderen extra
ondersteuning en zorg nodig. We bekijken zorgvuldig per leerling hoe en of we deze ondersteuning
kunnen bieden. We hebben in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) aangegeven wat we kunnen. De
keuzevrijheid van de ouders kan worden beperkt door de aard en zwaarte van de specifieke
ondersteuningsbehoefte van de leerling en de feitelijke (on)mogelijkheden van school. Onze school
zoekt het belang voor goed onderwijs van ieder uniek kind

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

4

Onderwijsassistent

8

Remedial teacher

2

Specialist hoogbegaafdheid

1

Zorg- en Onderwijsspecialist

8

Florion ICT-specialist

-

FLOO expertise op zorgniveau

-

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Wij maken gebruik van de Kanjertraining als anti-pestprogramma. Wekelijks werken we in de klassen
met deze methode. Al onze leerkrachten zijn of worden geschoold om hier gekwalificeerd in les te
kunnen geven.
Voor ouders en leerlingen is het van belang dat er een laagdrempelig aanspreekpunt is binnen de
school, wanneer er sprake is van een situatie waarin een leerling gepest wordt. In de Wet op Primair
Onderwijs (WPO) wordt in artikel 4c, eerste lid, onderdeel c, beschreven dat iedere school de
navolgende taken op school bij een persoon moet neerleggen:
- het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op de school;
- het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. Op onze school gebruiken we een antipestprotocol.
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Het pestprotocol is als bijlage toegevoegd.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
Via de vragenlijst van WMK over de sociale veiligheidsbeleving.
Daarnaast ook via de vragenlijsten van KANVAS.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Beekhuis

roelanda.beekhuis@florion.nl

vertrouwenspersoon

Beekhuis

roelanda.beekhuis@florion.nl

vertrouwenspersoon

van Zuijlekom

marjan.vanzuijlekom@florion.nl

vertrouwenspersoon

Wassink

nwassink@centraalnederland.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Goed contact met u als ouder(s) vinden wij van groot belang! Want juist de ouders en leerkrachten zijn
diegenen die een prominente plaats innemen in de opvoeding van uw kind(eren). We zijn ons er van
bewust dat u daarbij als ouder graag betrokken bent. Wij zijn dan ook een school waar ouders terecht
kunnen met hun vragen, opmerkingen. Maar ook een school waarbij u als ouder de kans krijgt om actief
mee te denken. De oudercontacten zijn dus op school- en op groepsniveau.
Tweewekelijks komt er een groep van betrokken ouders samen, die voor de school, leerlingen,
leerkrachten en ouders bidden. Via de mail en d.m.v. een gebedenboekje worden punten aangedragen
waarvoor deze ouders bidden. Alle zaken die hier worden gedeeld, blijven in deze groep en worden niet
hierbuiten niet gedeeld.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
We willen dichtbij de ouders staan en hen actief betrekken bij dat wat speelt op de school. Dat geven
we op verschillende manieren vorm, zowel schriftelijk als mondeling. Hieronder ziet u daarvan enkele
voorbeelden.
Schriftelijke communicatie:
- Parro
- Zaaigoed (nieuwsbrief)
- mail
- Facebook
- Twitter
Mondelinge communicatie:
- Ouderavonden
- Presenteer uw kind (PUK) gesprekken
- Kijk/ spreekavonden
- Oudermorgens

Klachtenregeling
De klachtenregeling op GBS de Zaaier, valt onder die van Florion. Zie de bijlage voor meer informatie.
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Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Medezeggenschapsraad
Klankbordgroep
Koffieochtend

•
•
•

Schoolraad/MR
De schoolraad is een instantie voor en van ouders om invloed uit te oefenen op allerlei zaken die zich in
en rond de school afspelen. Binnen de schoolraad zijn er ook twee leden die plaats nemen in de
medezeggenschapsraad. Naast ouders participeren ook twee leerkrachten en de locatiedirecteur in de
schoolraad. Samen vertegenwoordigen ze de belangen van de ouders, de leerkrachten en de leerlingen.
De functie van de schoolraad is om klankbord voor de school te zijn, waarbij de nadruk ligt op het
stimuleren van de ouderbetrokkenheid. De schoolraad heeft nauw contact met de schoolleiding. Er
wordt besproken wat de stand van zaken op school is, er worden adviezen gegeven en er wordt zo
nodig gebruik gemaakt van het instemmingsrecht. De schoolraad kan voorstellen doen en standpunten
kenbaar maken. Middels 'Het Zaaigoed', de nieuwsbrief van onze school, informeert de schoolraad
regelmatig alle andere ouders over de werkzaamheden van de schoolraad.
Klankbordgroep
Middels een klankbordgroep hebben de ouders de mogelijkheid te participeren in een ouder
adviesgroep met betrekking tot een bepaald groot thema. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld de
volgende klankbordgroepen: Plein en Tussenschoolse Opvang.
Koffieochtend
Met deze koffieochtenden willen we graag op een laagdrempelige manier met ouders in gesprek over
wat er speelt onder de oudergeleding.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00
Daarvan bekostigen we:
•

excursies

•

ouderavond

•

Kerst
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•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
TSO (Tussenschoolse opvang)
De ouderbijdrage-TSO voor het schooljaar 2020-2021 is €30,- per leerling (wordt komende schoolraad
vastgesteld).
Deze financiële bijdrage is nodig voor de vergoeding die betaald wordt aan vaste TSO-ers, de kosten
voor spelmaterialen en de kosten voor eventuele cursussen. De TSO op De Zaaier is opgezet door een
TSO-commissie die bestaat uit ouders en een leerkracht TSO-coordinator. Daarnaast vragen we ouders
om lid van de vereniging te worden (Florion). Hieruit bekostigen we zaken m.b.t. identiteit. Dit is geen
verplichting, maar op basis van vrijwilligheid.

De vrijwillige ouderbijdrage voor één schoolgaand kind bedraagt €45,Voor twee schoolgaande kinderen bedraagt deze €85,Bij drie schoolgaande kinderen bedraagt dit €125,Mocht het voor ouder(s) of verzorgers niet mogelijk zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te kunnen
bekostigen, dan mag u dit bij de directie van de Zaaier aangeven en zullen we samen komen tot een
passende oplossing. Op deze manier wordt de leerling(en) niet uitgesloten van extra activiteiten.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziekmelding van een leerling kan op de volgende manier(en) voor 8.30 uur:
- telefonisch
- Parro chat met groepsleerkracht
We hebben de afspraak op school dat, als we om 9.00 uur niets hebben gehoord, we even navragen bij
een broertje of zusje die wel op school is. Als dat niet het geval is bellen we naar huis.
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Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlofaanvraag
Het aanvragen van verlof verloopt via een verlofformulier. Dit formulier is op te halen bij de
directie-/administratiekamer of is op te vragen via directie.dezaaier@florion.nl. Na inlevering krijgen
ouders een reactie op hun verlofaanvraag. Onwettig verzuim moet door de schooldirecteur aan de
leerplichtambtenaar worden gemeld.
Verlof voor behandeling onder schooltijd
Soms moeten kinderen langdurig therapie volgen of behandelingen ondergaan, die niet buiten de
schooltijden kunnen worden gepland. De school heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. Hiervoor is het
belangrijk dit een maand van te voren schriftelijk aan te vragen bij de schoolleiding.

4.4

Toelatingsbeleid

Onze basisschool De Zaaier is onderdeel van Florion, een vereniging van toegewijd christelijke scholen
die staan in de gereformeerde traditie. Wij vinden het belangrijk dat ouders zich herkennen in het
christelijke karakter van de school en zichzelf ook kunnen verbinden met het geloof. We verwachten als
school dat u er van harte mee instemt dat uw kind christelijk onderwijs ontvangt. Hierin zien we de
christelijke vorming van uw kind als een gezamenlijke taak van ouders/ verzorgers en leerkrachten en
neemt u als ouders daar ook uw verantwoordelijkheid in.

4.5

Aanmelding
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Om uw zoon of dochter aan te melden op onze school, hanteren wij de volgende
aanmeldingsprocedure:
Het kennismakingsgesprek
Wanneer u uw oudste zoon of dochter wilt aanmelden bij ons op school hebben we eerst een
kennismakingsgesprek. Dit gesprek heeft u met de directeur en/of zorgspecialist van de school. In dit
gesprek delen we de visie en werkwijze van onze school en horen we graag van u wat u denkt dat uw
kind nodig heeft om goed te kunnen starten bij ons op school. Daarnaast gaan we in gesprek over onze
christelijke identiteit en vragen of u het identiteitsdocument kunt en wilt ondertekenen. Mocht er aan
de voorkant al speciale zorg nodig zijn, zal ook een zorg- onderwijsspecialist aanschuiven bij dit
gesprek.
Aanmelden eerste kind
Na het aanmeldingsgesprek ontvangt u het aanmeldingsformulier. Deze mag u weer bij de directie
inleveren. Wanneer de aanmelding door ons in ontvangst is genomen en en uw kind is ingeschreven zult
u hiervan een bevestiging krijgen.
Zes weken voor de start wordt er door de groepsleerkracht contact opgenomen en zal er ook een
huisbezoek worden gepland.
Aanmelden van een volgend kind
Wanneer u al bekend bent met onze school en een volgend kind wilt aanmelden, kunt u een
aanmeldingsformulier aanvragen, invullen en inleveren bij de directie. Wanneer er speciale zorg nodig
is, vragen we u dit te melden, zodat de zorgspecialist contact met u op kan nemen. Na inschrijving
ontvangt u een bevestiging en zes weken voor de start zal de groepsleerkracht contact opnemen.
Voor het eerst naar school
Voordat uw kind naar school gaat mag hij/zij eerst een tweetal momenten wennen. In het Zaaigoed en
op de website worden deze wenmomenten vermeld, zodat u deze in uw agenda kunt zetten. Voor de
kinderen die in de zomervakantie 4 jaar worden zijn er wenmomenten vóór de zomervakantie.
Daarnaast worden ze uitgenodigd voor de doorschuif ochtend waarbij ze hun nieuwe juf/meester en
klas zullen ontmoeten. Wanneer uw zoon of dochter net voor, in of gelijk na de zomervakantie 4 jaar
wordt, zal er met u worden gecommuniceerd wat een fijn moment is om te wennen.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Ontwikkeling van leerlingen volgen wij op verschillende manieren. Dagelijks liggen observaties en
leerling gesprekken ten grondslag aan ons handelen. Verder hebben we ook periodieke methode
toetsen, als ook de tweejaarlijkse citotoetsen die extra informatie geven op basis waarvan wij ons
handelen herijken en doorzetten.
De analyse van de de leerling-resultaten van zowel de eindtoets, de cito toetsen als de
methodegebonden toetsen worden structureel na afname gedaan. Bij deze analyse zijn alle
professionals in school betrokken waarbij met name schoolinterne factoren betrokken worden (want
daar kan men maximale invloed op uitoefenen).
De (trend)analyses, conclusies en eventuele verbeteracties worden schriftelijk vastgelegd en
verantwoord. De verbeteracties die vanuit de analyses zijn opgesteld worden concreet uitgewerkt in
het jaarplan

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
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Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de
coronacrisis.
Vanaf het schooljaar 2014-2015 heeft de overheid de centrale eindtoets PO (Cito) beschikbaar gesteld.
Deze eindtoets wordt jaarlijks tussen 15 april en 15 mei afgenomen op drie achtereenvolgende
schooldagen. Vier weken na afname ontvangt de school voor iedere leerling een rapport. Hier-in
worden de resultaten per onderdeel weergegeven. Ook bevat het rapport de totaalscore van de leerling
en een toelichting daarop ten behoeve van het advies voor het best passend type voortgezet onderwijs.
In 2014-2015 scoorden we als school ruim boven het landelijk gemiddelde. Wanneer de score van 20152016 bekend is zal deze ook worden gepubliceerd. Alleen een cijfer zegt echter niet alles. Ieder jaar
wordt er ook van de uitslagen van de eindtoets een analyse gemaakt. We kijken daarbij verder dan
alleen het getal en onderzoeken waarom de score hoog, laag of gemiddeld uitvalt. U kunt altijd contact
opnemen met de locatiedirecteur om hier navraag naar te doen.
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
95,0%

Gereformeerde basisschool De Zaaier

96,4%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
66,1%

Gereformeerde basisschool De Zaaier

64,1%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (53,6%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

We werken nauw samen met de voortgezet onderwijs scholen in de omgeving. De contacten zijn goed
en warm, om de overgang voor leerlingen van de basisschool naar het VO soepel te laten verlopen. Van
de VO-scholen krijgen we ook gedurende drie jaar nog een terugkoppeling waar de leerlingen dan
zitten en hoe het gaat. Jaarlijks organiseren we binnen Hattem een scholenmarkt in samenwerking met
alle Hattemse scholen. Op deze scholenmarkt presenteren verschillende VO-scholen zich aan de
ouders. Met het Greijdanus college hebben we intensiever contact.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

13,8%

vmbo-k

10,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t

10,3%

vmbo-(g)t

13,8%

vmbo-(g)t / havo

17,2%

havo

10,3%

havo / vwo

13,8%

vwo

10,3%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig

20

op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Elkaar liefhebben

Zorgen voor elkaar

De sociaal-emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk op onze school. Voor een goede cognitieve en
persoonlijke ontwikkeling moeten kinderen zich veilig voelen. Ieder kind mag zich veilig, geborgen en
gewaardeerd voelen. Vanuit ons geloof weten we dat God ons Zijn liefde geeft. Zo hebben wij de
opdracht gekregen voor elkaar te zorgen en elkaar lief te hebben.
Wij hebben ervoor gekozen om met de Kanjertraining te werken. Kernwoorden van de Kanjertraining
zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap,
gezond gedrag en duurzaamheid.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De Kanjertraining is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling en de bevordering van het
welbevinden voor kinderen. Door verhalen, gesprekken en oefeningen leren kinderen op een speelse
manier gedrag te herkennen en verantwoordelijk te zijn om te kunnen kiezen voor gewenst of
ongewenst gedrag. Elke week worden er lessen gegeven van de Kanjertraining om zo de sociale
vaardigheden van leerlingen te versterken. Ook willen we als leerkrachten onderling en in de
samenwerking en omgang
met ouders deze sociale waarden uitdragen. Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag,
mogen en leren ook om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij maken we op onze school
gebruik van de kanjerafspraken: We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we hebben plezier, we werken
samen en we doen mee. Je mag leren om jezelf te zijn! Wij gebruiken ook het volg- en adviessysteem
van de Kanjertraining (Kanvas). Dit heeft tot doel in kaart te brengen hoe de kinderen zich voelen en
hoe de leerkracht het gedrag van de leerling ervaart. Dit doen we om problemen op school tijdig te
kunnen signaleren. Als er zorgen zijn zullen we dit altijd met ouders bespreken.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:30 - 08:25

08:25 - 12:00

12:45 - 14:30

14:30 - 18:00

Dinsdag

07:30 - 08:25

08:25 - 12:00

12:45 - 14:30

14:30 - 18:00

Woensdag

-

08:25 - 12:00

12:45 - 14:30

-

Donderdag

07:30 - 08:25

08:25 - 12:00

12:45 - 14:30

14:30 - 18:00

-

08:25 - 12:00

12:45 - 14:30

-

Vrijdag

Opvang
Schooltijd

Woensdag: Groep 0, 1 en 2 zijn op woensdag vrij

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kleurrijk, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Sinds oktober 2020 is kinderopvang Kleurrijk
gestart met een peuteropvang binnen de hoofdlocatie van de Zaaier.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari 2022

27 februari 2022

Meivakantie

23 april 2022

08 mei 2022

Zomervakantie

16 juli 2022

28 augustus 2022

Overzicht vakanties en vrije dagen website

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

Directeur

maandag t/m vrijdag

08.00-16.00

Groepsleerkracht(en)

maandag t/m vrijdag

08.00-16.00

Zorg- onderwijsspecialist

dinsdag, woensdag, donderdag

08.00-16.00

Wanneer u een afspraak wilt maken met de groepsleerkracht, directeur of de zorg- onderwijsspecialist
(en), kan dit het gemakkelijkst door te bellen, mailen of een parro bericht te sturen. Zo kunnen we op
afspraak elkaar ontmoeten. De groepsleerkrachten zijn beschikbaar op hun werkdagen.
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