
1 
 

 

Schoolgids  
 
 

 
 

2017 – 2018  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
Woord vooraf 
 
Beste ouders/verzorgers, 
  
Als ouder op zoek naar het beste onderwijs voor uw kind, wilt u een zorgvuldige keuze maken. Wij zijn 
ons bewust dat kinderen verschillen en als school willen we heel graag inspelen op de diversiteit van 
kinderen, omdat in de wereld waarin ze groot worden die diversiteit ook zo waardevol en nodig is.  

 
De Polderhof 

Vreedzaam * Verbindend * Ambitieus * Betrokken  
 

In de schoolgids kunt u lezen over de schoolorganisatie en de personele bezetting, maar u krijgt ook 
informatie over de verschillende vakgebieden, zodat u zicht krijgt op hoe en wat de kinderen leren en 
welke lesmethoden we daarbij gebruiken. U krijgt informatie over wat we doen met kinderen die extra 
onderwijsaandacht nodig hebben en hoe we de doelen die we ons gesteld hebben bereiken.  
Onze ambitie voor de komende jaren is goed onderwijs met hoge leeropbrengsten en een school die 
zich onderscheidt in (pedagogische) didactische aanpak.  
 
Mocht u na het lezen van de schoolgids nog verdere informatie nodig hebben dan bent u welkom om 
uw vragen te stellen. We willen ze graag beantwoorden. Wij hebben u als ouder nodig op De 
Polderhof, om samen te werken aan de best mogelijke ontwikkeling van uw kind.  
 

 
 
Namens de Medezeggenschapsraad en het team van de Polderhof, 
 
Karin Draisma 
directeur 
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1. Zakelijke gegevens  
 

1.1 School  
 
Naam :   Basisschool De Polderhof  
Adres :   Buitenhof 93 
Plaats :  1354 GR Almere  
Telefoon :  036-5310271  
Website :  www.polderhof.asg-almere.nl 
Directeur:  Karin Draisma  
E-mail :  directie@polderhof.asg.nl  
 
 
Ouderraad:  
Voorzitter: Joke Boerland    or@polderhof.asg.nl 
 
Medezeggenschapsraad:  
Voorzitter: Trees Berkouwer   mr@polderhof.asg.nl  
 
ICT & website:  
Silvia Monden       s.monden@polderhof.asg.nl 
 
Vertrouwenspersoon:  
Stephanie de Jong    s.dejong@polderhof.asg.nl 
 
Administratief medewerker:  
Karin Klein      karin.klein@polderhof.asg.nl 
 
Conciërge:  
Richard Verwey (vrijwilliger) 
 
1.2 Team 
 
Groep 1/2 Praathof   Groep 4   Onderwijsassistenten 
Trees Berkouwer   Silvia Monden   Ellis de Groot 
         Sabrina Rodenburg 
 
Groep 1    Groep 5   Vakleerkracht 
Anouk Horree    Karin Deen   Jos de Gram 
Marieke de Meijer 
 
Groep 2    Groep 6   Intern begeleider 
Talien Afman    Monique Visser-Scholten Marita Mossou 
Marieke de Meijer   Joke Boerland 
 
Groep 3A    Groep 7   Pedagogisch medewerker 
Ramona van der Werf   Kelly Koelman   Bianca Beukeboom 
Sabrina Rodenburg / Carla Bleuel   
 
Groep 3B    Groep 8   Logopediste  
Keshia Herweijer    Stephanie de Jong  Sjaranne Vreeburg 
Ellis de Groot / Joke Boerland 
 
Directeur     Begeleider onderwijs Passend Onderwijs Almere 

http://www.polderhof.asg-almere.nl/
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Karin Draisma    Anna Wolfswinkel 
 
 
 
 
 
1.3 Bestuur 
 
De Polderhof is de eerste openbare basisschool van Almere en opende haar deuren in augustus 
1977. Sinds 1 januari 2008 valt zij onder het bevoegd gezag van de Almeerse Scholen Groep (ASG). 
De scholen van het openbaar onderwijs binnen Almere zijn ondergebracht in clusters. De Polderhof 
maakt deel uit van één van de vier clusters. Een cluster staat  onder leiding van een clusterdirecteur 
en deze is de verbinding tussen het bestuur en de schooldirecteuren. Onze clusterdirecteur is 
mevrouw Arnica Derkink. 
 
Contactgegevens: 

Almeerse Scholen Groep 
Randstad 20-31 
1314 BC Almere 
 
 

Postbus 60276 
1320 AH Almere 
Telefoon 036 540 63 63 
 

1.4 Situering van de school 

De Polderhof is een buurtschool in de wijk De Hoven in Almere Haven.  
Rondom de school is veel (natuurlijke) speelruimte voor de kinderen voorzien van klimrekken, een 
zandbak, basketbalveld en een voetbalveld. Naast de school bevinden zich fietsenrekken. Het 
schoolgebouw van de Polderhof bestaat uit  11 klaslokalen, een speellokaal, een bibliotheekruimte, 
een middenruimte, een lokaal voor de peuterspeelzaal en een teamkamer. Boven is een 
multifunctioneel lokaal ingericht waar kooklessen en handvaardigheid lessen gegeven worden, tevens 
wordt het lokaal gebruikt als ouderkamer. 
De intern begeleider, de logopediste en de directie  van onze school hebben een aparte werk-, 
spreekkamer op de begane grond. Op de eerste verdieping is er een werkruimte voor de pedagogisch 
medewerker.   
 
Op de muren en gevels van het hoofdgebouw prijken haiku’s. Deze haiku’s (kleine gedichtregels) zijn 
destijds door de Polderhofkinderen bedacht en door kunstenaars op creatieve wijze aangebracht.  
 
Voor de gymlessen maken de groepen 3 t/m 8 gebruik van de sportzaal gelegen naast de school.  
 

In schooljaar 2015-2016 heeft groot onderhoud aan het schoolgebouw plaatsgevonden, zowel aan de 
binnen-  als buitenkant.  
 
 
1.5 Schoolgrootte  
Onze school telt op 1 augustus 2017 227 leerlingen. Deze 227 kinderen zijn verdeeld over 10 
groepen. 
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2. De Polderhof 
 

2.1 Missie en Visie 

 
Missie 
De school is een leer- en leefgemeenschap, waarbij de ontwikkeling van het individuele kind centraal 

staat. We ondersteunen kinderen in hun persoonlijkheidsontwikkeling en bieden kansen de juiste 

vaardigheden eigen te maken die nodig zijn om goed te kunnen functioneren, te kunnen werken en te 

ontwikkelen. Zij zijn de jonge mensen die samen de nabije toekomst vorm zullen geven.  

 
Visie 
De pedagogische opdracht is het voorbereiden van kinderen op de maatschappij. Wij, het team van 
De Polderhof, willen aansluiten bij het veranderende leven, leren en werken van onze leerlingen. Een 
stevig fundament van basiskennis en basisvaardigheden is de voornaamste doelstelling van ons 
onderwijs. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze leerlingen vaardigheden ontwikkelen zoals 

communicatie, samenwerking en ICT‐ geletterdheid om straks goed te kunnen deelnemen aan het 
leven van de 21st eeuw.  
 
De Polderhof is van een educatieve instelling een belangrijke speler binnen het maatschappelijk veld 
geworden. Onderwijs maak je samen; de school, het kind, de ouder en de wijk. De Polderhof 
ontwikkelt zich naar een brede buurtschool waarbij het team met ouders, welzijnsorganisaties, 
jeugdhulp,  kinderopvang en mogelijke andere partners samenwerkt met als doel de 
ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten. De volgende waarden zijn hierbij leidend:  

 
Vreedzaam * Verbindend * Ambitieus * Betrokken  

 
 

2.2 De identiteit van de Polderhof 
 
De Polderhof is een school in beweging; we leren van, door en met elkaar. Dit geldt voor de kinderen, 
het team en de ouders. In een cultuur van vertrouwen en veiligheid waar wederzijds respect 
vanzelfsprekend is, erkennen we de diversiteit van kinderen. We zijn samen verschillend. 

 
Waar gaan we voor?  
De Polderhof gaat voor een doorgaande lijn in onderwijs, opvoeding en ontspanning voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar. Kinderen gaan met plezier naar school. Dit betekent een goed pedagogisch klimaat 
waarin kinderen, teamleden én ouders zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin kinderen 
opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Pedagogische tact; op het goede moment het 
juiste doen, óók in de ogen van leerlingen en Ouderparticipatie zijn belangrijke pijlers.  
 
Waar staan we voor?  
De Polderhof is een veilige school- en leeromgeving waar iedereen er toe doet en uniek kan, mag en 
durft te zijn. Een kind moet zich "thuis" voelen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We hechten 
veel waarde aan gezond en sportief gedrag; op een prettige en respectvolle manier met elkaar 
omgaan, samenspelen en samenwerken. Door middel van coöperatief leren zorgen wij voor een 
actieve en betrokken leerhouding waarbij we kinderen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen 
leerproces. Regels en afspraken worden door iedereen nageleefd en we spreken elkaar daarop aan.  
 
De kinderen zijn het middelpunt van onze school. We zien het als onze belangrijkste taak om kinderen 
te begeleiden in hun ontwikkeling zodat zij straks als zelfstandige, zelfverantwoordelijke, actieve en 
betrokken mensen in de maatschappij functioneren. Daarom wordt er gestreefd naar een brede 
ontwikkeling: niet alleen kennis en vaardigheden overdragen, maar ook ontplooiing op cultureel en 
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sociaal gebied. We reflecteren veelvuldig op het onderwijs en ons handelen. We richten ons op 
optimale leeromstandigheden die zowel kinderen als leerkrachten stimuleert in hun verdere 
ontwikkeling en ontplooiing. Niemand is te jong of te oud om te leren of te veranderen; we leren van 
onze ervaringen.  
 
 
Wat is onze externe kracht?  
Samenwerking met diverse betrokkenen is onze kracht. Onze partners zijn o.a. Passend Onderwijs 
Almere, Triade, Intraverte, Stichting Actief Ouderschap, Viertaal, de Praatmaatgroep en de 
Buurtsportcoach. Voor een doorgaande lijn werken we samen met peuterspeelzaal ’t Hof van 
Kinderopvang GO! en voor het voortgezet onderwijs hebben we nauw contact met De Meergronden, 
een VO-school in de buurt. Wanneer een kind op het gebied van sociale emotionele ontwikkeling 
meer nodig heeft, kunnen we Sterk in de Klas aanbieden. Een pedagogisch medewerker van Triade is 
aan onze school verbonden. 
 
Waarin blinken we uit?  
In ons onderwijs gaan we uit van de basisbehoeften van kinderen: competentie, relatie en autonomie. 
We brengen de basisbehoeften in kaart door onze kinderen goed te (leren) kennen. Middels het 
handelingsgericht werken kunnen we ons onderwijs afstemmen op de verschillen tussen kinderen 
waarbij we streven naar het hoogst haalbare voor ieder kind, zodat zij, binnen de mogelijkheden van 
hun kunnen, tot optimale leerprestaties kunnen komen. We werken opbrengstgericht en stellen 
duidelijke doelen, bijvoorbeeld in onze groepsplannen.  
We hebben een “Groep In School” (groep 1/2) voor kinderen met een taal ontwikkelingsstoornis 
(TOS). De kinderen integreren op afgesproken momenten in de reguliere groepen.  
We vormen een professionele leergemeenschap en hebben een open en professionele communicatie 
met kinderen, ouders en elkaar. We volgen de ontwikkelingen en scholingen op ons vakgebied en 
bieden mede daardoor eigentijds onderwijs van een goede kwaliteit.  
We hebben een goed functionerend zorgsysteem. We denken in kansen en oplossingen, óók als het 
kind iets extra’s nodig heeft. Het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem stelt ons in staat de 
ontwikkeling van het kind gedurende de schooljaren te volgen. Er vinden consultatiegesprekken plaats 
tussen de interne begeleider (ib-er) en de groepsleerkrachten. Specialisten op het gebied van 
autisme, dyslexie en begaafden worden uitgenodigd om leerkrachten handvatten te geven om met 
deze kinderen te werken. 
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2.3 Onderscheidend vermogen 
 
Sportiviteit en taal staan centraal 
De Polderhof is officieel erkend als sportieve basisschool. De doelen in ons bewegingsonderwijs gaan 
uit naar het ontwikkelen van bewegingsvaardigheden én de sociale vaardigheden.  
We zijn een gemêleerde school waarbij alle kinderen de Nederlandse taal in meer of mindere mate 
beheersen. Daarnaast hebben we een “Groep In School” met kinderen met een taal 
ontwikkelingsstoornis (TOS). 
 

 
 
Sport actieve school 
 
De Polderhof profileert zich als sport actieve basisschool. Sporten op 
school is goed voor de gezondheid, integratie, en waarden en 
normen. Sport geeft de kinderen energie, vergroot het 
concentratievermogen, versterkt de opname van kennis en gaat 
bovendien overgewicht tegen. De leerlingen krijgen twee keer in de 
week les van een vakleerkracht en er worden sportclinics 
georganiseerd onder en na schooltijd. Leerlingen hebben zo de 
mogelijkheid met diverse sporten in aanraking te komen. We bieden 
het hele jaar door naschoolse sportactiviteiten aan. De vakleerkracht 
verzorgt Motorische Remedial Teaching (MRT) voor kinderen die dat 
nodig hebben. De vakleerkracht is intermediair voor het 
Jeugdsportfonds.  

 

 

We geven een impuls aan de samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport op lokaal niveau. We 
doen mee aan de diverse (school)toernooien. De samenwerking tussen het ROC (Sport en Bewegen) 
is hecht en ingebed in de organisatie.  
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Taal Centraal 
 

    
 
 
Taal heeft een prominente rol in ons onderwijs. Taalontwikkeling staat aan het 
begin van de cognitieve ontwikkeling en een goede beheersing van de 
Nederlandse taal is essentieel voor kinderen om zich zo optimaal mogelijk te 
ontwikkelen. Er wordt veel aandacht besteed aan woordenschat,  
het (begrijpend) lezen en begrijpend luisteren. We werken samen met partijen 
in de buurt zoals TaalTrip van JINC en de bibliotheek in Almere middels 
“Bibliotheek op School” waardoor we de beschikking hebben over een nieuwe, 
goede collectie boeken. Wij werken samen met ouders activiteiten uit om het 
didactisch partnerschap te versterken zoals VVE thuis en de Verteltassen.  
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Op de Polderhof hebben we een speciale onderbouwgroep 
voor kinderen met een taal ontwikkelingsstoornis (TOS). Door 
de opgebouwde expertise en samenwerking met Passend 
Onderwijs Almere hebben we de mogelijkheid om goed af te 
stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling qua 
auditieve en/of communicatieve beperking. Per augustus 2015 
wordt er samengewerkt met de instelling VierTaal. De 
praktische ondersteuning voor onze school en de leerlingen 
wordt uitgevoerd door medewerkers van Passend Onderwijs 
Almere.  
 

 
 
 
 
Gezonde school 
 
De Polderhof heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald met het themacertificaat Bewegen 
en sport. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het 
verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet willen we aan 
leerlingen en ouders laten zien dat we de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk 
vinden. Werken aan gezondheid op school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval 
en een gezondere leefstijl.  

 
Bij een sport-actieve, gezonde school hoort ook gezonde voeding. Met het 10-uurtje willen we een 
gezond eetgedrag bij kinderen bevorderen. Gezond eetgedrag helpt kinderen namelijk om:  

 lekker in hun vel te zitten, 

 minder snel ziek te worden en 

 genoeg energie te hebben voor sport en spel. 
Groente en fruit spelen daarin een belangrijke rol. Daarbij is een gezond 10-uurtje beter voor de 
tanden dan een (zoete) snack. 
 
Groenten + fruit = Gruit 
Veel kinderen op onze school nemen fruit mee voor de ochtendpauze. We vragen aan alle ouders om 
fruit of groente mee te geven voor de ochtendpauze. Zien eten, doet eten: door gezamenlijk in de klas 
te gruiten, durven kinderen sneller groenten en fruit te proberen die ze nog niet kennen. En het is nog 
gezellig ook.  
 
Drinken 
Kinderen drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch dranken zonder toegevoegde suikers. We 
vragen ouders geen limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te geven omdat ze 
erg veel suiker bevatten. De voorkeur gaat uit naar water. Kraanwater bevat mineralen die ons 
lichaam nodig heeft en is de goedkoopste dorstlesser. En het is in iedere klas beschikbaar. Kinderen 
hebben elke dag zo’n liter vocht nodig. Daarom is het belangrijk dat kinderen ook tijdens schooltijd 
voldoende drinken. Ze kunnen zich namelijk beter concentreren wanneer zij genoeg drinken. In iedere 
klas staan bekers zodat de kinderen op ieder moment van de dag water kunnen drinken.   
Andere geschikte voorbeelden zijn thee zonder suiker, halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrank 
zonder toegevoegde suikers. 
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Tips voor groente en fruit mee naar school 

 Koop groente en fruit van het seizoen. 
 Doe kwetsbaar fruit in een afgesloten doosje. 
 Geef kleine kinderen gesneden fruit of groente mee zoals stukjes appel, druiven, mandarijn,        
cherry-tomaatjes of een stuk komkommer. 
 Houd rekening met de smaak van uw kind, laat uw kind zelf kiezen in de winkel. 
 Een fruitsalade kan ook heel goed, geef deze mee in een afgesloten bakje.  
 Yoghurt naturel met vers fruit kunt u ook meegeven in een beker. 
 Vruchtensap is ook gezond, maar vervangt niet volledig groente en fruit. 
 Wissel iedere dag af.  
 

 

 

Tips voor een gezond lunchpakket 

 Geef de voorkeur aan volkorenbrood. Bruin is niet altijd volkoren. Het beste kunt u brood nemen        
met tarwe of volkoren meel. Dat staat op de verpakking.  
 Gebruik liever mager beleg. Bijvoorbeeld 20+ of 30+-kaas, fricandeau, kipfilet, gebraden kalkoen, 
rosbief, rollade, gekookte ham of sandwichspread.   
 Groente en fruit kunt u ook uitstekend op brood doen. Zoals aardbeien, schijfjes appel of peer of 
wat kaas of ham met reepjes paprika, komkommer of tomaat.  
 In Halvarine zit minder vet dan margarine of roomboter.  
 Kinderen zijn visueel ingesteld. Ze eten beter als iets mooi is gepresenteerd. Dus zorg dat de lunch 
er lekker uitziet. Maak eens een broodje zebra van roggebrood met smeerkaas.  
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Kooklokaal 
We hebben de beschikking over een kooklokaal. Het is de bedoeling dat 
leerlingen hier les krijgen in het bereiden van een simpele, gezonde 
maaltijd, maar ook het bijbrengen van discipline in de vorm van afruimen en 
schoonmaken.  
De keuken is ook een leslokaal als er wordt gerekend met inhoudsmaten of 
een les begrijpend lezen met recepten. Daarnaast zien we de keuken als 
multifunctionele (ouder)ruimte die een functie in de wijk zou kunnen krijgen.  

 
 

 
 
Traktatiebeleid 
 
Traktaties mogen feestelijk zijn en lekker. Tenslotte is een verjaardag een feestje.  

 Kies bij voorkeur een gezonde traktatie. Een gezonde traktatie is een traktatie waar niet teveel 
vet en suiker in zit. Trakteer op ‘verstandig snoep’ bijvoorbeeld popcorn, fruit, groente 
(worteltjes, reepjes paprika), rijstwafels en soepstengels. Kijk voor suggesties op: 
www.gezondtrakteren.nl 

 Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is. Een traktatie is een extraatje en kan daarom 
niet te groot zijn. 

 De traktatie wordt tegelijk of als vervanging van het pauzehapje gegeven. Op deze manier is 
er maar één eet- en drinkmoment en wordt het ook niet teveel. 

http://www.gezondtrakteren.nl/
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 Denk ook eens aan niet eetbare traktaties. Een traktatie hoeft niet altijd iets eetbaars te zijn. 
Je kunt kinderen ook blij maken met bijvoorbeeld een stuiterbal, stickers, kleurboekje, 
knikkers, potloden en bellenblaas. Het gaat er vooral om dat de traktatie er leuk uit ziet. 

 Maak voor de leerkrachten geen uitzondering en geef ze dezelfde traktatie als de kinderen. 

 

   
 
Het goede voorbeeld 
Kinderen kijken ook naar wat hun leerkrachten eten. Het zou gek zijn als leraren een snoepreep 
nemen als pauzehap terwijl de kinderen een stuk fruit eten. We vragen ouders daarom om ook de 
traktaties voor leraren klein te houden. Bij ons op school geven leerkrachten dan ook het goede 
voorbeeld.  
 
Toezicht op beleid 
 Niet toegestane traktaties worden wel uitgedeeld, maar niet op school opgegeten. Ze gaan in de 

tas mee naar huis. Heeft u twijfel of de traktatie toegestaan is, raadpleeg de leerkracht om 
teleurstelling te voorkomen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Het pedagogisch klimaat 
Het is belangrijk, dat kinderen elkaar respecteren, waarderen en van elkaar leren. Er is niet alleen 
aandacht voor de verstandelijke ontwikkeling van het kind, maar ook voor de creatieve, sociale en 
emotionele ontwikkeling. Wij stellen daarom dat een vriendelijk en veilig klimaat met orde en 
regelmaat nageleefd moet worden. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. 
De Polderhof werkt aan een ondersteunend, veilig en uitdagend pedagogisch klimaat.  
 
De Vreedzame School 
Kinderen willen een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren, zonder gepest of 
uitgelachen te worden. De Polderhof  gaat het tweede jaar in met de Vreedzame School. We werken 
aan verdere verbetering van het pedagogisch klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
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leerlingen en gaan uit van de kracht en verantwoordelijkheid van de leerlingen voor het klimaat in de 
klas en school en voor het zelfstandig oplossen van conflicten. In dit tweede jaar worden leerlingen uit 
groep 6 en 7 opgeleid tot mediator.  
 

Wat leren de kinderen in de Vreedzame School? 

 
Gezamenlijke 
besluitvorming 

 
 

 
Conflicten 
oplossen 

 
Verantwoordelijkh

eid voor 
gemeenschap 

 
Open staan voor 

verschillen 

 
Democratisch 

ABC 

 
 
 

    

Mening hebben 
Argumenteren 
Verplaatsen in 
mening ander 
Compromissen 
sluiten 
Respect voor 
minderheid 
Kritisch denken 
 

Win-win oplossing 
Onderhandelen 
Mediatie 
Van perspectief 
wisselen 
Omgaan met 
boosheid 

Verantwoordelijk-
heid voor elkaar 
Zorgzaam 
Behulpzaamheid 
Initiatief nemen 
Participatie 
Samenwerken 

Tolerantie 
Vrijheid van 
meningsuiting 
Respect voor 
andere culturen, 
levens- 
beschouwingen, 
religies 
 

Principes van 
democratie 
Verkiezingen 
Vertegenwoor-
diging 
Democratische 
instituties 

De opbrengst van De Vreedzame School zal zijn: 

 Toegenomen sociale en emotionele vaardigheden bij leerlingen en personeel 

 Minder conflicten in de klas en op school 

 Leerlingen die zelfstandig of met behulp van een leerlingmediator conflicten oplossen 

 Een grotere verantwoordelijkheid van leerlingen 

 Een klimaat waarin sprake is van betrokkenheid en waarin leerlingen, personeel en ouders op een 
positieve manier met elkaar omgaan. 

 
Sociale Competentie Observatielijst (SCOL) 
We werken met een volgsysteem om de kinderen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling 
te kunnen volgen, de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) . Het is een scorelijst per leerling 
die de leerkracht twee maal per jaar invult: één keer rond de herfstvakantie en de tweede keer in het 
voorjaar. Na de eerste keer invullen maakt de leerkracht een beginanalyse van de gegevens: over een 
leerling of van de hele groep. 
De LeerlingSCOL is een aanvullende module op de SCOL. De module is bedoeld voor leerlingen van 
groep 6, 7 en 8.  
De leerlingen uit deze groepen vullen ook tweemaal per jaar de scorelijst zelfstandig in: ook één keer 
rond de herfstvakantie en de tweede keer in het voorjaar. 
Na het invullen kan het oordeel van de leerkracht, gemeten met de SCOL, vergeleken worden met het 
resultaat van de leerlingSCOL (per leerling en per groep ). Opvallende zaken worden besproken door 
de leerkracht met ouders (en kind). De IB-er kan daarbij ook aanwezig zijn. 
 
Samenwerken  
We werken aan een doorgaande lijn in samenwerkingsvaardigheden: van samen spelen en werken in 
de onderbouw naar samen leren in de middenbouw en coöperatief leren en uiteindelijk interactief 

 

afhankelijk leren in de bovenbouw. Kinderen leren mét en van elkaar. Het 
stimuleert de interactie tussen de kinderen die leidt tot ontwikkeling, zowel op 
cognitief als op sociaal gebied. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze 
praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor 
hen krijgt. Samenwerken is een vaardigheid die van groot belang is om goed te 
kunnen functioneren in het maatschappelijk leven. Ook tijdens sport en spel krijgen 
deze vaardigheden ruim de aandacht. Niet tegen elkaar, maar met elkaar. 
Coöperatieve spellen spreken andere talenten aan dan de bekende 
competitiespellen. Kinderen leren overleggen, hun mening te formuleren en naar 
elkaar te luisteren. Door al deze kenmerken dragen coöperatieve spellen bij aan 
een positieve houding die gericht is op samenwerking. De middenruimte is het 
samenwerkplein van de Polderhof.  
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Groepsafspraken 
Het hanteren van groepsafspraken in een groep is een algemene gewoonte. Als de afspraken worden 
samengesteld door de groep, dus leerkracht en leerlingen samen, dan gaan ze pas echt hun werk 
doen en bevorderen een atmosfeer van open communicatie. Samenstellen van groepsafspraken is 
één van de eerste activiteiten van een groep om een groepsgevoel te creëren. De afspraken zijn een 
norm voor het gedrag in de groep waaraan de leraren en leerlingen zich conformeren, richtlijnen die 
een groep samen brengen. Het proces van opstellen van de groepsafspraken benadrukt het belang 
van luisteren naar elkaar in een omgeving van respect en acceptatie.  

 
Grondwet van de school 
Onze grondwet luidt: 
• We helpen elkaar, zodat iedereen zich veilig kan voelen en met plezier kan leren. 
• We lossen problemen en conflicten met elkaar op. 
• We werken aan zelfcontrole en rust in de school. 
• We zijn zorgzaam voor elkaar én onze omgeving, de klas, de school en  buiten. 
• Je mag zijn wie je bent, niemand is meer of minder waard. 
We gaan graag met ouders in gesprek over onze grondwet. 
 
Continu verbeteren 
Ons onderwijs is gericht op continu verbeteren. Bij de continu verbeter benadering wordt de leerling 
actief betrokken bij de missie, gedragsregels en de doelen in de groep. We werken hiervoor met een 
leerwand. Dit is een hulpmiddel om reflectie vooraf, tijdens en na afloop van een leertaak te 
bevorderen. Daarnaast is er veel aandacht voor doelen op persoonlijk niveau. Vragen die centraal 
staan zijn: 

 Wat verwachten we van je? 

 Hoe kunnen we in de klas succesvol samenwerken? 

 Wat wil je zelf leren en hoe wil je dit bereiken? 

 Wat verwacht je van je ouders en van je juf of meester? 

 
We hanteren de leerlijn “leren leren”. Binnen deze leerlijn is er aandacht voor taakaanpak, uitgestelde 
aandacht / hulp vragen, zelfstandig (door)werken, samenwerken en reflectie op werk. Leerlingen leren 
gemotiveerd onderzoeken en taken uitvoeren, waarbij ze gebruik maken van informatie, strategieën 
en vaardigheden en ze leren reflecteren op eigen handelen. 
 
 
 
2.5  Actief burgerschap en sociale integratie 
 
Leren en ontwikkelen houdt natuurlijk niet op na de basisschool. Onze leerlingen moeten ‘later’ als zij 
(jong)volwassen zijn volop kunnen meedoen in onze samenleving. Wij zien onze school als 
oefenplaats voor burgerschap en integratie. De leerlingen maken, o.a. vanuit de Vreedzame School, 
kennis met  begrippen als grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale 
verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.  
We besteden aandacht aan: 

- Democratie; kinderen leren hun mening vormen, leren hoe onze democratie werkt en hoe zij 
daarin actief kunnen deelnemen.  We hebben begrip en respect omtrent elkaars mening en 
gaan met respect en waardering met elkaar om gaan. Een van de belangrijkste vaardigheden 
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die we kinderen moeten leren, is het op een gezonde manier van mening te verschillen. Alle 
kinderen doen mee aan de activiteiten rondom levensbeschouwing.  

- Participatie; hoe kun je bijdragen aan je eigen leefomgeving en actief meedoen? Met ouders 
spreken we over een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een actieve betrokkenheid van 
ouders bij de school werkt stimulerend en komt de kwaliteit van het onderwijs en de school ten 
goede.  
We hebben een leerlingenraad. Via verkiezingen worden de klassenvertegenwoordigers uit de 
groepen 5 t/m 8 gekozen. Op de vergaderingen worden agendapunten besproken die vanuit 
de klassen zelf worden aangedragen. Op deze manier wordt een stukje medezeggenschap 
georganiseerd, waarmee leerlingen invulling kunnen geven aan een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de schoolorganisatie. De leerlingen worden begeleid door een 
leerkracht. 
De leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor een opgeruimde school. Zij zorgen samen met 
de leerkrachten ervoor dat de lokalen, de gangen en de middenruimte opgeruimd blijven. 
Lokalen worden aan het eind van de dag geveegd en luizenzakken worden opgehangen. 
Wanneer alles netjes en opgeruimd is, wordt het voor iedereen plezieriger om in deze ruimtes 
te werken. 

- Identiteit; kinderen leren reflecteren op zichzelf en ontwikkelen een realistisch zelfbeeld. 

Overige onderwerpen die tijdens het schooljaar aan bod komen en bijdragen tot actief burgerschap 
zijn de excursie van groep 8 naar het Anne Frank Huis en de diverse lessen die inspelen op 
maatschappelijke problematiek bijvoorbeeld rondom alcohol, drugs en roken, financiën en Social 
media. 

 

2.6  Sterk in de klas 
 
Met plezier naar school! Ieder kind moet de gelegenheid krijgen om zich binnen zijn/haar 
mogelijkheden te ontwikkelen. Sommige kinderen ontwikkelen zich niet optimaal omdat ze 
bijvoorbeeld moeite hebben met de omgang met klasgenootjes of zich moeilijk kunnen concentreren. 
Dit kan zich uiten in slecht luisteren, snel afgeleid zijn, onzeker, onrustig, angst, pesten of gepest 
worden.  
 ‘Sterk in de klas’ helpt kinderen, individueel of in kleine groepjes, bij het ontwikkelen van sociale en 
emotionele vaardigheden, zodat zij zich weer prettig voelen in de klas. Schooluitval wordt hiermee 
voorkomen. Uniek is dat er niet alleen aandacht is voor het kind, maar ook voor zijn omgeving. Het 
kind, de leerkracht en de ouders werken allen aan dezelfde doelen, waardoor een krachtige 
gezamenlijke bijdrage plaatsvindt aan de ontwikkeling van het kind. Ons motto is één kind, één plan 
thuis en op school.  
De aanmelding voor “Sterk in de klas” verloopt via de Intern Begeleider (IB, Marita Mossou) van de 
school. Wilt u gebruik maken van ‘Sterk in de Klas’, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw 
kind. De leerkracht bespreekt  dit vervolgens met de IB-er. 
 
‘Sterk in de Klas’ is een project van Triade dat wordt gesubsidieerd door de Gemeente Almere. Bianca 
Beukeboom is de pedagogisch medewerker van “Sterk in de klas” die aan de Polderhof is verbonden.  
 

      
 
Een complimenten kaart voor de jongere 
kinderen. De kinderen kiezen een aantal kaartjes 
uit waar ze goed in zijn. Op de achterkant wordt 

Met een schaalvraag wordt het doel duidelijk 
gemaakt. Wat wil je graag bereiken? Waar sta je 
nu? Wat heb je nodig om een stapje hoger te 
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een kaartje geplakt wat het kind graag wil leren.  
 

komen? Welke kwaliteiten kunnen jou hierbij 
helpen? 

 
 
 
 

Intraverte op school  
Intraverte begeleidt kinderen met hulpvragen over gedrag en motoriek bij ons op school. 
Kinderoefentherapeuten en psychomotorische therapeuten helpen zo spelenderwijs mee aan de 
ontwikkeling van kinderen die even wat extra zorg behoeven.  
Alle omgevingsfactoren zijn van invloed op de ontwikkeling van een kind. Daarom worden zowel de 
ouders als de leerkracht/intern begeleider actief bij de begeleiding betrokken. 
Ouders zijn de zorgvragers en de zorgverzekering bekostigt op verwijzing van de huisarts het grootste 
deel van de behandeling. De kindertherapeut communiceert met de ouders en is ook graag op de 
hoogte van de bevindingen van de leerkrachten. Behalve dat begeleiding op school voordeel oplevert 
voor ouders en minder belastend is voor kinderen (halen en brengen etc.), levert het ook voordeel op 
voor de leerkrachten. Ook zij kunnen gebruik maken van de expertise van de therapeut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  De organisatie van het onderwijs 
 
3.1 De groepen 
 
Dit schooljaar hebben we tien groepen verdeeld over een onder- en bovenbouw:  
Groep 1/2 Praathof Groep 4  
Groep 1 Groep 5  
Groep 2 Groep 6  
Groep 3 A Groep 7  
Groep 3 B Groep 8  
 
We proberen tegemoet te komen aan de zogenaamde ononderbroken leergang van ieder kind. 
Binnen de eigen groep wordt getracht ieder kind op zijn eigen niveau te benaderen en te begeleiden. 
De overgang van de ene groep naar de volgende groep wordt per leerjaar bekeken. Naast het niveau 
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van presteren is ook het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling van belang bij de beoordeling 
of het kind kan doorgaan naar de volgende groep.  

 

 

Praathof 
Op de Polderhof hebben we sinds 2003 speciale groepen voor kinderen met een taal 
ontwikkelingsstoornis (TOS), de zogenaamde “Groep In School”. De groep wordt begeleid door een 
leerkracht, een onderwijs-assistente, een logopedist en een begeleider onderwijs van Passend 
Onderwijs Almere. Door de opgebouwde expertise en samenwerking met Passend Onderwijs Almere 
hebben we de mogelijkheid om goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling qua 
auditieve en/of communicatieve beperking.  
Vijf sterke punten van het onderwijs aan leerlingen met TOS zijn:  

- Leerlingen voldoende mondig maken zodat ze kunnen en durven zeggen wat ze willen 
zeggen of vragen.  

- Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van voorwerpen, plaatjes en foto’s, om woorden en 
begrippen inhoud te geven.  

- Als het nodig is, worden speciale methodes en materialen gebruikt: ‘gewoon waar het kan, 
speciaal waar het moet’.  

- Uitbreiden van de woordenschat: woorden vormen de bouwstenen van onze taal. Herhalen 
van woorden in verschillende situaties is daarbij essentieel.  

- Veiligheid bieden; In een veilige omgeving durft een leerling zich meer te uiten. Veiligheid 
ervaren betekent ook dat er vooral aandacht is voor de sterke kanten van de leerling; 
succeservaringen opdoen is van groot belang voor iedere leerling. 

Ons streven is dat het sterke (taal)aanbod in groep 1/2  Praathof het mogelijk maakt dat de kinderen 
met een TOS-medium arrangement vanaf groep 3 volledig integreren in de reguliere groepen waarbij 
uiteraard de specifieke begeleiding waar nodig gehandhaafd blijft.    
 
Groepsgrootte 
De groepsgrootte vinden we van belang. We streven ernaar de groepen zo klein mogelijk te houden, 
ook om de  integratie van de leerlingen uit de Praathof zo succesvol mogelijk te laten verlopen. We 
maken daarbij de kanttekening dat de groepsgrootte van belang is maar de kwaliteit van de leerkracht 
maakt het verschil. Eventuele knelpunten proberen we op te lossen b.v. door inzet van 
onderwijsassistenten.  
 

3.2  Onderwijs op maat 
 
Ieder kind is verschillend. We houden zoveel mogelijk rekening met individuele verschillen. De 
leerlingen worden zorgvuldig in hun ontwikkeling gevolgd en het onderwijsaanbod sluit daar zoveel 
mogelijk bij aan door – waar nodig – een aangepaste leerweg en/of extra zorg aan te bieden.  
Onder leren verstaan we niet alleen het verwerven van kennis en vaardigheden, maar ook het leren 
omgaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, je gevoelens leren uiten en een 
zelfstandige taakgerichte werkhouding ontwikkelen.  
Uiteindelijk gaat het ons erom dat de kinderen zich op alle terreinen optimaal ontwikkelen. We streven 
ernaar dat ouders daarbij betrokken zijn en een actieve rol in de school als gemeenschap vormen.  
 
 

3.3  Methodes 
 
Groep 1 en 2 
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met Kleuterplein, de mappen met sprongen vooruit, fonemisch- en 
gecijferd bewustzijn en Inzichtelijk.  
Kleuterplein is een methode waar de leerlijnen van taal / lezen, schrijven, rekenen, motorische 
ontwikkeling, spel en sociaal emotionele ontwikkeling in voorkomen. Er wordt gewerkt met routines 
(vaste werkvormen) die telkens terugkeren. In elk thema zitten zulke routines, zoals de thematafel, 
interactief voorlezen, de lettertafel en de terugblik op het thema.  
 
Inzichtelijk is een plannings- en registratiesysteem  dat de leerkrachten van groep 1 en 2 zicht geeft op 
de doorgaande leerlijnen, de onderwijsbehoeften van leerlingen en de opbrengsten en ontwikkelingen 
van leerlingen. 
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De leerlingen uit groep 1 maken twee (verplicht) taakjes per week. Dit kan een opdracht met 
ontwikkelingsmateriaal zijn of een creatieve opdracht. In groep 2 worden er drie taken gemaakt.  
 
Groep 3 t/m 8 
Vanaf groep 3 geven wij methodisch onderwijs, waarbij wij ons richten op de kerndoelen zoals die 
door het ministerie zijn vastgesteld. De methodes bieden mogelijkheden tot differentiatie en 
zelfstandig werken.  
 
Taal en leesvaardigheden 
Het taalonderwijs is gericht op het leren spreken, schrijven, lezen en luisteren.  
In groep 3 wordt voor het aanvankelijk lezen de methode Veilig leren lezen gebruikt. Voor het 
voortgezet technisch lezen wordt in de groepen 4 t/m 8 de methode Estafette gebruikt. Beide 
methodes zijn ontwikkeld door uitgeverij Zwijsen.  
Begrijpend lezen wordt aangeleerd met de methode Nieuwsbegrip XL. Hiermee voldoet de school aan 
de kerndoelen. Nieuwsbegrip is gebaseerd op aansprekende teksten en opdrachten aan de hand van 
de actualiteit. Uiteraard worden de aangeleerde strategieën ook toegepast bij andere (zaak)vakken. 
Na de voorjaarsvakantie wordt gestart met een nieuwe taal- en spellingmethode; Taalverhaal.  
 
Rekenvaardigheden:  
Op de Polderhof werken we met de realistische rekenmethode Alles Telt van uitgeverij 
ThiemeMeulenhoff.  Naast het verwerven van inzicht en het zoeken naar creatieve oplossingen, wordt 
er aandacht besteed aan hoofdrekenen. Leerlingen die minder talent voor rekenen hebben, worden 
vaste oplossingsstrategieën aangeboden in combinatie met meer (en soms aangepaste) oefenstof. 
Voor leerlingen die meer aankunnen, wordt het plusschrift ingezet. 
 
Schrijfonderwijs: 
Schrijven in de basisschool is de methode voor het schrijfonderwijs. In de laatste maanden van groep 
2 starten we met voorbereidende schrijfoefeningen. In groep 3 staat het los schrift centraal en 
vervolgens het verbonden schrift. In groep 8 ontwikkelen de leerlingen een eigen handschrift, 
doorgaans het blokschrift. 

   
 
 
Wereldoriëntatie:  
Voor groep 3 en 4 is een wereldoriëntatiepakket Naut, Meander en Brandaan (uitgeverij Malmberg) 
ontwikkeld dat kinderen goed voorbereidt op de wereldoriëntatievakken in groep 5.  De kinderen 
starten in groep 3 met één werkboek, dat ze meenemen naar groep 4. In dat "Leer-doeboek" staan 
opdrachten voor zelfstandig werken. De belangrijkste thema's van de vakken natuur en techniek, 
aardrijkskunde en geschiedenis komen geïntegreerd aan bod. Spelen en leren staat hierbij centraal.  
Vanaf groep 5 worden leer- en werkboeken gebruikt. Naut (natuur en techniek) Meander 
(aardrijkskunde) Brandaan (geschiedenis)  verbindt kennis én vaardigheden.  
Studievaardigheden:  
Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. Informatie is overal te vinden, zeker op 
internet. Maar hoe zoek je gericht? En waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk je die? Met 
Blits leren kinderen uit groep 5 t/m 8 het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen.  
De toetsen van Blits sluiten aan bij de toetsen van het Cito. 
 
Engels 
In de groepen 7 en 8 krijgen de leerlingen Engelse les. Beheersing van de Engelse taal wordt steeds 
belangrijker door de toenemende internationalisering en de mogelijkheden om te communiceren met 
elkaar. We gebruiken de methode Real English. 
 
Vreemde talen 
Voor leerlingen die qua lesstof meer aan kunnen, hebben we Languagenut. Dit is een systeem waarbij 
leerlingen één van de 22 aangeboden talen kunnen kiezen. Door spelletjes en activiteiten leren 
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leerlingen op een leuke en effectieve manier een nieuwe taal. Aanmelding loopt via de leerkracht en 
Intern begeleider.  
 
Sociale emotionele ontwikkeling 
Sinds vorig schooljaar zijn we een Vreedzame school. Op schoolniveau streeft het programma  naar 
een positief sociaal en moreel klimaat, waarin leerkrachten prettig werken, handelingsverlegenheid bij 
leerkrachten voorkomen wordt, kinderen zich veilig voelen, kinderen zich gehoord en gezien voelen, 
iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander, iedereen op een positieve manier met elkaar 
omgaat, de eigen kracht van kinderen benut wordt.  
De implementatie van de methode is een tweejarig traject.  
 
Cultuureducatie 

“Kunst is Dichterbij dan je Denkt” biedt een lesprogramma dat bestaat uit vier lesblokken per 
schooljaar. In drie lesblokken geeft de leerkracht met behulp van het digitale lesboek kunstlessen 
die aansluiten op de masterclasses die kunstenaars geven. Ieder lesblok staat er een kunstwerk 
uit de omgeving van Almere centraal: theater, beeldende kunst, een bijzonder gebouw, 
landschapskunst of een archeologische vondst. Daarnaast gaan de leerlingen in één lesblok op 
excursie naar een theatervoorstelling van BonteHond of bezoeken ze een culturele instelling in 
Almere.  
 
 
3.4 Thema’s  
 
Schoolbreed werken we aan gezamenlijke thema’s. Ieder thema loopt van vakantie tot vakantie 
waardoor het totaal op vijf thema’s per schooljaar komt. Het eerste thema van ieder schooljaar staat in 
het teken van Taal. De verschillende thema’s komen aan bod in specifieke lessen over het onderwerp. 
Waar mogelijk wordt het thema geïntegreerd binnen de methodegebonden lessen. De invulling is per 
bouw verschillend. Cultuureducatie heeft een belangrijke plek binnen de thema’s. We werken hiervoor 
samen met Collage. Collage Almere is de schakel tussen kunst- en cultuuraanbieders en het primair- 
en voortgezet onderwijs van Almere. De thema’s worden afgesloten met een kijkochtend voor de 
ouders.   
In schooljaar 2017-2018 hebben we gekozen voor de volgende thema’s: 
 
 

Week Psz Kleuters 2017-2018 Kleuters 2018-
2019 

Week 3 t/m 8 

36/37 welkom   40 t/m  
42 

Griezelen 
(kinderboekenweek) 

36 t/m 38  Een nieuw 
schooljaar  
Thema: Dit ben ik 

Mijn familie 
 

  

38/42 Regen     

39 t/m 42  Herfst  
Thema: Het weer 

Dieren 
 

  

44 t/m 47 Wat heb je 
aan? 

Sint 
Maarten/Sinterklaas 
Thema post 

Verkeer/vervoer 44 t/m 
51 

Feest 

48 t/m 51 Eet 
smakelijk 

Eten Feest   

2/3  Welkom 
Puk 

    

2/3/4  Kunst Een heel jaar 
rond 
(seizoenen) 
 

2 t/m 8  Kunst 

4,5,6,7,8 Hatsjoe     

5,6,7,8  Gezondheid    

10 t/m 13 Lente 
(knuffels 

Lente 
Thema: op de 

Alles groeit 
 

10 t/m 
17 

Geschiedenisthema 
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uit Puk en 
Ko) 

boerderij 

14 t/m 17 Ik en mijn 
familie 

Dino’s (project 
schoolthema 
eenmalig) 

project 
schoolthema 
eenmalig 

  

19 t/m 22 Dit ben ik Bouwen 
 

Thuis 
 

19 t/29 Groeien en bloeien 
(40 jarig bestaan 

23 t/  27 Oef wat 
warm 

Vakantie  Water 
 

  

 
 
3.5  ICT  
 
Nu:  
Computers worden binnen de school gebruikt ter ondersteuning van het leerproces. De ICT –
coördinator en de mediacoach van de bibliotheek Almere verzorgen lessen in het gebruik van de 
computer en het maken van presentaties.  We maken gebruik van verschillende software 
programma’s die aansluiten bij de methodes die we op school hanteren zoals Alles Telt en 
Nieuwsbegrip XL.  Vanaf groep 3 werken de leerlingen volgens een rooster minimaal een half uur per 
dag op de computer.  De computers staan opgesteld in het computerlokaal op de begane grond en in 
de bibliotheek op de eerste verdieping. In enkele groepen, b.v. in de onderbouw, staan ook computers 
in de klas. In groep 7 en 8 wordt gewerkt met Snappet. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat 
wordt aangeboden op tablets. Leerlingen maken opgaven op de tablet die inhoudelijk vergelijkbaar 
zijn met de opgaven in werkboeken. Voordelen van Snappet zijn dat leerlingen meteen feedback 
ontvangen over gemaakte opgaven, adaptieve opgaven aangeboden worden, en leerkrachten tijdens 
de les direct zicht hebben op de voortgang van individuele leerlingen en de gehele groep. 
 

 
Nabije toekomst: 
Om aan te sluiten bij de multimediale cultuur van nu en kansen te benutten op het gebied van 
gepersonaliseerd, gedifferentieerd en contextrijk leren willen we een prominente plek voor ICT in ons 
onderwijs. Visieontwikkeling is een voorwaarde.  We sluiten aan bij de ASG-brede reorganisatie op het 
gebied van ICT.  
 
Digitale schoolborden 
In alle groepen wordt gewerkt met het digitale schoolbord. Methodes hebben de software afgestemd 
op het werken met het digitale schoolbord. Hierdoor kunnen we meer gebruik maken van 
ondersteunend, passend lesmateriaal.  
 
 
3.6 Lichamelijke opvoeding  
 
Plezier in bewegen speelt een grote rol in het bewegingsonderwijs. De lessen worden zo 
samengesteld, dat ieder kind op zijn of haar niveau mee kan doen. Niet alleen het beheersen van de 
bewegingsvormen vinden we belangrijk, maar ook het samenwerken met andere kinderen in de les en 
het zelfvertrouwen van het kind. De lessen worden gegeven door de vakleerkracht. De onderbouw 
gymt in het speellokaal, de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in de naastgelegen sportzaal.  
Tijdens de gymlessen dragen de leerlingen van groep 3 t/m 8 sportkleding (gym broek, turnpakje/shirt) 
en stellen we in verband met de veiligheid het dragen van gymschoenen verplicht. Buitenschoenen 
mogen niet in de gymzaal gebruikt worden. Sieraden worden veiligheidshalve afgedaan en nog liever 
thuisgelaten.  
De kinderen uit groep 1/2 dragen gymschoenen. Als zij zichzelf kunnen aankleden, mogen zij ook een 
gympakje of sportbroekje aan.   
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Motorische ondersteuning 
De vakleerkracht geeft naast de gymlessen ook motorische ondersteuning in de onderbouwgroepen. 
Er wordt gewerkt met een klein groepje leerlingen dat extra steun kan gebruiken om tot gericht 
bewegen te komen.  
 
Minimaal twee keer per jaar wordt er een schoolbrede sportdag georganiseerd: het Nationaal (sport) 
ontbijt en de Koningsspelen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Doelen schooljaar 2017-2018 
 
Onze ambitie voor de komende jaren is goed onderwijs met hoge leeropbrengsten en een school die 
zich onderscheidt in (pedagogische) didactische aanpak.  
 
De doelen voor schooljaar 2017-2018 zijn: 

 
Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces  

- Omgeving creëren die autonomie, competentie en relatie versterkt. In relatie/verbinding met 
Vreedzame School.   

- Leerlijn “Leren leren” (CED-groep) inzetten. 
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Taalaanbod verdiepen en verbreden 
- Implementatie nieuwe taalmethode. 
- Taalbeleid vaststellen 

 
Een ondersteunend, veilig en uitdagend pedagogisch klimaat 

- Implementatie methode Vreedzame School 2e jaar 
- Verstevigen samenwerking leerkracht en pedagogisch medewerker Sterk in de klas   

 
Vergroten kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten 

- Afstemming met peuterspeelzaal, rol VVE coördinator definiëren (taken en bevoegdheden 
helder).  

- Actieteam Taal en actieteam Rekenen, zij bewaken voortgang kwaliteitsontwikkeling. 
- Kennis vergroten bij leerkrachten om leerlingen met specifieke ontwikkelings- en 

ondersteuningsbehoeften goed te kunnen begeleiden. Inzetten experts POA. 
 
Een goed partnerschap met ouders 

- Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek wanneer de ontwikkeling van een kind daar 
aanleiding toe geeft. 

- Alle ouders zijn aangesloten op digiduif. Aanmelden wordt (indien nodig) ondersteund door de 
ICT coördinator. Wekelijkse nieuwsbrief verschijnt op digiduif.  

- Organiseren koffie-ochtenden en open lessen voor ouders. 
- VVE-Thuis voor ouders van leerlingen uit de groepen 1 en 2/ VVE op stap voor de ouders van 

de peuterspeelzaal.  
 
Samenwerking Polderhof en peuterspeelzaal ’t Hof (Kinderopvang GO!) 

- Beleidsplan en uitvoeringsplan VVE De Polderhof & /t Hof 2017-2018 
- Aanstellen nieuwe VVE coördinator Polderhof (taken en bevoegdheden verhelderen). 

 

We werken samen met verschillende (externe) partijen waaronder  Bureau Bijzonder Jij en de CED-
groep om de doelen te realiseren. We hebben wekelijks een LeerKRACHTbijeenkomst waarbij een 
onderwijsinhoudelijk item op de agenda staat. 
    
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
5. De kinderen 
 
5.1 Plaatsing van een kind op school 
 
Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht cultuur en achtergrond. We gaan er vanuit dat u 
onze uitgangspunten onderschrijft. Alle geïnteresseerde ouders worden eerst uitgenodigd voor een 
kennismaking met de school. In deze kennismaking vertelt de directeur u over de organisatie en het 
onderwijs op onze school en wordt een ronde gemaakt door de gehele school in vol bedrijf.  
Kiest u voor onze school, kunt u een aanmeldformulier en een ouderverklaring invullen en aan ons 
terugsturen. Met het invullen van dit formulier verklaart u uw kind op één school te hebben 
ingeschreven. Als blijkt dat wij de best passende plek zijn, wordt het aanmeldformulier het 
inschrijfformulier. Voor kleuters is er in principe gelegenheid om een aantal ochtenden te wennen. 
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Beperkingen gelden echter in de decembermaand en de laatste weken voor een zomervakantie. Uw 
kind wordt verwacht op de eerste dag na zijn/haar vierde verjaardag. Kinderen die in de maand juni en 
juli 4 jaar worden, starten na de zomervakantie op school.  
 
 
5.2 Tussentijdse inschrijving  
 
Kinderen kunnen in de loop van het schooljaar worden aangemeld. In principe geldt de afspraak dat 
een kind tussentijds niet wordt ingeschreven, tenzij er een dringende reden is zoals bijvoorbeeld een 
verhuizing. Voor plaatsing wordt altijd contact opgenomen met de huidige school van het kind. Er 
worden (didactische) gegevens uitgewisseld.  Plaatsing van het kind hangt af van de uitkomsten van 
die gegevens. Hierbij wordt gekeken of de Polderhof de juiste onderwijsleerplek is om tegemoet te 
komen aan de leerbehoeften van het kind.  
 
Wanneer een leerling tussentijds de Polderhof verlaat, kunnen ouders een afspraak maken voor een 
uitschrijving. Het onderwijskundig rapport en een uitschrijfformulier worden opgestuurd naar de nieuwe 
school.  
 
 
5.3 De ontwikkeling en resultaten van kinderen  
 
Leerkrachten kijken goed naar de kinderen in hun groep, tijdens de instructie en als de kinderen aan 
het werk zijn of met elkaar spelen.  Zij stellen zich vragen als: Is het kind gelukkig hier op school?  Op 
welke wijze kan ik dit kind het beste benaderen? Welke leerstrategie sluit aan bij dit kind?   Heeft het 
kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld? Heeft het kind een goede werkhouding?  Wat kan ik 
doen om te zorgen dat de ontwikkeling van dit kind optimaal verloopt?  Hoe zit het met de motivatie 
om te leren bij dit kind? 
Ook houden wij de leerresultaten bij door middel van methodegebonden toetsen en toetsen behorend 
bij het leerlingvolgsysteem (LVS). Methodegebonden toetsen zijn toetsen die behoren bij de methodes 
die wij gebruiken. Met deze toetsen meten wij in hoeverre de kinderen de aangeboden leerstof 
hebben begrepen. Toetsen behorend bij het leerlingvolgsysteem zijn de toetsen van het landelijke 
toetsinstituut CITO.  Deze toetsen zijn er voor de gebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, 
woordenschat, spelling en rekenen/wiskunde. De sociaal-emotionele ontwikkeling leggen wij vast in 
SCOL, ons leerling volgsysteem.  
 
 
5.4 De begeleiding naar het voortgezet onderwijs 
 
Onze leerlingen worden vanaf groep 1 gevolgd volgens een leerlingvolgsysteem (LVS). Deze toetsen 
worden twee maal per jaar afgenomen (in januari en juni) en vormen, samen met toetsen van de 
methodes, een goed beeld van de leerling in de betreffende jaargroep.  
In groep 6 en 7 nemen wij ook de Entreetoets af. De Entreetoets geeft een voorlopig beeld van de 
richting (niveau) van de leerlingen en aan welke onderdelen de leerling nog kan werken. De leerkracht 
richt het onderwijs hier op in.   
Eind groep 6 en 7 formuleert de groepsleerkracht samen met de Intern Begeleider een voorlopig 
advies. Dit advies wordt in een persoonlijk gesprek toegelicht. Het voorlopig advies is enerzijds 
gebaseerd op de uitslagen van de Cito Entreetoetsen en anderzijds op de resultaten van de LVS- 
toetsen.  
Voor de ouders van groep 8 vindt er aan het begin van het schooljaar een ouderbijeenkomst plaats 
waarin voorlichting wordt gegeven over de procedure. Tijdens het eerste rapportgesprek in november 
komt het richtinggevend advies aan de orde. Tijdens het tweede rapportgesprek in februari wordt het 
definitieve advies besproken. Dit advies is gebaseerd op de observaties van de leerkracht 
(betrokkenheid van de leerling, werkhouding, zelfstandigheid), het voorlopig advies uit groep 6 en 7en 
de gegevens uit het leerlingvolgsysteem (toetsen van januari, M8). Met dit advies schrijven de 
leerlingen zich in op een VO-school. 
Sinds 2015 wordt de Eindtoets groep 8 in april afgenomen. Wij nemen de IEP-toets af. De uitslag van 
de toets volgt een paar weken later. Deze uitslag kan ervoor zorgen dat het niveau, gegeven in 
februari, naar boven wordt bijgesteld. Het kan niet naar beneden worden bijgesteld.  
Belangrijk om te vermelden is dat wij als school te allen tijden kijken naar de prestaties van de leerling, 
naar inzet en motivatie en dat wij hoge verwachtingen hebben van iedereen. Onze leerlingen worden 
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gestimuleerd verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces, en te vertrouwen op zichzelf. 
Niemand daarin uitgezonderd. 
 
Na groep 8 maken de kinderen de overstap naar het voortgezet onderwijs. Als het kind eenmaal van 
school is, blijft er contact met de nieuwe school. Zo blijven wij de vorderingen ook op langere termijn 
volgen.  
 
De Almeerse scholen voor voortgezet onderwijs zijn brede scholengemeenschappen zodat in principe 
alle kinderen er terecht kunnen. Daarnaast bestaan er nog scholen voor voortgezet speciaal onderwijs 
(VSO). Rond de jaarwisseling organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs allerlei activiteiten 
zoals opendagen en een voorlichtingsavond. We adviseren de ouders de open dagen met hun kind te 
bezoeken.  

 
 
5.5 Schorsing en verwijdering van een kind 
 
Over het algemeen krijgen leerlingen niet te maken met schorsing of verwijdering. Toch kunnen zich 
omstandigheden voordoen op grond waarvan het schoolbestuur besluit een leerling niet toe te laten 
tot de school, tijdelijk de toegang tot de school te ontzeggen of van school te verwijderen. Het is dan in 
het belang van alle partijen – de leerling, de ouders, het College van Bestuur en de school – dat de 
regels en de procedures zorgvuldig worden uitgevoerd. De directeur voert in voorkomende gevallen, in 
naam en onder verantwoordelijkheid van het Collega van Bestuur, het protocol uit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. De zorg voor uw kind 
 
De leerkrachten op de Polderhof beschikken over basisvaardigheden die nodig zijn om 
gedifferentieerd les te geven en kunnen daardoor aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de 
(meeste) leerlingen. We werken systematisch aan ontwikkeling van de organisatie en de mensen.  
 
We willen elk kind goede zorg kunnen bieden, daarom is het van belang dat er planmatig gewerkt 
wordt, met behulp van een jaarplanning. In deze jaarplanning is de zorgcyclus van het 
HandelingsGericht Werken (HGW) opgenomen. De school heeft een systeem van leerlingenzorg 
waarin het handelen van de leerkracht centraal staat. De leerkracht biedt extra ondersteuning en/of 
uitdaging aan de leerling en signaleert of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Het 
systematisch volgen van de ontwikkeling van de kinderen en het planmatig afstemmen van het 
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onderwijs op de behoeften van het kind noemen wij interne zorg. De Intern begeleider helpt 
leerkrachten met de kinderen die extra zorg nodig hebben. Dit kan zijn omdat het niet goed gaat of 
juist omdat zij veel meer aankunnen.   
We hebben met elkaar afgesproken dat we in het belang van het kind u eerlijk en tijdig informeren 
over de ontwikkeling van uw kind. Dat doen we o.a. met behulp van ons Cito leerlingvolgsysteem 
tijdens de kennismakingsgesprekken en de rapportgesprekken. Uit onderzoek is gebleken dat 
ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de schoolprestaties en de werkhouding van kinderen. 
We verwachten daarom van u als ouders / verzorgers, dat u belangstelling heeft voor het werk van de 
kinderen in onze school. Wij hopen ook dat u niet zult aarzelen om op school te komen om over uw 
kind(eren) te praten. 
 
 
6.1 Kennismakingsgesprekken 
 
Ouderbetrokkenheid vinden we erg belangrijk. Daarom starten we ieder schooljaar met 
kennismakingsgesprekken.  Er vindt een overdracht van alle kinderen van de ene groep naar de 
andere groep plaats tussen de leerkrachten maar wij vinden de inbreng van ouders t.a.v. het welzijn 
en de ontwikkeling van uw kind(eren) ook erg belangrijk. Het doel van een kennismakingsgesprek is:  
De start van een goede samenwerking tussen ouders en leerkracht waarbij het kind centraal staat.  
 
 
6.2 Rapportage aan de ouders 
 
De kleuters ontvangen twee keer per jaar (februari en juni) een rapport, de leerlingen uit groep 3 t/m 8 
ontvangen drie keer per jaar (november, februari en juni) een rapport voorafgaande aan het 
rapportgesprek. Ouders krijgen via Digiduif een uitnodiging zich in te schrijven voor het 
rapportgesprek. We vinden het erg belangrijk om met ouders over het rapport te praten.  
In het rapport staan de leerprestaties vermeld, maar ook  de sociaal-emotionele ontwikkeling komt aan 
bod. Vanaf groep 5 worden de ouders samen met hun kind verwacht op het rapportgesprek.  
 
Facultatieve rapportagegesprekken 
De rapportagegesprekken in april dragen een vrijwillig karakter. Dat wil zeggen dat de leerkrachten de 
ouders uitnodigen met wie zij een gesprek willen, omdat de ontwikkeling van het kind daar aanleiding 
toe geeft. Wij verwachten u dan op het gesprek. Ook kan het zijn dat u behoefte heeft aan overleg met 
de leerkracht. U maakt dan een afspraak met de leerkracht.   
 
 
6.3 Zorg voor kinderen met specifieke behoeften  
 
Wij vinden het heel belangrijk dat ieder kind zoveel mogelijk kan werken naar eigen mogelijkheden en 
talenten. Daarbij zoekt de leerkracht steeds opnieuw naar een betekenisvolle context om te zorgen 
dat kinderen betrokken kunnen zijn bij hun leerproces. Als kinderen daarbij extra hulp nodig hebben, 
organiseren wij die hulp door afstemming te zoeken tussen de mogelijkheden van die leerling, de 
leerkracht, de thuisomgeving en extra hulp. Naarmate een leerling ouder is, krijgt deze een steeds 
grotere  inbreng in het proces van afstemming. 
De leerkracht en intern begeleider voeren 3x per jaar overleg in de leerling/groepsbespreking. Hierin 
worden de leerlingen die extra zorg nodig hebben systematisch besproken.  
Tijdens zo'n overleg worden  a. OPP’s geëvalueerd (OPP is een ontwikkelingsperspectief, een 

speciaal plan om een kind te begeleiden)                                                                                                   
b. afspraken gecontroleerd   

    c. leerlijnen besproken                                                                            
    d. acties naar ouders vastgesteld. 
 
 
6.4 Extern onderzoek  
 
Als de inspanningen niet helpen, vindt er extra onderzoek plaats bij uw kind. De intern begeleider 
verzamelt alle informatie die aanwezig is en heeft een gesprek met u als ouders.  
De aandachtsgebieden daarbij zijn werkhouding en taakgedrag, leerontwikkeling, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling. In overleg met u bepaalt de intern begeleider op welk 



27 
 

gebied er nader (extern) onderzoek nodig is. Daarna wordt in overleg met u een plan opgesteld.  Wij 
wijzen u erop dat er geen speciale onderzoeken, handelingsplannen of afwijkende maatregelen 
worden genomen zonder dat u daarvan op de hoogte gebracht wordt of daar, in sommige gevallen, 
uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming voor hebt gegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. De leerkrachten 

 
7.1  Vervanging  
 
Ook onze school heeft wel eens te maken met leerkrachten die door ziekte of zwangerschapsverlof 
gedurende een bepaalde periode hun werk op school niet kunnen verrichten. Onmiddellijk na de 
melding gaat de school op zoek naar interne vervangers. Als deze er niet zijn, dan wordt gezocht naar 
externe vervangers. We streven er altijd naar de afwezige leerkracht te vervangen. Incidenteel worden 
de leerlingen verdeeld over de andere groepen. 
 
 
7.2 Stagiaires 
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Leerlingen van de opleiding voor onderwijsassistenten of Sport & bewegen ROC dienen regelmatig op 
basisscholen te oefenen in het lesgeven of het ondersteunen van de lessen. In principe zijn wij bereid 
daaraan onze medewerking te verlenen. We bekijken van jaar tot jaar of wij de mogelijkheid en de 
capaciteit hebben stagiaires op te nemen. 
 
 
7.3 Scholing van leerkrachten 
 
Het onderwijs is voortdurend in beweging. Er zijn nieuwe inzichten, werkmethodes, etc. waarvan de 
leerkracht zich op de hoogte moet houden. Dit vereist voortdurend scholing. Op school besteden wij 
daar enige studiedagen aan. Op deze dagen is uw kind vrij, dit is in de jaarkalender opgenomen. 
De scholing voor dit jaar is terug te vinden in de jaarplanner 2017-2018.   
 
 
7.4  Onderwijsassistent 
 
De onderwijsassistent wordt ingezet voor de leerlingen met TOS (taalontwikkelingsstoornis) in groep 
1/2 Praathof  en voor de leerlingen met TOS die integreren in de reguliere groepen.  Waar mogelijk 
profiteren ook de leerlingen van de reguliere groepen van de extra ondersteuning die de 
onderwijsassistent biedt.  
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8.  De ouders 
 
8.1 Ambities 
 
Wij geloven in de kracht van samen. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen om 
mee te werken aan een schoolomgeving waarin alle kinderen, ongeacht hun achtergronden, herkomst 
of aard, mee kunnen doen, zich goed voelen en hun weg kunnen vinden en waarin niemand zich 
buitengesloten of afgewezen voelt. 
 
De kracht van samen  De ouders / verzorgers 
We streven naar een gelijkwaardige samenwerking in de vorm van partnerschap tussen ouders en 
school. Kinderen ontwikkelen zich beter wanneer professionals en ouders goed contact met elkaar 
hebben en met elkaar samenwerken. We werken aan een verbreding van informeel en formeel 
partnerschap naar pedagogisch, didactisch en maatschappelijk partnerschap. Door een actieve inzet 
op contact en educatief partnerschap wordt de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun 
kind bevorderd. Het is belangrijk dat school aansluit bij wat de ouders zelf wensen, weten en kunnen. 
We willen een doorgaande lijn van school en thuis. We vinden het belangrijk dat we op school 
Nederlands met elkaar spreken.   

 
Gegevens waarderingsvragenlijsten  
In juni 2016 zijn tevredenheidpeilingen van het Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek (BvPO) 
afgenomen onder ouders en leerlingen. Er hebben in totaal 86 ouders en 67 leerlingen verdeeld over 
de groepen 5 t/m 8 de enquêtes ingevuld. De leerlingen hebben de vragenlijst digitaal op school 
ingevuld.  
De ouders waarderen de school met een gemiddeld rapportcijfer van 7,8. 
De kinderen waarderen hun school met een 7,7. 
 
 
8.2 De ouderkamer 
 
In de teamkamer worden de maandelijkse koffieochtenden voor ouders met directie georganiseerd. 
De keuken op de eerste verdieping is een multifunctionele ruimte waar nog meer inhoud aan de 
ouderkamer gegeven kan worden.   
 
 
8.3 Klassenouder 
 
Elke groep heeft een klassenouder. Een klassenouders is een spil tussen leerkracht en ouders. De 
klassenouder is het aanspreekpunt voor de leerkracht. De taak van de klassenouder kan per groep 
verschillend ingevuld worden. De ouder kan betrokken worden bij de klassenactiviteiten, afhankelijk 
van de wens van de leerkracht.  
Taken die een klassenouder zou kunnen uitvoeren:  

- helpen organiseren bij excursies  
- helpen organiseren bij incidentele gebeurtenissen in de klas  
- begeleiden bij het lezen  
- lokaal versieren voor een feest  
- lokaal inrichten rondom een thema  

Aan het begin van het schooljaar zullen de leerkrachten ouders hierover benaderen. Alle 
klassenouders van de school zijn aan het begin van het schooljaar bekend. 
 

 
8.4  Informatievoorziening aan ouders  
 
Algemeen 
Digiduif (voorheen Basisschoolnet) 
Digiduif is een online en interactief platform waardoor leerkrachten en ouders effectief met elkaar 
kunnen communiceren. Medewerkers van de school en de ouders van de kinderen krijgen toegang tot 
een beveiligde omgeving binnen Digiduif.nl. Ouders melden zichzelf aan om op de hoogte te blijven 
van alle informatie voor hun kind(eren).  
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Nieuwsbrief 
Aan het eind van elke week ontvangen de ouders/verzorgers een nieuwsbrief via Digiduif. In de 
nieuwsbrief staan wetenswaardigheden en/of data die van belang zijn voor de komende week of 
weken, leuke anekdotes of andersoortige nieuwtjes bestemd voor  kinderen en hun 
ouders/verzorgers.  
 
Algemene informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar nodigen wij u uit om kennis te maken.  
U krijgt informatie die specifiek gaat over de groep waarin uw kind dat jaar zit. Ook heeft u de 
gelegenheid kennis te maken met andere ouders uit de groep. 
Wij vinden het heel belangrijk dat u op de hoogte bent van de gang van zaken in de groep van uw 
kind. Wij stellen uw aanwezigheid dan ook erg op prijs. 
 
Informatie over uw kind 
Ouders worden op verschillende manieren op de hoogte gebracht over de ontwikkeling van hun kind. 
Samen met de ouders zijn we partner in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Het is daarom 
van groot belang elkaar goed te informeren en op de hoogte te zijn van alle relevante zaken omtrent 
het kind en de school. Op de Polderhof vindt informatieoverdracht op drie manieren plaats; 

- Tijdens de haal- en brengmomenten. Er is tijd om ouders kort en informeel op de hoogte te 
brengen. Ouders kunnen korte mededelingen doorgeven.  

- Bij een geplande afspraak. Voor vragen of bespreekpunten met betrekking tot de ontwikkeling 
van het kind, de thuissituatie of andere vragen aangaande de persoonlijke situatie, wordt een 
afspraak gemaakt. Deze gesprekken vinden plaats op vraag van de ouders of van de 
leerkracht. Indien nodig sluit de intern begeleider aan bij deze gesprekken. 

- Bij oudergesprekken op basis van de voortgangs/rapportgesprekken. Drie keer per jaar krijgen 
de kinderen een rapport. Dit is een schriftelijke verslaglegging op basis van observatie- en 
toetsgegevens.  De ouders worden aangesproken op hun aanwezigheid.  

 
Kinderen van gescheiden ouders 
Wanneer beide ouders met het ouderlijk gezag belast zijn, is de hoofdregel dat beiden recht hebben 
op dezelfde informatie. Indien de ouders goed contact met elkaar onderhouden, zal de school met de 
ouders de afspraak maken dat de met de dagelijkse zorg belaste ouder alle informatie, uitnodigingen 
e.d. doorspeelt aan de andere ouder. Wanneer geen sprake is van goed contact tussen beide ouders, 
maakt de school, in overleg met de ouders, een keuze omtrent de informatievoorziening.  
 
Ouders die geen ouderlijk gezag hebben, maar wel geïnformeerd willen worden, kunnen een 
schriftelijk verzoek indienen. Bij dit verzoek ontvangen we graag een kopie van een rechterlijke 
beschikking en het gedeelte van het ouderschapsplan dat betrekking heeft op de schoolgang van uw 
kind en de omgangsafspraken. Op grond van het Burgerlijk Wetboek, boek 1: art. 377c is het recht op 
informatie voor ouders die geen ouderlijk gezag hebben, beperkt.  
 
 
8.5  Inspraak 
 
Ouders/verzorgers hebben inspraak op aspecten van schoolontwikkeling of -gebeurtenissen via de 
Medezeggenschapsraad en Ouderraad. 
De Polderhof beschikt over een actieve ouderraad (OR) en een kritische medezeggenschapsraad 
(MR). 
Aan het begin van elk schooljaar organiseert de OR/MR een algemene MR/OR vergadering, waar 
verantwoording wordt afgelegd over het afgelopen schooljaar en een blik naar de toekomst geworpen. 
Deze vergadering is openbaar. 

 
De Ouderraad en ouderbijdrage 
Binnen de school is een ouderraad (OR) actief. Zij nemen deel aan het opzetten en uitvoeren van 
feesten en andere activiteiten zoals de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, 
diverse (naschoolse) sporttoernooien, de avondvierdaagse, afscheidsfeest groep 8 etc. Voor deze 
activiteiten vragen wij u om een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig. We zien graag dat 
iedereen zijn financiële steentje bijdraagt, zodat we de activiteiten voor uw kind(eren) kunnen blijven 
organiseren en bekostigen. De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de ouderraad. U ontvangt 
via Digiduif informatie over de bijdrage en de betaling. Als uw kind na december op school komt dan 
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bedraagt de activiteitenbijdrage een evenredig deel. Eén maal per jaar vindt de jaarvergadering van 
de ouderraad plaats. Alle ouders worden vanzelfsprekend voor deze vergadering uitgenodigd.  
De ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 bedraagt € 27,50. 
Uit bovenstaande blijkt dat de ouderbijdrage wel een vrijwillige, doch geen vrijblijvende zaak is. Als de 
school uw ouderbijdrage niet kan innen, kan niet gegarandeerd worden of uw kind(eren) kan/kunnen 
deelnemen aan extra activiteiten.  
 
Hoe geef ik mij op als ouder wanneer ik wil helpen? 
Meedoen is leuk en u leert de school ook van een andere kant kennen. Opgeven kan bij een van de 
ouders van de OR. De leerkracht van uw kind kan u behulpzaam zijn de juiste ouder te vinden. 
 
Medezeggenschapsraad 
Ouders en leerkrachten kunnen meedenken, meepraten en op sommige punten meebeslissen over 
het beleid van de school via de medezeggenschapsraad (MR). De MR is een wettelijk inspraakorgaan 
met verschillende bevoegdheden die zijn geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). 
Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen volgens de procedure die vastgelegd is in het MR-reglement.  
Instemmingsrecht:  
De vertegenwoordigers van de ouders en de vertegenwoordigers van de leerkrachten in de MR 
hebben instemmingsrecht over die zaken die voor hen van belang zijn. Deze zaken zijn in de wet 
opgesomd. Het instemmingsrecht is het recht om in te stemmen met een voorgenomen besluit. 
Concreet betekent dit dat het besluit alleen genomen kan worden als de MR het ermee eens is. De 
MR mag beargumenteerd instemming onthouden. Pas na instemming van de MR wordt een 
verandering of het beleid op het terrein van de in de wet genoemde zaken ingevoerd.  
De volledige MR (ouders en leerkrachten) heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht over het schoolplan en 
de schoolgids. De oudergeleding heeft ook instemmingsrecht over bijvoorbeeld de besteding van de 
vrijwillige ouderbijdrage. De leerkrachtgeleding heeft instemmingsrecht op bijvoorbeeld het terrein van 
de formatie of nascholing van de leerkrachten.  
Adviesrecht:  
Op een aantal andere in de wet geregelde terreinen dienen schoolbestuur en de directie advies te 
vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellings- en ontslagbeleid van het 
personeel. Het schoolbestuur zal serieus moeten reageren op elk advies dat de 
medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft het advies niet over te nemen.  
De MR op de Polderhof bestaat uit drie ouderleden en drie teamleden en vergadert regelmatig. De MR 
onderhoudt ook contact met de OR. De OR kan de MR (al dan niet op verzoek) van advies voorzien. 
De notulen van de MR zijn voor alle ouders op aanvraag in te zien op school. Benader hiervoor de 
voorzitter van de MR, Marieke van Westerlaak, leerkracht groep 3.   
U kunt de MR per mail bereiken via mr@polderhof.asg-almere.nl 
De MR bestaat in het schooljaar 2017-2018 uit:  
Voorzitter Trees Berkouwer (personeelsgeleding)  
Secretaris/penningmeester Levien van Oorschot (oudergeleding, vader van Dante groep 1)  
Lid Jos de Gram (personeelsgeleding) 
Lid Annemieke de Vos (oudergeleding, moeder van Noah groep 4, Lizzy groep 2) 
 
 
8.6 Educatief partnerschap met ouders  
 
De Polderhof zet zich in voor educatief partnerschap met ouders. Onder ‘educatief partnerschap’ 
verstaan we het proces waarin het team van de Polderhof en de ouders elkaar wederzijds 
ondersteunen en onze bijdrage zoveel mogelijk afstemmen, met het doel het leren, de motivatie en de 
ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. 
 
Ouders zijn betrokken bij hun kinderen en leerkrachten zijn betrokken bij hun leerlingen. Kinderen 
ontwikkelen zich beter als leerkrachten en ouders als partners in het leren en ontwikkelen samen 
werken. We zijn tevreden als iedere leerkracht ervoor zorgt dat elke ouder betrokken wordt, kijkend 
naar wat past bij ouder en kind. Hierbij willen we goed aansluiten op de vaardigheden en 
mogelijkheden van ouders, met oog voor de relatie tussen ouder en kind. Wij willen dat iedereen zich 
welkom en veilig voelt en het gevoel heeft erbij te horen. Dit betekent een goed pedagogisch klimaat 
waarin kinderen, teamleden én ouders zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin kinderen 
opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Door middel van actief leren benutten we de 
talenten van kinderen, ouders en leerkrachten optimaal.  

mailto:mr@polderhof.asg-almere.nl
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Voor- en vroegschoolse educatie(VVE) 
Een doorgaande lijn van de voorschool naar de vroegschool is belangrijk voor de ontwikkeling van het 
kind en voor een goede samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de school. Een goede 
samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen, de basisschool en de ouders draagt ertoe bij 
dat deze overgang voor het kind soepel verloopt. Het overdrachtsinstrument Peuterestafette vormt 
een onderdeel van deze samenwerking. Het is een uniform hulpmiddel dat bijdraagt aan een 
ononderbroken ontwikkelingslijn van het kind. De basisschool kan direct aansluiten op hetgeen een 
kind al goed kan of waarvoor nog extra aandacht nodig is en kan zo verder werken aan de 
ontwikkeling. Hierdoor wordt de continuïteit in de ontwikkeling van de kinderen gewaarborgd. 
Sinds schooljaar 2015-2016 werken we samen met Kinderdagpaleis La Luna. Onder de naam ’t Hof is 
de peuterspeelzaal gestart.  
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren 
en onderwijsachterstanden te voorkomen. Op de Polderhof wordt VVE Thuis aangeboden aan alle 
ouders door pedagogisch medewerkers van de Schoor. Ouders worden tijdens de maandelijkse 
bijeenkomsten geïnformeerd over de thema’s die op school behandeld worden, krijgen informatie over 
de ontwikkeling van kinderen en wisselen ervaringen uit over opvoeden. 
 
Verteltassen 
De Verteltasmethode is een methode die vier belangrijke doelen met elkaar combineert: 
- Ouderparticipatie 
- Ouderbetrokkenheid 
- Taalontwikkeling van kind en ouder 
- Leesbevordering  
De Verteltasmethode versterkt de leesomgeving en de taalontwikkeling van kinderen én hun ouders. 
Door de Verteltasmethode raken ouders meer betrokken bij het onderwijs en er ontstaat een betere 
samenwerking tussen school en gezin. Het middel dat hierbij wordt ingezet is een Verteltas met lees- 
en spelmateriaal. De Verteltassen worden door ouders (en leerkrachten) gemaakt en bedacht en met 
hun kinderen thuis en op school gebruikt.  
Een verteltas is een tas met aantrekkelijke materialen die op verschillende manieren gebruikt kunnen 
worden. Een prentenboek en een daaraan gekoppeld informatief boek vormen de basis van de 
Verteltas. Daarbij wordt spelmateriaal bedacht en gemaakt dat de taalontwikkeling en het leesplezier 
van het kind stimuleert. 
 
 
Schoolsucces van leerlingen: de rol van hun ouders 
 
Ouders hebben invloed op het schoolsucces van hun kinderen. Zij kunnen het onderwijs op school 
thuis ondersteunen.  
Wat kunt u doen om het schoolsucces van uw kind(eren) te stimuleren? 

 Voorwaarden scheppend: 
- op tijd naar bed (uw kind komt uitgerust op school), 
- goed ontbijten, 
- op tijd op school, 
- zo min mogelijk verzuim, 
- gedragsregels hanteren die passen bij de regels op school. 

 

 Aanmoedigend gedrag: 
- belangstelling tonen voor schoolwerk,  
- de schoolvorderingen met het kind bespreken, 
- positief over school praten, 
- kinderen stimuleren om hard te werken voor school, 
- schoolinzet belonen. 

 

 Ontwikkelingsondersteunend: 

- verantwoorde spelletjes,  
- bezoek bibliotheek of museum, 
- sport of muziek. 

 

 Direct onderwijsondersteunend: 

- helpen bij huiswerk, 
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- oefenen met lezen/rekenen, 
- voorbereiden van een spreekbeurt, 
- op besprekingen komen van uw kind.   

 

 Hoge verwachtingen: 
- Hoge, realistische verwachtingen hangen samen met goede schoolprestaties. De 

leerkracht kan met u bespreken welke rol uw te hoge of te lage verwachtingen hebben op 
het functioneren van uw kind op school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

9.  De resultaten van het onderwijs 
 
De kinderen zitten ongeveer duizend uur per jaar op school. Ze leren heel veel. Bij het ene kind gaat 
dat allemaal wat vlotter dan bij het andere. Na de basisschool gaan ze naar het voortgezet onderwijs. 
Mede aan de hand van de uitslag van de toetsen en het schooladvies kiezen de ouders en de 
kinderen een school. Het afgelopen schooljaar zijn 25 leerlingen doorgestroomd naar het voortgezet 
onderwijs. Hieronder kunt u zien waar onze leerlingen naar toe gegaan zijn. 
Voordat uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, heeft u de informatieavonden op de verschillende 
scholen en de openhuisavonden kunnen bezoeken. Wij geven geen advies inzake de 
onderwijsinstelling, maar wij zijn altijd bereid u te helpen met de keuze. Wanneer uw kind is 
aangemeld vullen wij een onderwijskundig rapport in, dat we met u en uw kind bespreken. Tevens is 
er een gesprek met de coördinator van de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.  
Er is contact tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs om de voortgang van het kind te 
volgen gedurende de middelbare schooltijd. Zo volgen we uw kind ook na de basisschool. 
 
Onderwijsresultaten 
De inspectie van het onderwijs vraagt de scholen om de CITO eindscores te vermelden in de 
schoolgids. Dit om aan te tonen welke resultaten behaald zijn aan het einde van de schoolloopbaan. 
 
Score Eindtoets: 
2017: IEP  
2016: Cito 531.5 
2015: Cito 534,1 
 
Groep 8 schooljaar 2016-2017 

Hierbij de uitstroom naar het VO van vorig jaar. 
VSO 1 
PRO 1 
BBL 4 
KBL 5 
TL 3 
HAVO 8 
VWO 3 

 

 
De begeleiding van kinderen naar het voortgezet onderwijs 
In Almere zijn scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs. De scholen bieden vmbo-, havo- 
en vwo-opleidingen aan. Ieder stadsdeel heeft minimaal één scholengemeenschap. 
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Schoolkeuze 
Eind oktober is er een  voorlichtingsavond op alle basisscholen. Vanaf november houdt elke 
scholengemeenschap een voorlichtingsavond. Voor de kerstvakantie gaat er een bericht uit naar de 
ouders van de schoolverlaters waarin informatie staat over open dagen, informatieavonden, data 
aanmeldingen, e.d. In november krijgen de groep 8 leerlingen een pre-advies formulier, dit formulier is 
nodig voor de aanmelding op de VO school. In februari volgt het definitieve advies. Leerlingen moeten 
voor 1 maart ingeschreven zijn op de VO school. 
Begin februari hebben de ouders inzage in de overdracht naar de middelbare school. Dit gebeurt met 
een digitaal systeem: DigiDoor. 
De ouders krijgen een inlogcode waarmee ze thuis kunnen inloggen in DigiDoor en eventueel een 
aanvulling kunnen geven. Eind maart heeft de middelbare school inzage in Digidoor. Er volgt dan nog 
een persoonlijk gesprek met de coördinator van de middelbare school en leerkracht(en) van de 
groepen 8. 
 
Leer Weg Arrangement (L.W.A.) 
L.W.A. is een onderdeel van het V.M.B.O. (Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs). Het L.W.A. is 
gericht op leerlingen die toelaatbaar zijn tot het ‘gewone’ voortgezet onderwijs, maar een aangepaste 
manier van werken nodig hebben. Deze wat andere aanpak is nodig vanwege de aanleg, het 
ontwikkelingsniveau en/of de sociale vaardigheden van de leerlingen. Dé L.W.A.-leerling bestaat niet. 
Er zijn geen duidelijke grenzen aan te geven tussen wel of geen L.W.A.-leerling. Er is een 
gemeenschappelijke verwachting als het over deze leerlingen gaat, namelijk: met extra begeleiding en 
hulp kunnen de meeste van deze leerlingen in het “gewone’’ voortgezet onderwijs een VMBO- 
diploma halen. 
Alvorens de leerling op de L.W.A.- afdeling wordt geplaatst, moet een toelatingsonderzoek worden 
afgenomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Passend Onderwijs Almere. 
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10. Regeling school- en vakantietijden 
 
10.1  Schooltijden 
 
Op de Polderhof geldt een continurooster. Alle dagen van de week hebben dezelfde schooltijden 
namelijk van 08.30 uur tot 14.00 uur. De kinderen lunchen gezamenlijk in de klas. 
 
We hechten waarde aan de effectieve leertijd. Om 8:20 uur gaan de deuren open.  De lessen starten 
klokslag 8.30 uur. U als ouder heeft de verantwoordelijkheid dat uw kind op tijd op school is.  
Bij regelmatig te laat komende kinderen nodigt de leerkracht de ouders uit voor een gesprek. 
 
 
10.2  Leerplicht  
 
Als uw kind vier jaar wordt mag het naar school. Een vierjarig kind is nog niet leerplichtig. Mocht u uw 
kind, om redenen, niet naar school laten gaan, vinden wij het prettig als u de leerkracht hiervan op de 
hoogte stelt.  
Een kind van vijf jaar en ouder is leerplichtig. Er zijn echter gewichtige omstandigheden waarvoor u 
verlof kunt aanvragen. U dient hiervoor een aanvraagformulier in. Het formulier kan bij de directie of 
administratie van de school verkregen worden.  

 
 
10.3  Afmelden 
 
Ziekmelden 
Het kan zijn dat uw kind niet naar school kan komen, omdat het ziek is. Het is erg belangrijk dat u dit 
aan ons laat weten. Anders missen wij uw kind en maken wij ons ongerust. 
Tussen 8.00 uur en 8.20 uur kunt u de (ziek)melding doorgeven aan school (telefoon: 53 102 71). 
Wanneer een kind niet afgemeld wordt, neemt de leerkracht zo spoedig mogelijk  contact met u op.   
 
Bezoek aan dokter, tandarts en andere hulpverleners 
Soms komt het voor dat uw kind onder schooltijd naar de dokter, tandarts of andere specialist moet. 
Wij vragen u dringend om deze bezoeken zoveel mogelijk buiten de schooluren te plannen. Hiermee 
laat u uw kind weten dat u naar school gaan belangrijk vindt. 
Als u het goed vindt dat uw kind in de bovenbouw alleen naar huis gaat, moet uw kind zelf op de tijd 
letten en u moet van tevoren de leerkracht schriftelijk informeren over uw toestemming. 
In verband met de veiligheid van uw kind horen wij graag van u als ouder dat uw kind afwezig zal zijn.  
 
 
10.4  Ongeoorloofd verzuim 
  
De directie is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. In de 
leerplichtwet staat aangegeven dat de directie toestemming voor verlof mag geven (ten hoogste tien 
dagen per schooljaar) als er sprake is van gewichtige omstandigheden. In de wet staat absoluut niet 
dat een leerling recht heeft op tien snipperdagen. Verlof voor 11 schooldagen of meer moet via de 
directie worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar.  
Daarnaast schrijft de wet dat slechts eenmaal per jaar een verzoek ingediend mag worden. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat nadien een verzoek voor 2 dagen is ingewilligd, de andere acht dagen 
vervallen. Een aanvraag dient minimaal 3 weken van tevoren ingediend te worden om zeker te zijn 
van een tijdige afhandeling. De eerste 2 weken aansluitend op de zomervakantie mag wettelijk geen 
verlof verleend worden. De gemeente heeft een leerplichtambtenaar aangesteld die controleert of u en 
de school zich aan de leerplichtregels houdt. Een verlofaanvraagformulier kunt u bij de administratie 
verkrijgen.  
We vinden het belangrijk dat uw kind het jaar met de groep afsluit. Daarom verlenen we doorgaans 
geen verlof in de laatste weken vóór de zomervakantie.  
 
Vakantieverlof 
De hoofdregel is: geen vakantie onder schooltijd. De enige uitzondering op deze regel is als uw kind 
tijdens de schoolvakanties niet met het gezin op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het 
beroep van (één van) de ouders. Dit extra verlof van maximaal 10 schooldagen mag één keer per jaar 
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worden toegestaan, maar niet tijdens de eerste twee lesweken van het schooljaar. Dit verlof vraagt u 
minimaal acht weken van tevoren aan. Ook een werkgeversverklaring is nodig.  
Let op: Er wordt géén vakantieverlof toegekend als er organisatorische omstandigheden zijn bij uw 
werkgever, waardoor sprake is van een rooster technische indeling. Vraagt u eerst verlof aan alvorens 
een vakantie te boeken. Dat is niet de juiste volgorde en kan leiden tot onaangename verrassingen. 
 
 
Ziekte tijdens de vakantie 
Het kan gebeuren dat uw kind of een ander gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt en dat daardoor 
de leerling pas later op school terugkomt. Neem in dat geval een doktersverklaring uit het vakantieland 
mee. In de verklaring staan de duur, de aard en de ernst van de ziekte.  
 
Voor meer informatie over verlof:  
https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/leren/broch_extra_verlof_ouders_2012.pdf 
 
 
10.5 Vakanties, vrije dagen en belangrijke data 
 
Vakanties / vrije dagen voor de leerlingen schooljaar 2017-2018 

 
Donderdag 05 oktober ‘17 Studiemiddag leerkrachten; leerlingen vrij 

vanaf  12.00 uur 
Ma. 23 t/m vrijdag 29 oktober ’17 Herfstvakantie 
 

Wo 08 november ‘17 
 

Studiedag leerkrachten 
 

Ma. 25 december ‘17 t/m zo. 07 januari ‘18 
 

Kerstvakantie 
 

Wo. 14 februari ‘18 
 

Administratie/studiedag leerkrachten 
 

Ma. 26 febr. t/m zo. 4 maart ‘18 
 

Voorjaarsvakantie 
 

Ma. 5 maart ‘18 
 

Administratie/studiedag leerkrachten 
 

Vr. 30 maart en ma. 2 april ’18 
 

Goede Vrijdag + 2e Paasdag 
 

Vr. 27 april ’18 

 

Koningsdag 

 

Ma. 30 april t/m zo. 13 mei ’18 

 

Meivakantie 

 

Ma. 21 mei ’18 

 

2e Pinksterdag 

 

Vr. 22 juni ’18 

 

Administratie-/studiedag 

 

Vr. 22 juni ’18 

 

Administratie-/studiedag 

 

Ma. 9 juli ’18 

 

Administratie-/studiedag 

 

Vr. 20 juli ’18 vanaf 12.00 uur 

 

Opruimmiddag 

 

Ma. 23 juli t/m zo. 2 september ’18 

 

Zomervakantie 

 
 
 
 
 

https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/leren/broch_extra_verlof_ouders_2012.pdf
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11. Overige informatie 
 
Aansprakelijkheid 
Schooldeuren zijn zoveel mogelijk gesloten, voor de veiligheid van de leerlingen en de medewerkers 
en bescherming tegen diefstal. Wij adviseren geen waardevolle spullen mee te laten nemen.  
 
Collectieve scholieren ongevallen verzekering 
Alle kinderen die bij ons op school staan ingeschreven zijn onder schooltijd via ons bestuur verzekerd.  
Om de kinderen ook tijdens kampen, excursies en schoolreizen te verzekeren, sluit de ouderraad een 
aanvullende verzekering af. Deze verzekering wordt betaald vanuit de activiteitenbijdrage. 
 
GGD-jeugd gezondheidszorg 
In de groepen 2 en 7 vindt jaarlijks onder schooltijd een preventief gezondheidsonderzoek plaats.  
Ouders krijgen hiervoor een vragenlijst om van tevoren in te vullen en een oproep om tijdens het 
onderzoek op school te komen.  
De vragenlijst gaat over vaccinaties van de kinderen, eerdere ziekten en ongevallen en het 
functioneren van het kind binnen en buiten school.  
Tijdens het onderzoek worden zaken besproken als: het gezichtsvermogen, het gehoor, ontwikkeling 
op het gebied van leren en gedrag en opvoedingsvragen. 
De Polderhof is ook aangesloten bij het OKE-punt in deze wijk. Tegenover de kamer van de Intern 
Begeleider hangt een uitgebreide display met folders van het OKE-punt. 
 
Groep 8 afscheid  
De laatste maand in groep 8 staat in het teken van het afscheidskamp en de musical. Zo professioneel 
mogelijk staan de kinderen op de planken. Ons uitgangspunt is dat voor ieder kind een passende rol 
te vinden is en ieder jaar blijken er “talenten” bij te zitten! Op de musicalavond bieden wij ouders en 
kinderen de gelegenheid ook afscheid te nemen van alle “oude” leerkrachten.  
Traditiegetrouw sluiten de achtste groepers af met een feestmaaltijd.   
 
Groep 8 schoolkamp    
Groep 8 gaat ieder jaar op kamp. Dit jaar gaan de kinderen naar De Kemphaan in Almere. Voor het 
kamp wordt een vergoeding gevraagd. Let op! Dit bedrag komt naast het bedrag van de 
ouderbijdrage.  Als er niet betaald is kan uw kind niet mee op kamp. Wij hechten er erg aan dat alle 
kinderen mee gaan op kamp en zullen indien nodig graag met u een oplossing zoeken bijv. in de vorm 
van een betalingsregeling. De kinderen genieten en leren enorm veel van dit avontuur! 
 
Klachtenregeling 
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats, waar uw kind of u als ouder problemen mee heeft. De 
school hoort het graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in gesprek gaan om 
samen naar een oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing is niet altijd gemakkelijk en vraagt 
inspanningen van de ouders en van de school. Voor de school heeft een dergelijke aanpak het 
bijkomende voordeel dat in de toekomst zaken wellicht anders aangepakt worden, om de kwaliteit van 
het onderwijs te blijven waarborgen. Wij stellen het dan ook op prijs, wanneer u een klacht in eerste 
instantie kenbaar maakt aan de persoon om wie het gaat. Wanneer een dergelijk gesprek niets oplost, 
kunt u zich wenden tot de directie.  
 
U kunt eventuele klachten ook bespreken met de contactpersonen op school. Zij zijn verbonden aan 
de school en kunnen u adviseren hoe en met wie u het beste in gesprek kunt gaan. Mocht ook dit niet 
leiden tot een oplossing, kunt u uw probleem voorleggen aan het bestuur van de school, bij voorkeur 
schriftelijk. Als u dat wilt, kunt u daarbij hulp vragen aan de externe vertrouwenspersoon van de 
school. 
 
Mocht u er niet uitkomen, staat u niet machteloos. U kunt immers op ieder moment een klacht 
indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Ook daarbij kan de externe vertrouwenspersoon u 
helpen. Wel zal de klachtencommissie bij haar uitspraak meewegen of er genoeg moeite is gedaan 
het probleem op school op te lossen. De procedure bij de klachtencommissie kan lang duren en 
vraagt veel van alle betrokkenen. In veel gevallen is het dan ook beter het niet zo ver te laten komen. 
 
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke 
klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht 
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en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur 
en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de 
afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. 
 
De GGD is onze externe vertrouwenspersoon. Het gaat hierbij om meldingen die te maken hebben 
met pesten, seksuele intimidatie, geweld, agressie en discriminatie waarbij kinderen, ouders en/of 
medewerkers betrokken zijn. De GGD is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. U kunt 
ook de website raadplegen: www.ggd-flevoland.nl. De GGD is te bereiken op telefoonnummer: 036-
5357300. 
 
De vertrouwenspersoon/contactpersoon van onze school is Stephanie de Jong. Het indienen van een 
klacht bij het schoolbestuur kan bij de klachtencommissie van Stichting Almeerse Scholengroep, 
telefoon: 036-5406363, Postbus 60276, 1320 AH Almere. 
De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-
2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-
mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl . 
 
Luizencontrole 
Op de Polderhof worden de kinderen na elke vakantie op luizen gecontroleerd. 
We nemen contact met ouders op wanneer een kind luizen of neten heeft en verzoeken onmiddellijk 
te behandelen. Wij beschikken over een informatiefolder over het herkennen en behandelen van 
luizen. Deze geven wij mee aan de kinderen als er in de groep luizen zijn geconstateerd.  
Preventief hebben alle leerlingen aan het begin van dit schooljaar een zgn. luizenzak ontvangen. 
 
Mobiele telefoons  
Kinderen die een mobiel bij zich hebben moeten die bij aanvang van de schooldag uitzetten en 
inleveren bij de leerkracht, die de mobiele telefoons opbergt op een afsluitbare plaats. Als de kinderen 
naar huis gaan kunnen zij hun mobiel weer meenemen. Het is verboden om in de pauzes de mobiel 
aan te zetten.  
Op school geldt de regel dat beeld- en geluidsopnamen op het terrein van school ( zowel binnen als 
buiten) alleen met instemming van betrokkenen mogen worden gemaakt. Beeld- en geluidsmateriaal 
dat onder schooltijd of tijdens schoolactiviteiten is opgenomen mag niet worden vertoond aan derden, 
tenzij hiervoor toestemming is verleend door de directeur. 
 
Schoolfotograaf 
In het voorjaar wordt van alle groepen een foto gemaakt, van ieder kind maakt de fotograaf een 
portretfoto. Het is op één van de dagen dat de fotograaf op school aanwezig is mogelijk een 
broertje/zusje-foto te laten maken.  
 
Schoolreis 
De groepen 1 en 2 gaan het ene jaar op schoolreis en het andere jaar vieren de groepen een 
eindfeest op school. 
De groepen 3 t/m 7 gaan ieder jaar op schoolreis. 
We organiseren deze schoolreisjes vanuit de volgende uitgangspunten: 
- Het moet een echte feestdag voor de kinderen zijn! 
- De kosten moeten redelijk zijn en in principe voor alle ouders betaalbaar. 
- Veiligheid staat voorop. 
We vinden het erg belangrijk dat alle kinderen meegaan. 
 
Stoeltje passen 
Aan het einde van het schooljaar  gaan de kinderen al een keer “stoeltje passen” bij hun nieuwe 
leerkracht. Zij maken kennis met hun nieuwe meester of juf. 
Als de kinderen uit verschillende groepen komen,  maken zij op deze dag ook kennis met hun nieuwe 
klasgenootjes. Er is tijdens deze activiteit een speciaal, feestelijk programma. 
 
Veiligheid / bedrijfshulpverlening / ontruimingsplan  
Ten behoeve van de veiligheid van de kinderen, personeel en aanwezige ouders is op school een 
ontruimingsplan aanwezig. In dit plan zijn de taken van de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) beschreven 
en vluchtroutes en verdere maatregelen aangegeven. Minimaal twee keer per jaar vindt er een 
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oefening plaats met de kinderen. De school telt drie gediplomeerde BHV’ers die jaarlijks worden 
bijgeschoold. In oktober 2016 zijn de herhalingscursussen gepland. 
 
Veiligheidsbeleid  
Scholen zijn wettelijk verplicht een veilige omgeving te bieden voor iedereen binnen de school: 
leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunende medewerkers, ouders, etc. De veiligheid is in een 
aantal wetten verankerd. Onze school beschikt over een veiligheidsplan dat jaarlijks wordt 
geactualiseerd. 
 
Video en foto’s  
Gedurende het schooljaar kan het voorkomen dat uw kind gefotografeerd of gefilmd wordt, spontaan 
of gepland. De foto’s worden bijvoorbeeld gebruikt voor de eindpresentatie van het thema of op, 
Digiduif geplaatst. Het is ook mogelijk dat de foto’s en filmpjes voor interne scholing en/of social media 
gebruikt worden. Uiteraard nooit zonder uw toestemming. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan dient u 
dit aan te geven bij de leerkracht. Om onduidelijkheden of misverstanden te voorkomen, hebben we 
het al dan niet verlenen van toestemming in het inschrijfformulier opgenomen.   
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11.  Namen en adressen 
 
Openbare basisschool "De Polderhof"   
Buitenhof 93            
1354GR Almere 
tel.: 036-5310271      
e-mail adres: directie@polderhof.asg-almere.nl 
www.polderhof.asg-almere.nl 
Directeur: Karin Draisma 
 
Clusterdirecteur 
Arnica Derkink 
Postadres: zie bevoegd gezag 
 
Bevoegd gezag 
Almeerse Scholen Groep 
Randstad 20-31 
1314 BC Almere  
 
Postbus 60276 
1320 AH Almere 
Telefoon 036 540 63 63 
 
Inspecteur van het basisonderwijs    
info@owinsp.nl       
www.onderwijsinspectie.nl     
        
Meldpunt vertrouwensinspecteur:    
099-1113111 
 
Leerplichtambtenaar 
Gemeente Almere afd. DMO 
Postbus 200 
1300 AE Almere 
Telefoon: 036-5399911 
 
Jeugdgezondheidszorg GGD Flevoland   
Boomgaardweg 4      
1326 AC Almere      
tel.: 036-5357300      
        
Praatmaatgroep 
Telefoon: 06 22808129 

 
Passend Onderwijs Almere  
Bezoekadres 
Grote Markt 2-1 (ingang Koopmanstraat) 
1315 JG Almere 
 
Postadres 
Postbus 10130 
1301 AC Almere 
 
Telefoon 
036 76 70 200 


