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Leeswijzer
Met deze schoolgids willen we u als ouders en eventueel nieuwe ouders
een beeld geven waar wij als school voor staan en wat we hebben te
bieden aan kinderen en ouders.
De schoolgids biedt daarnaast veel informatie in de volgende vijf
hoofdstukken.
1.
2.
3.
4.
5.

Wie zijn wij en wat is onze visie
Kinderen centraal
Communicatie
Praktische informatie (over dit schooljaar)
Resultaten van ons onderwijs

Ook het komende schooljaar willen we met passie en plezier aan het werk
gaan met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.
Team van Het Mozaïek

Basisschool Het Mozaïek

____
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1 Wie zijn wij en wat is onze visie.
1.1 Visie

Wij zijn een protestants christelijke basisschool en geloven dat de
Bijbel het Woord van God is.
Dit willen we graag doorgeven aan de kinderen op school door de
Bijbelverhalen aan hen te vertellen.
Daarnaast willen we vertellen dat elk kind door God geliefd is.

Uitgaande van bovenstaande hebben we onze visie als volgt concreet
gemaakt:
Rust en ruimte
In het kader van orde, netheid en structuur maken wij keuzes,
waarbinnen iedereen zichzelf mag zijn.
Uitdaging
Op onze school betrekken wij de kinderen bij hun eigen leerproces en
zorgen wij voor een rijke leeromgeving.
Verbondenheid
Op onze school werken wij als team aan een zichtbare doorgaande lijn,
waarin de communicatie naar ouders, kinderen en teamleden openheid en
duidelijkheid uitstraalt.
Samen gaan we op weg naar later.
Professionaliteit
Op onze school werken we vanuit een professionele cultuur. We blijven
ons als school ontwikkelen en onze expertise vergroten, we leren van
elkaar en reflecteren op ons handelen.
Passie en plezier
Leren is leuk! We werken met passie en plezier vanuit de protestants
christelijke identiteit, waar we elkaar waarderen en respecteren.
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1.2

Stichting Codenz

Wij maken deel uit van de 9 scholen van de Stichting voor
Protestants Christelijk Onderwijs te Dronten en Zeewolde, afgekort
Codenz.

De Stichting wordt aangestuurd door het bestuurskantoor dat zich
bevindt aan De Drieslag 30, 8251 JZ te Dronten en is bereikbaar via
0321-387994 en info@codenz.nl. Meer informatie kunt u vinden op
www.codenz.nl

1.3

Raad van Toezicht (RvT)
____
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Het College van Bestuur (CvB), bestaande uit de voorzitter CvB, is
verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting. De RvT is
ten opzichte van derden verantwoordelijk voor het optreden van de
organisatie en het handelen van het bestuur in de uitoefening van haar
functie. De RvT heeft geen bestuurlijke, maar toezichthoudende en
controlerende taken.
De leden van de RvT worden aangesteld door de RvT en 1 lid kan
worden voorgedragen door de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). Voor de leden van de RvT is een
profielschets opgesteld. Een lid van de RvT moet onder meer de
grondslag en doelstelling van de stichting onderschrijven en de
kandidaat mag geen dienstverband hebben bij de stichting. De leden
van de RvT nemen minimaal vier jaar zitting, met de mogelijkheid om
herkozen te worden voor nog eens vier jaar.
De RvT houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en de
doelstelling van de stichting en op het functioneren van het CvB, de
realisatie van het beleid, het belang van het onderwijs en de algemene
gang van zaken binnen de stichting. De RvT adviseert het CvB gevraagd
en ongevraagd. Dit is de letterlijke definitie vanuit de akte van de
stichting.
Concrete taken:
• Benoeming, schorsing en ontslag van het CvB
• Goedkeuring van begroting, beleidsplan, jaarplan en jaarverslag van
de stichting
• Toezicht op naleving door het CvB van de wettelijke verplichtingen
• Goedkeuring bij beslissingen van het CvB betreffende onder meer:
- Wijzigingen grondslag, opheffing, overname, fusies.
- Ingrijpende wijzigingen van arbeidsomstandigheden van een
aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting.
- Belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de stichting.
- Vaststelling van het bestuur statuut
De RvT vergadert minimaal 6 keer per jaar waarbij het CvB een deel
van de vergadering ook aanwezig is. In het jaarverslag van de stichting
legt de RvT verantwoording af over het eigen functioneren.
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4 Kinderen centraal
2.1 Aanmelden
Wanneer u meer informatie over onze school wilt hebben, kunt u
vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen met de directeur van de
school. Wanneer u een keuze voor onze school heeft gemaakt, wordt u
verzocht om een aanmeldingsformulier in te vullen.
2.2 Starten
In overleg met de leerkracht wordt een eerste kennismaking gepland en
mag uw kind een ochtend op school in de nieuwe groep ‘mee draaien’.
Uw kind mag vanaf de vierde verjaardag naar school.
Wanneer uw kind van een andere school komt, dan zal uw kind in overleg
met de groepsleerkracht de gelegenheid krijgen om kennis te maken met
de groep.
2.3 Ons onderwijs
Als basis voor de groepsindeling gaan we er vanuit dat de leerstof wordt
verdeeld over acht groepen van vier- tot twaalfjarigen. De gemiddelde
groepsgrootte ligt rond de 27 leerlingen
Bij grote groepen zetten we extra ondersteuning in.

De dagstructuur in de groepen 1 en 2

We vinden zelfstandigheid van kinderen erg belangrijk en willen dit
gefaseerd aanleren. De kinderen van groep 1 en 2 werken tijdens de
speelwerktijd met een keuzebord.
Vanaf groep 3 maken we gebruik van een stoplicht en een kleurenblokje.
Vanaf halverwege groep 3 wordt de weektaak geïntroduceerd.
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2.4

Bijzonderheden per groep

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u van de leerkracht een
informatief brief met specifieke informatie vanuit de groep van uw kind.
Hieronder benoemen we kort enkele bijzonderheden.
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Onderbouwd. In
deze methode worden taal-, reken- en motorische vaardigheden op een
speelse manier aangeboden.
Sociaal en emotioneel maken kinderen op deze leeftijd een enorme groei
door. Het begeleiden naar samenwerking, vinden we daarom van groot
belang: samen spelen, samen leren, samen leven.
De kinderen die in de maanden september t/m december vijf jaar worden
gaan in principe door naar groep 2. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal
dit altijd met de ouders besproken worden.
In de loop van groep 2 wordt samen met de ouders besproken of een
kind klaar is voor groep 3. In de meeste gevallen verloopt zo’n
ontwikkeling op natuurlijke wijze. Is dit niet het geval, dan wordt met
ouders goed overlegd wat het beste is voor de verdere ontwikkeling van
hun kind.
In groep 3 krijgen de kinderen vakken als lezen, rekenen en schrijven. Zo
leren de kinderen bij het vak rekenen het ordenen van getallen en het
optellen en aftrekken van getallen onder de twintig. Met lezen streven we
ernaar dat kinderen AVI E3 beheersen.
In groep 4 wordt de getallenlijn tot en met honderd aangeboden en er
wordt een begin gemaakt met het leren van de tafels van
vermenigvuldiging. Verder wordt er intensief geoefend met lezen.
De kinderen houden voor het eerst een eenvoudige boekbespreking.
In groep 5 staat er naast hoofdrekenen ook cijferen op het programma.
De tafels worden in deze groep onderhouden.
We streven ernaar dat kinderen eind groep 5 AVI uit zijn.
De kinderen krijgen voor het eerst de gelegenheid een spreekbeurt voor
de groep te houden.
In groep 6 maken de kinderen voor het eerst een werkstuk.
Tegen het einde van groep 7 maken de leerlingen de CITO Entreetoets.
Deze toets geeft een voorlopig beeld van de verwachte uitstroom voor het
voortgezet onderwijs.
In groep 8 sluiten de leerlingen de basisschool af. Vrijwel het hele jaar
staat in het teken van het afronden van de basisschoolperiode en het
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voorbereiden op het voortgezet onderwijs. In groep 8 wordt de Cito
Eindtoets afgenomen.
Elk jaar gaan de kinderen van groep 8 aan het begin van het schooljaar op
kamp. De kinderen van groep 8 sluiten hun basisschoolperiode af met een
musical.
2.5

Zorg en begeleiding

De ontwikkeling van de kinderen wordt goed in de gaten gehouden. Soms
zien we dat een kind zich niet ontwikkelt zoals mag worden verwacht.
Wanneer dit gesignaleerd wordt, gaan we aan de hand van een aantal
stappen kijken hoe we dit kind goed kunnen begeleiden.
Heeft uw kind extra zorg nodig, dan bespreken we dat met u als ouders
en intern om samen helder te krijgen of we de zorg kunnen bieden die uw
kind nodig heeft.
Daarnaast kunnen we ook een beroep doen op externe instanties
Wij werken met groepshandelingsplannen zodat de zorg binnen de groep
geclusterd kan worden op drie niveaus (basisgroep, zorggroep en
plusgroep).
Wanneer de kinderen niet in de drie niveaus kunnen werken, kan er voor
gekozen worden om een individueel plan te maken, waarin we een
ontwikkelingsperspectief opstellen. Dit wordt altijd gemaakt in overleg
met ouders.
De kinderen die meer aankunnen dan de basisstof krijgen extra leerstof
aangeboden binnen de groep. Ook kan er gekozen worden om zgn.
Levelwerk in te zetten. Dit is extra oefenstof ter verbreding en verdieping.
Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, ga dan altijd in
gesprek met de leerkracht van uw kind.
Alle plannen voor de kinderen worden digitaal vastgelegd in ons
administratiesysteem.
2.6

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben. De minister wil dat zoveel mogelijk kinderen
naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de
beste kans om meedoen in de samenleving en op een passende
vervolgopleiding. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen nog steeds
naar het speciaal onderwijs gaan.
Scholen hebben een zogenoemde zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk
kind een passende onderwijsplek moet bieden. Op de school waar u uw
kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere
____
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school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij
betrokken, terwijl scholen onderling goed samenwerken om tot passend
onderwijs te komen. Ouders hoeven geen ingewikkelde
indicatieprocedures te doorlopen. De extra ondersteuning die kinderen
nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen
georganiseerd en betaald.
U kiest de school die u voor uw kind geschikt vindt en u meldt uw kind
minimaal tien weken van tevoren schriftelijk aan. Binnen zes weken laat
de school weten of uw kind wordt toegelaten of komt de school met een
voorstel voor een beter passende plek voor uw kind op een andere school.
Dat gebeurt altijd in nauw overleg met u.
2.7

Zorg en hulp in het team

Naast groepsleerkrachten zijn er op Het Mozaïek de volgende
ondersteuners:
1. De Intern Begeleider (ib’er)
Zij is verantwoordelijk voor de zorg binnen de school. Bij deze taak hoort
onder meer het volgen van de zorgleerling gedurende zijn/haar
schoolloopbaan, het opzetten van een heldere zorgstructuur en het
regelmatig overleg voeren hierover, zowel binnen als buiten de school.
Tevens leidt de ib’er de leerling besprekingen.
2. De Onderwijsassistent
De onderwijsassistent Annelien Westerkamp doet ondersteunende
werkzaamheden in de groepen 1-5.
3. Lerarenondersteuner
Ineke van Lambalgen is lerarenondersteuner. Zij ondersteunt m.n. de
groepen 6-8. Zij zal kleine groepen kinderen begeleiden die meer
instructie of een andere aanpak nodig hebben. Hiervoor hebben we een
extra ruimte tot onze beschikking.
4. Leescoördinator. De taak van de leescoördinator is erop gericht meer
eenheid in het leesonderwijs te brengen. Vanuit de werkgroep “lezen” zal
hieraan ook inhoud geven worden op de vergaderingen. Onze
leescoördinator is Marianne Dijkstra. Zij onderhoudt ook de contacten met
de bibliotheek.
5. De directie, mw. Carolien van Zijl, geeft leiding aan de school. Bij haar
kunt u terecht met vragen over zaken die op school spelen. U kunt haar
bereiken via de mail (hetmozaïek@codenz.nl) of via de telefoon. Het
telefoonnummer is 036 5358000.
Mocht het gaan over kindspecifieke zaken dan is de groepsleerkracht in
eerste instantie de juiste persoon om dit soort vragen te beantwoorden.
____
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2.8

Christiaan Huygensklassen

Sinds augustus 2016 is Codenz in Zeewolde gestart met een voltijds
voorziening hoogbegaafdenonderwijs. Inmiddels zijn er twee
voltijdsklassen die in het gebouw van De Regenboog in Zeewolde dagelijks
les krijgen.
Om toegelaten te worden tot één van deze voltijdsklassen, moet
vastgesteld zijn dat het betreffende kind een hoge intelligentie of
begaafdheid heeft. Dit kan aangetoond worden door middel van een
intelligentieonderzoek en op basis van de SiDi3 (een gestructureerd
signalerings- en diagnose instrument) in combinatie met een extra niet
schoolse capaciteitentest.
Leerlingen van Het Mozaïek die meer- of hoogbegaafd zijn, kunnen ook in
aanmerking komen om één dagdeel per week deel te nemen aan de
Christiaan Huygensklas. Ook deze kinderen krijgen onderwijs in het
gebouw van basisschool ‘De Regenboog’. Onder begeleiding van een
(plusklas)leerkracht en eventueel ondersteund door een extern specialist,
komen de kinderen bij elkaar om aan uitdagende lesstof of projecten te
werken. De doelgroep is kinderen uit de groepen 5 t/m 8.
Door middel van uitdagend verrijkingswerk willen we aansluiten bij de
onderwijsbehoeften van de kinderen en werken aan de volgende
aspecten:
1 vaardigheden leren in samenwerken en communiceren met
‘gelijken’.
2 leren leren, doorzetten als het niet gelijk lukt.
3 leren werken in thema’s / projecten en om overzicht te bewaren.
4 leren werken met een portfolio
5 aandacht bieden voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
6 leren reflecteren / evalueren
7 verantwoordelijkheid krijgen voor het eigen leerproces
8 uitdaging bieden in lesstof maar ook in het bieden van afwisseling
9 het ontwikkelen van leervaardigheden; plannen en organiseren.
2.9 De overgang van groep twee naar drie
Aan het eind van groep 2 stellen we de vraag of de doorgaande
ontwikkeling van een kind gebaat is bij de overgang naar groep 3.
Soms zijn kinderen in groep 2 nog zo gericht op spelen en open
onderwijssituaties, dat de overgang naar groep 3 te abrupt is en dat de
doorgaande ontwikkeling in het gedrang komt. Ook kan het zijn dat er
sprake van een specifiek ontwikkelingsprobleem of -stoornis. Dat maakt,
dat we de overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3, zeer zorgvuldig
willen nemen. Met behulp van een aantal instrumenten wordt gekeken of
de kinderen door kunnen stromen naar groep 3. De CITO-toets voor
kleuters, de ontwikkeling die via “Onderbouwd” is bijgehouden tezamen
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met de bevindingen van de leerkracht vormen een bepaald beeld die met
ouders wordt gedeeld en besproken. Bij twijfel worden ouders daartoe in
januari ingelicht.
Van groot belang is hierna de periode van januari tot het eind van het
schooljaar. In het gesprek met de ouders zal worden aangegeven, hoe de
ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk kan worden gestimuleerd
en op welke wijze hier thuis bij kan worden aangesloten. Het kan gaan om
het geven van ontwikkelingsgelegenheid, het bieden van speciale
begeleiding en het bieden van (bijvoorbeeld) leesbegeleiding aan kinderen
die in de loop van dat jaar toe zijn aan lezen. Voorts wordt in het gesprek
aangegeven, wanneer de definitieve beslissing over het vervolg van de
schoolloopbaan van het kind wordt genomen. Bij jonge kinderen wordt de
beslissing zo laat mogelijk genomen, dit om de kans op een goede
beslissing te kunnen verhogen en kinderen ontwikkeltijd te gunnen.
Aan het eind van het schooljaar wordt het besluit genomen, ouders zijn
hierin meegenomen. Het besluit van de school is bindend voor de ouders.
Dit bindende advies geldt ook voor de hogere groepen.
2.10 Zittenblijven, een jaar extra
In de Wet op het primair onderwijs (art. 8) is opgenomen dat het
onderwijs op een basisschool zodanig moet worden ingericht dat
leerlingen in principe binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende
schooljaren de school kunnen doorlopen en dat een basisschool moet
zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling van het kind. Verder is in
art. 39 lid 4 WPO te vinden dat leerlingen in elk geval de basisschool
verlaten aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar
hebben bereikt.
Basisscholen bepalen zelf hoe om wordt gegaan met doubleren.
Op Het Mozaïek wordt bij de beslissing om een leerling te bevorderen,
gekeken naar leerresultaten en de ontwikkeling van het kind.
Het bieden van een extra leerjaar wordt allen aangereikt wanneer er
uitzicht is op groeikansen. Natuurlijk worden inzichten en ideeën van
ouders meegenomen. We proberen in het belang van het kind tot een
gezamenlijke beslissing te komen. De school is uiteindelijk degene die de
beslissing neemt. Ouders die het niet eens zijn met de beslissing van de
school kunnen een klacht indienen bij de Klachtencommissie.
2.11 GGD
In zowel groep 2 als in groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de
afdeling JGZ een Preventief Gezondheidsonderzoek uit. Het doel van deze
onderzoeken is het beoordelen van de gezondheidstoestand, de groei en
ontwikkeling (zowel lichamelijk als psychosociaal) van uw kind.
____
13

Schoolgids Basisschool Het Mozaïek
2017-2018
___________________________________________________________

Ouders/verzorgers/jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling
Jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over de groei en ontwikkeling
van hun kind/henzelf, maar ook voor vragen op het gebied van
opvoeding, gedrag, verzorging en leefstijl (genotmiddelen, seksualiteit).
Verdere contactgegevens vindt u bij de adressen.
2.12 De vakken
In onderstaande tabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd er per week
aan verschillende vakken wordt besteed. Het gaat hierbij om
gemiddelden, die per leerjaar en per periode kunnen verschillen.
Vak

Methode

Godsdienst
Nederlandse taal

Kind op Maandag
Onderbouwd gr. 1-2
Taal Actief gr.3-8
Rekenrijk
Veilig Leren Lezen
Estafette
Handschrift
Vier Keer Wijzer
Vier Kee Wijzer
Leefwereld

Rekenen
Lezen
Schrijven
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuur en techniek
Muziek
Tekenen
Handvaardigheid
Verkeer
Engels
Gym
Sociaal-em.ontw.

Moet je Doen!
Wijzer door het
verkeer
Take it easy
Eigen methode
Kwink

Gemiddeld uren per
week
2,5
5,5
5,5
2
1,5
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1,5
0,5

2.13 ICT
We werken op Het Mozaïek in alle groepen met digitale hulpmiddelen. In
alle groepen wordt gebruik gemaakt van een digitaal schoolbord. In de
groepen 5 t/m 8 werken we chromebooks. Daarop worden de vakken
rekenen en spelling aangeboden via de methode Snappet, waarbij
kinderen op eigen niveau door de leerstof kunnen gaan.
We vinden het belangrijk dat we ICT inzetten om meer maatwerk te
kunnen bieden. Zie verder https://nl.snappet.org/
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2.14 Kinderen met specifieke behoeften
We volgen alle leerlingen op school. Wanneer blijkt dat een kind extra
zorg nodig heeft, gaan we in gesprek met ouders op zoek naar de
onderwijsbehoefte van het kind. Deze zorg bieden we aan binnen de
school. Wanneer blijkt dat er meer nodig is kunnen we externen
inschakelen. Hiervoor is altijd de toestemming van ouders nodig.
2.15. Zorgadviesteam
Soms worden er op school problemen gesignaleerd of vermoed bij een
leerling in de thuissituatie. Daar kunnen wij als school natuurlijk niet
omheen. Het kan dan onder andere gaan om gedragsproblemen,
opvoedingsproblemen, contactproblemen, pesten, faalangst en/of andere
gezinsproblemen. Zodra een leerkracht zich zorgen maakt om een kind,
zal hij of zij dat bespreken met u als ouder(s)/verzorger(s).
Vier keer per jaar hebben wij op school een zorgoverleg waarbij diverse
deskundigen op educatief en psycho-sociaal terrein betrokken zijn, het
zogenoemde zorgteam. De leerkrachten en intern begeleiders in het
basisonderwijs worden hierin ondersteund door de
schoolbegeleidingsdienst (IJsselgroep),
de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, de leerplichtambtenaar en het
schoolmaatschappelijk werk. Indien wenselijk kunnen ook andere
deskundigen deelnemen aan het zorgteamoverleg, zoals bijvoorbeeld een
logopedist. Met uw toestemming leggen wij de situatie van uw kind (of
een groep kinderen) voor aan de betrokken deskundigen. Uit dit overleg
volgt advies voor de beste aanpak van de problematiek of een goede
vervolghulp. Kinderen die tussentijds instromen worden in het zorgteam
altijd genoemd. Heeft u daar bezwaar tegen, dan kunt u dit op het
inschrijfformulier aangeven.
Het zorgteam is er om problemen in een zo vroeg mogelijk stadium op te
sporen en vervolgens zorg te bieden aan de kinderen en/of ouders. Hoe
eerder er passende zorg geboden wordt, des te beter.
In Zeewolde is afgesproken dat de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), de
centrale rol heeft t.a.v. de ontwikkelingen van onze kinderen. De JGZ
heeft een begin gemaakt met het Elektronisch Kinddossier (EKD).
Hierin worden de gegevens van alle kinderen opgeslagen, zodat er een
volledig digitaal kinddossier ontstaat. Het papieren dossier zal hierdoor
uiteindelijk tot het verleden gaan behoren. In dit EKD worden ook
zorgsignalen opgeslagen, die worden verstrekt door ‘derden’, zoals
bijvoorbeeld de politie, Tactus Verslavingszorg, het consultatiebureau, de
school, enzovoorts. In het dossier worden niet alleen zorgmeldingen, maar
ook afspraken, ondernomen acties en dergelijke vastgelegd.
Het doel van deze nieuwe zorgstructuur is, dat kinderen in de leeftijd van
0-12 jaar, die risico lopen op een instabiele ontwikkeling, in een zo vroeg
mogelijk stadium gesignaleerd, geregistreerd, gevolgd, ondersteund en zo
nodig doorgeleid worden naar hulpverlenende instanties. Daarom
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onderhoudt de JGZ ook, naast het zorgteamoverleg, regelmatig contact
met o.a. het basisonderwijs.
Mochten er zorgen zijn rondom uw kind, waarbij de JGZ betrokken is of
wordt, dan neemt de intern begeleider of groepsleerkracht contact met u
op, voordat de JGZ dat doet.
U kunt als opvoeder(s) ook zelf verzoeken om uw kind in een zorgteam te
laten bespreken. Dat kunt u doorgeven aan de intern begeleider van
school of aan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD.
Vervolgens krijgt u een uitnodiging van de GGD en wordt samen met u
besproken wat het probleem is, wat de (mogelijke) oorzaak is en wat uw
kind (en eventueel u zelf) aan hulp nodig heeft.
Meer informatie kunt u vragen bij de afdeling Jeugd van GGD Flevoland.
Tel.nr. 0320-276211. In Zeewolde wordt regelmatig door de GGD de
cursus ‘Opvoeden & Zo’ aangeboden.
2.16 Toelaatbaarheid speciaal (basis)onderwijs
Het kan zijn dat we als school niet de zorg kunnen bieden die uw kind
nodig heeft. In dat geval kan de school na goed overleg met de ouders
een aanvraag voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs bij ‘Zeeluwe‘,
een samenwerkingsverband tussen scholen uit Zeewolde en Noord-West
Veluwe, indienen.
2.17 Protocollen
Op school worden de volgende protocollen gehanteerd:
- Beleidsplan leesproblemen dyslexie
- Protocol Kindermishandeling
- Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders
- Hoogbegaafdheidsprotocol
- Protocol schorsing en verwijdering
- Pestprotocol
- Kindpestprotocol
U vindt deze protocollen op de website onder het kopje onderwijs.
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Hoofdstuk 3

Communicatie

3.1. Informatievoorziening naar de ouders
Als school vinden wij het belangrijk dat de communicatie met alle
betrokkenen goed verloopt. Aan het begin van ieder schooljaar geven wij
digitaal informatie mee over de groep. Daarnaast spreken we alle ouders
in de tweede week van het schooljaar en in februari. Kinderen van groep
5-8 worden bij deze gesprekken uitgenodigd.
Tweewekelijks verschijnt de nieuwsbrief Het Mozaakje op de website, u
wordt hiervan via de mail op de hoogte gebracht.
Elke week krijgen de ouders van de groepen 1 en 2 de weekendkrant via
de mail. De weekendkrant geeft informatie over de dingen die de
afgelopen week gedaan zijn en die staan te gebeuren.
3.2.

De ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit een groep mensen waarvan de kinderen op Het
Mozaïek zitten. Het uitgangspunt is een evenwichtige verdeling van ouders
uit de verschillende groepen, dat zowel de onder- als bovenbouw goed
vertegenwoordigd worden. Tevens zit er één leerkracht in de ouderraad,
die de leerkrachten van Het Mozaïek vertegenwoordigt
De OR ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van binnen- en
buitenschoolse activiteiten en beheert het schoolfonds. De OR is er voor
ouders en hun kind(eren) en gaat graag voor hen aan de slag!
3.3. De Medezeggenschapsraad (MR)
Wie bewaakt de kwaliteit van de school en het onderwijs?
De medezeggenschapsraad heeft daarin een belangrijke taak.
De MR adviseert, controleert en stemt al dan niet in met beslissingen van
directie en/of schoolbestuur. Tevens kan de MR advies uitbrengen aan de
directie en/of het bestuur. De MR bestaat uit (gekozen)
vertegenwoordigers van het schoolteam en ouders. De MR van de school
kan gevraagd worden advies te geven aan de directie.
De MR vergadert in principe één keer per zes weken. Onderwerpen die
worden besproken binnen de MR zijn bijvoorbeeld:
passend onderwijs, managementstructuur, het vakantierooster, het
bestuur formatieplan, overblijven op school, de grootte van de groepen,
de verdeling van de groepen over de locaties.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze of andere onderwerpen dan
kunt u altijd contact opnemen. Voor vragen, inbreng of opmerkingen kunt
u mailen naar mrmozaiek@codenz.nl.

____
17

Schoolgids Basisschool Het Mozaïek
2017-2018
___________________________________________________________

Wilt u weten wat er vorig jaar is besproken in de MR, dan kunt u het
jaarverslag lezen op de website van de school.
Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR). Alle Codenzscholen zijn daarin
vertegenwoordigd door een ouder en een leerkracht. Zaken waarvoor het
van belang is dat die op alle scholen hetzelfde geregeld zijn, worden
behandeld in de GMR. Zo wordt op de GMR jaarlijks de begroting
besproken met de bijbehorende beleidsvoornemens op financieel,
organisatorisch en onderwijskundig gebied. De GMR telt 18 leden, 9
personeelsleden en 9 ouders. Ieder lid zit in de GMR voor het belang van
alle 9 scholen. Er is geen formele koppeling tussen de MR en de GMR. Net
als de MR heeft de GMR instemmingsrecht dan wel adviesbevoegdheid.
De bevoegdheden voor ouders en personeel zijn daarbij niet altijd
dezelfde.
Personeel en ouders kunnen de secretaris schriftelijk verzoeken om een
onderwerp of voorstel op de agenda van de GMR te plaatsen.
De Stichting Codenz hanteert een reglement en statuut op basis van het
Modelreglement (G)MR Primair Onderwijs van de Besturenraad. In dit
reglement en statuut wordt de medezeggenschap van het personeel en de
ouders geregeld.
3.4 Klachtenprocedure, vertrouwens– en contactpersoon
Als er iets op school gebeurt wat u of uw kind ongewenst vindt, kunt u
terecht bij onze contactpersonen ongewenste omgangsvormen
- Harry Timmerman,
harrytimmerman@codenz.nl
- Ieke van Boven
iekevanboven@codenz.nl
De klachtenregeling onderscheidt drie niveaus waar met een klacht kan
worden aangeklopt: de contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon
en de klachtencommissie.
De belangrijkste taken van de contactpersonen zijn: eerste aanspreekpunt
voor personen met een klacht of een melding; aanbod van de eerste
opvang van personen met een klacht of een melding; zorg voor
preventieve maatregelen aangaande ongewenste omgangsvormen.
Zij praten er met u over en nemen zo nodig contact op met de directeur
en/of met de GGD Flevoland (de externe vertrouwenspersoon). Het is ook
mogelijk zelf direct contact op te nemen met de GGD Flevoland. U kunt
dan vragen naar de coördinator Ongewenste Omgangsvormen,
Telefoon 0320-276211
Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: seksuele intimidatie,
pesten, discriminatie, agressie en geweld tussen leerlingen en
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leerkrachten of andere medewerkers binnen de school, zoals, stagiaires,
klassenassistenten, hulpouders etc. Wilt u meer informatie over onze
gedragscode/-regels of over wat u van de contactpersonen Ongewenste
Omgangsvormen of GGD Flevoland kunt verwachten, neemt u dan contact
op met één van hen. Op Het Mozaïek is een Protocol Ongewenste
omgangsvormen aanwezig.
De contactpersoon ongewenste omgangsvormen is geen
vertrouwenspersoon. Indien er sprake is van een strafbaar feit geldt de
aangifteplicht.
- de contactpersoon is geen partij, kiest geen partij, doet geen uitspraken,
maar stelt zich geheel neutraal op.
- de contactpersoon maakt zich aan het begin van het jaar kenbaar aan de
groepen 5 tot en met 8. De leerkrachten van de groepen 1 tot en met 4
vertellen in de eigen klas wie de contactpersonen zijn en leggen in
eenvoudige bewoordingen uit wat zijn/haar taak is.
- mogelijkerwijs verwijst de contactpersoon de klager(s) door naar de
vertrouwenspersoon, met wie uiteraard ook rechtstreeks contact kan
worden opgenomen. Als er geen oplossing gevonden wordt, kan dat
aanleiding zijn tot het indienen van een formele klacht bij de Landelijke
Klachtencommissie.
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder
onderwijs kunnen mensen voortaan terecht bij één loket. Dat is mogelijk
geworden door de oprichting van de Stichting Geschillen Commissies
Bijzonder Onderwijs (GCBO).
De Stichting GCBO bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk,
algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs zo’n twintig landelijke
geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van
de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Deze
commissies behandelen honderden geschillen, beroepen en klachten per
jaar. Ze beschikken over veel expertise en hebben oog voor de identiteit
van de scholen en instellingen. De commissies werken vanuit hun eigen
identiteit. In de behandeling van de geschillen verandert er daardoor
niets,
Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO,
de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en
regelgeving en de jurisprudentie.
Als u vragen hebt staan de secretarissen van de commissies u graag te
woord. Ze zijn te bereiken
via één telefoonnummer, postadres en e-mailadres:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Externe vertrouwenspersoon:
De heer Herman Riphagen (tel 088-0931888)
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4 Praktische zaken
4.1

Schoolverzekering

De verzekering die voor de school is afgesloten loopt via de organisatie
Verus. Deze bestaat uit een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij
schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De
verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot
blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige
kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van
betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële
schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die
voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking
tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.
Twee aspecten waarover regelmatig misverstanden ontstaan, zijn daarbij
extra van belang. Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet
(zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en
buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn,
zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten
worden vergoed. Deze opvatting leeft bij veel mensen, maar is gebaseerd
op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht
wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor
de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht.
Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van
enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld als tijdens de gymnastiekles een bal
tegen een bril komt en deze daardoor kapot gaat.
Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan
ook) niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet
aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn
primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die
tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde
activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in
de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor.
Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
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4.2

Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet staat dat alle kinderen vanaf 4 jaar in Nederland naar
school moeten. De ouders, voogden of verzorgers van een leerplichtig
kind zijn verplicht hun kind in te schrijven op een basisschool.
Wanneer u verlof wilt aanvragen kan dat alleen via de directie middels een
verlofformulier wat te vinden is op de website.
Redenen voor verlof vindt u hier
4.3

Stichting Kindercentra en Kinderdagverblijven

Kinderen die naar de peuterspeelzaal zijn geweest ontvangen bij het
verlaten een overdrachtsformulier voor de basisschool. Hierin geeft de
peuterspeelzaal aan hoe een kind heeft gefunctioneerd. Het formulier
wordt aan ouders meegegeven.
Een kopie kunt u geven aan de leerkracht van uw kind. Mocht een kind
problemen hebben ondervonden in de ontwikkeling, dan vindt er met
goedkeuring van ouders, een overleg plaats met een leidster van de
peuterspeelzaal. We proberen met elkaar te zorgen dat een kind de juiste
randvoorwaarden krijgt aangeboden om zich zo goed mogelijk te
ontwikkelen. Ook met een aantal kinderdagverblijven zijn goede afspraken
gemaakt i.v.m. een ‘warme’ overdracht van kinderen.
4.4

Leerlingenraad

Elke 6 weken komt de leerlingenraad van de school bij elkaar om te
overleggen over de dingen die in de groep en de school gebeuren. Vanaf
groep 4, worden -aan het begin van het schooljaar- kinderen gekozen, die
zitting hebben in de leerlingenraad.
De leerlingenraad is een actief orgaan in de school. De kinderen leren met
elkaar te vergaderen en te overleggen. De leden zetten zich in om de
besproken punten te realiseren
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4.5

Schooltijden

Groepen 1 en 2
ochtend: 08.45 – 12.10
middag: 13.15 – 15.10 uur
woensdag- en vrijdagmiddag vrij
Groep 1 is op donderdagmiddag vrij
Groep 3 en 4
ochtend: 08.45 – 12.15
middag: 13.15 – 15.15 uur
woensdag- en vrijdagmiddag vrij
Groepen 5 t/m 8
ochtend: 08.45 – 12.15 uur
middag: 13.15 – 15.15 uur
woensdag 08.45 – 12.30 uur
Alle kinderen mogen vanaf 08.35 uur en 13.10 uur de school binnen
komen als het bordje ‘Welkom’ is omgedraaid.
4.6

Groepsindeling

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

1 + instroom
2
3
3/4
4/5
5
6
6/7
7
8

Ieke van Boven
Anneke ten Napel en Annelies de Keijzer
Jeanette Ponsteen en Marianne Dijkstra
Everine Ramon en Etty Schipper
Marienel van Stal
Rina Langstraat en Jacob Ferwerda
Henk Scheeper en Alexandra Bultman
Harry Timmerman
Henne Vulperhorst en Alexandra Bultman
Albertine van Minnen en Marjon Prummel

De groepen 6 en 6/7 zijn gehuisvest in het gebouw van “In de Lichtkring”,
Naarderweg 2 in Zeewolde
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4.7 Vakantierooster en vrije dagen
Herfstvakantie
16-10-2017
Kerstvakantie
25-12-2017
Voorjaarsvakantie
26-02-2018
Pasen
30-03-2018
Meivakantie
27-04-2018
Pinksteren
21-05-2018
Zomervakantie
16-07-2018
Daarnaast zijn er een aantal studiedagen
belangrijke data lijst in het Mozaakje.
4.8

tot
tot
tot
tot
tot

20-10-2017
05-01-2018
03-03-2018
02-04-2018
11-05-2018

tot 24-08-2018
gepland. Deze staan in de

Kerk-school-gezinsdienst

Voor alle groepen van de basisschool wordt jaarlijks de kerk-schoolgezinsdienst gehouden. Deze dienst wordt samen met de scholen en de
kerk/gemeente voorbereid.
4.9

Ouderbijdrage en schoolreis

Aan iedere ouder met een kind bij ons op school wordt een vrijwillige
ouderbijdrage gevraagd.
Voor het komende schooljaar zijn de tarieven voor de ouderbijdrage
€ 27,00 per kind. Voor kinderen die tussen Kerst en Pasen op school
komen is een ouderbijdrage van € 13,50 vastgesteld.
Kinderen die na Pasen op school komen hoeven voor dat schooljaar geen
bijdrage meer te betalen.
Van de bijdrage worden onder meer de activiteiten betaald die met
Sinterklaas, Kerst en Pasen gehouden worden.
De kosten voor het schoolreisje zijn rond de € 25,--.
Beide bijdrages worden in de eerste helft van het schooljaar geïncasseerd.
Omdat het bedrag, zeker met meer kinderen, hoog kan zijn, biedt de OR
de mogelijkheid om de betalingen gespreid te doen. Dit geldt echter alleen
voor mensen die een machtiging hebben ingeleverd bij de ouderraad. De
machtigingskaart is te verkrijgen bij de penningmeester van de OR.
4.10 Hoofdluis
De kinderen worden na elke vakantie gescreend op hoofdluis.
Deze screening wordt uitgevoerd door een aantal ouders van onze school.
Mocht er bij een kind hoofdluis worden geconstateerd, dan wordt u door
school gebeld. De kinderen van de desbetreffende groep krijgen dan een
e-mail dat er hoofdluis is geconstateerd.
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4.11 Schoolfotograaf
Elk jaar komt de schoolfotograaf in april of mei op bezoek. Er worden dan
individuele – en groepsfoto’s. Om het jaar is er de mogelijkheid om met
broertjes/zusje op de foto te gaan.
4.12. Overblijven
Binnen onze school bestaat de mogelijkheid om uw kind te laten
overblijven als dit nodig is.
Om te mogen overblijven moeten de kinderen in het bezit zijn van een
abonnement. Ouders betalen per jaar een vast bedrag.
Per overblijvende groep is er 1 ouder (met maximaal 15 kinderen) of bij
een grotere groep zijn er 2 ouders aanwezig. Het maximale aantal
kinderen in een groep is 30.
De abonnementskosten per kind per jaar, zijn als volgt:
1 dag overblijven kost € 45,00
2 dagen kosten
€ 90,00
3 dagen kosten
€135,00
4 dagen kosten
€180,00
Voor incidentele overblijvers is er de strippenkaart (€3,00 per strip). De
strippenkaarten blijven geldig tot en met groep 8.
Voor meer informatie over het overblijven kunt u contact opnemen met de
overblijfcoördinator: Liane de Bruijn.
overblijvenhetmozaiek@xmsnet.nl
4.13 Sportdag
Elk jaar wordt in de maand mei voor de groepen 5 tot en met 8 de
buitensportdag georganiseerd. De groepen 1 tot en met 4 zijn dan vrij.
De sportdag wordt gehouden op het sportpark De Horst aan de
Horsterweg.
4.14 Zending en andere goede doelen
Als christelijke school willen we graag goede doelen ondersteunen.
En paar keer per schooljaar voeren we als school gezamenlijk actie voor
een goed doel. De zendingscommissie bereidt dit voor en doet hier verslag
van via het Mozaakje
4.15 Verjaardagen
Kinderen die jarig zijn of zijn geweest mogen trakteren in hun eigen
groep. We willen gezond trakteren graag stimuleren. We hebben als
school afgesproken dat verjaardagsuitnodigingen voor feestjes niet op
school worden uitgedeeld.
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4.16 Verkeersveiligheid
Op onze school zijn verkeersouders aanwezig. Zij houden zich bezig met
alle zaken omtrent verkeer en verkeersveiligheid om zo het
verkeersveiligheidlabel, dat de school heeft behaald, waar te maken.
Samen met het team plannen we activiteiten die de verkeersveiligheid van
de kinderen bevorderen zoals: de fietslichtcontrole, het fietsparcours voor
de groepen 1 t/m 4 en natuurlijk het verkeersexamen in groep 7.

Verkeersveiligheidlabel Flevoland

4.17 Schoolkamp groep acht
Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar met de fiets op
schoolkamp. Als groep 8 op kamp is zijn de leerlingen van groep 1-2 vrij.
4.18 Vieringen
Op onze school wordt de verjaardag van Sinterklaas gevierd. Sinterklaas
wordt op een feestelijke manier welkom geheten. Vervolgens komt hij bij
de kinderen van de onderbouw (t/m groep 4) op bezoek.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 vieren Sinterklaas door lootjes te
trekken. Het is de bedoeling dat er vervolgens een surprise (uiteraard met
gedicht) wordt gemaakt en dat er een klein cadeautje van ongeveer €3,50
wordt gekocht.
Kerstvieringen zijn elke vier jaar anders. Soms wordt er een musical met
kinderen en leerkrachten opgevoerd, soms is er een lichtjestocht door de
wijk waar de school staat en soms zijn er vieringen in elke groep. Dit
schooljaar jaar organiseren we voor het eerst een kerstdiner in iedere
klas, dat we afsluiten met een gezamenlijke moment op het schoolplein
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waarbij de kinderen lichtjes de school uitdragen en met z’n allen
kerstliedjes zingen.
4.19 Gevonden voorwerpen
Bij de voordeur staat een kist met gevonden voorwerpen. Kleine
voorwerpen komen in de rode plastic doosjes op de bar bij de keuken
terecht. Om te voorkomen dat spullen kwijt raken, is het goed om de
spullen te labelen. Schrijf naam en telefoonnummer op de spullen van uw
kind. Dit verkleint de kans op vermissing.
Op de locatie “In de Lichtkring” bevindt de bak met gevonden voorwerpen
zich in de hal.
4.20 Ziekte
Wanneer uw kind ziek is geeft u dit ’s morgens door aan de
groepsleerkracht of b.g.g. aan de administratie van de school.
4.21 Langdurig zieke kinderen
Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we
samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening
houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik
maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning
zieke leerlingen. Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis
zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere
leerlingen betreft het de consulenten van de schoolbegeleidingsdienst.
Het is wettelijk verplicht voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen
voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat
de leerlingen in deze situatie contact blijven houden met de klasgenoten
en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij dan ook
meetelt en er bij hoort.
Het continueren van het onderwijs aangepast aan de problematiek, is o.a.
belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale
contacten zo goed mogelijk in stand te houden.
U kunt informatie vinden op de website van ‘ZieZon’ (www.ziezon.nl)
Het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.
Bij (langdurig) ziek zijn van een leerling kan door school en/ouders
ondersteuning gevraagd worden bij de Consultanten
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen van de IJsselgroep
Flevoland.Tel: 0320 225060
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4.22 Mobiele telefoon
Mobiele telefoons zijn uit onder schooltijd (inclusief alle pauzes).
Uitzonderingen in overleg met de leerkracht. Is het mobieltje aan dan
gelden de volgende afspraken:
Eén keer aan: 1 dag inleveren van je mobiel. Twee keer aan is een week
inleveren. Drie keer aan, dan moet het mobieltje worden ingeleverd en
opgehaald door de ouders.
Voor de leerkrachten geldt, dat de mobiel alleen op stil alarm mag. In
uitzonderlijke gevallen staat deze aan, dit wordt dan van te voren
aangegeven.
4.23 Je hoort erbij – week
De eerste twee weken staan de jaarlijkse ‘Je hoort erbij-week’ gepland.
In deze week besteden we extra aandacht aan een bepaald thema op het
gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Groepsactiviteiten en spellen
worden ingezet om elkaar beter te leren kennen. Ook worden de
klassenregels in overleg opgesteld met de leerlingen.
4.24. Kerstkaarten
Net als de uitnodigingen voor verjaardagen, hebben we als school
afgesproken dat er ook geen kerst- en/of nieuwjaarswensen via de
kinderen meegegeven mogen worden. Hiermee willen wij voorkomen dat
kinderen en/of ouders worden vergeten of zich achtergesteld voelen.
Dit geldt ook als u alle kinderen een kaart wilt geven.
4.25. Ouders & COO 5010
OUDERS & COO is de landelijke ouderorganisatie voor christelijk en
oecumenisch onderwijs. Ouders met vragen over onderwijs (zoals
overgaan en zittenblijven, het schoolreisje, schoolkamp, groepsgrootte,
pesten, de ouderbijdrage, leerplicht, medezeggenschap en alle overige
onderwijsvragen) kunnen terecht bij de landelijke informatie- en
adviesdienst 0800-5010, voor ouders over onderwijs. De 5010medewerkers van OUDERS & COO zijn in het telefonisch keuzemenu
bereikbaar via keuzetoets 1, en dan 3 (gratis nummer). Ouders kunnen
hun vraag tevens per mail stellen, en ontvangen binnen drie schooldagen
antwoord. Ga naar www.ouders-5010.nl en stel uw vraag over onderwijs.
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Hoofdstuk 5: Resultaten
5.1

Het leerlingvolgsysteem

Leerlingen worden bij ons op school gevolgd door middel van het
leerlingvolgsysteem (LVS).
Het LVS is bedoeld om twee zaken nauwkeurig te volgen:
- de individuele ontwikkeling van
een kind;
- de gemiddelde ontwikkeling van
een groep.
Er wordt gekeken naar alle vakgebieden en naar het sociaal emotionele
functioneren van een kind of groep. Van elk kind houden we een leerlingdossier bij. Als de groepsleerkracht iets opvalt aan de ontwikkeling van
een kind of groep dan wordt dit besproken met de ouders en met de
intern begeleider.
Op onze school maken we gebruik van methodegebonden toetsen en
onafhankelijke toetsen. De onafhankelijke toetsen die op school gebruikt
worden, zijn de toetsen van de CITO-groep.
5.2 De eindtoetsresultaten en het v.o.schooladvies.
Mozaïek

2017
2016
2015
2014
2013
2012

536,7
535,2
539,6
536.4
536,8
541,2

Landelijke norm

534,9
535,1
534.4
534,7
535,1

De scores van Het Mozaïek zitten boven de landelijke norm. Uiteraard
proberen we deze resultaten vast te houden en te verbeteren.
Het advies van de leerkracht is leidend voor het gesprek over het soort
voortgezet onderwijs dat past bij het kind. Na overleg tussen ouders, het
kind en de leerkracht, kiezen de ouders voor 1 april de school van hun
keuze. Wanneer de CITO-eindtoets-gegevens bekend zijn, worden de
ouders en de leerlingen uitgenodigd voor een gesprek en worden de
resultaten besproken.
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Hoofdstuk 6: Adressen
6.1. Namen directie en administratie
Directeur: Carolien van Zijl
Administratief medewerker: Carla Gijzen
6.2. Stichting Codenz
Correspondentieadres: Stichting Codenz
Postbus 31
8250 AA Dronten
Raad van Toezicht:

Marion Zielhuis (voorzitter)
Paul Nelissen (vice-voorzitter)
Allard Stuifzand
Thecla van Dijk
Pieter Luijendijk

6.3. Medezeggenschapsraad
Ouders:

Bart Willemse (voorzitter)
Carla Rozema (secretaris)
Shanseray Birsak
Team:
Albertine van Minnen
Marienel van Stal
Harry Timmerman
Emailadres: mrmozaiek@codenz.nl
6.4. Ouderraad
Ouders:

Miranda Ramsanjhal (voorzitter)
Arjen van Limpt (penningm.)
Annemarie Krijkamp
Anne v.d. Voort
Brenda Egberts
Chiel Schep
Ingrid Edelbroek
Marjan Thompson
Michel Brand
Team:
Rina Langstraat
Emailadres: or.mozaiek@hotmail.com
tel. 036-3000917
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6.5. Verkeersouders
Carola De Fauw
Hanneke Willemse
6.6. Coördinator overblijven
Liane de Bruijn
overblijvenhetmozaiek@xms.nl
6.7. Contactpersoon luizenscreening
6.8. Externe instanties
Administratiekantoor:
Concent
Postbus 166
8000 AD Zwolle
Sportgebouwen:
Sporthal Het Baken, Sporthal Zeewolderhoek en gymzaal Polderwijk.
Inspectie:
Inspectie van het onderwijs,
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Schoolbegeleidingsdienst:
IJsselgroep,
Postbus 617,
8200 AP Lelystad,
tel. 0320-225050,
fax 0320-225059

GGD Flevoland, afdeling JGZ
Bezoekadres
Installatieweg 34
8251 KP Dronten
tel. 088-0029920
ggdwijzers.ggdflevoland.nl

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) www.cjgzeewolde.nl
tel. 036-5223564
Jeugdarts en –verpleegkundige:
tel. 0321-315917
Maatschappelijk werk:
Gezondheidscentrum
De Pyramide,
De Weerdt 11,
3891 BL Zeewolde,
tel. 036-5222272

Bureau Jeugdzorg:
Bureau Jeugdzorg Zeewolde,
Mazerhard 71,
3891 BR Zeewolde,
tel. 036-5224246
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Speciaal Basis Onderwijs:
De Springplank:
(prot. chr. school voor
speciaal basisonderwijs),
Kruithuis 2,
3844 DH Harderwijk,
tel. 0341-431250
Bezoekadres locatie Zeewolde:
Kortsteel 5
036-5221324
Besturenraad voor het Chr. Ond.
Houttuinlaan 5b – 3447 GM Woerden
Postbus 381 – 3440 AJ Woerden
Tel. 0348-74 44 44
www.besturenraad.nl
Leerplicht
Regionaal Bureau Leerlingenzaken (RBL). Tel. 0341-474480 of
www.rblnoordveluwe.nl
6.9 Scholen voor voortgezet onderwijs
RSG Slingerbos/Levant,
-locatie Levant
(openbare school voor vmbo-theoretische leerweg en drie jaar
havo/vwo),
Horsterweg 192,
3891 EV Zeewolde,
-locatie Slingerbos
(openbare school voor vmbo-theoretische leerweg, havo, vwo en
tweetalig vwo),
Eisenhowerlaan 59,
3844 AS Harderwijk,
tel. 0341-414484.
Chr. VMBO Harderwijk - Morgen college
-locatie de Sypel (basis en kader0
3844 AS Harderwijk
-locatie Westeinde 31 (TL en TL top)
3844 DD Harderwijk
-locatie Oriënt (leerjaar 1)
Kluunpad 15
3891 EW Zeewolde
tel: 0341-439050
info@vmboharderwijk.nl
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Chr. College Nassau-Veluwe (havo, vwo en gymnasium),
Stationslaan 26,
3842 LA Harderwijk,
tel. 0341-436170
Chr. College Groevenbeek
(vmbo, havo en vwo),
Paul Krugerweg 44-50,
3851 ZJ Ermelo,
tel. 0341- 274950.
Andere scholen waar leerlingen van Het Mozaïek soms naar toe gaan:
Het Groenhorst College en het Corlaer College in Nijkerk, de Geref.
Scholengemeenschap Guido de Brès in Amersfoort en het Oostvaarders
College in Almere-Buiten.
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