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Beste lezer,   

Voor u ligt de schoolgids van Daltonschool De Ontdekking (onderdeel van de Almeerse Scholen Groep) 
De Ontdekking is officieel erkend als Daltonschool door de Nederlandse Dalton Vereniging. Wij hopen u 
met deze schoolgids te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze voor de basisschool.

Obs De Ontdekking

Leren is een ontdekkingsreis. Daarom heet onze school De Ontdekking. Kinderen leren bij ons op 
school te ontdekken waar hun talenten, hun kansen en mogelijkheden liggen. Daardoor is leren op 
OBS De Ontdekking een reis naar kennis en vaardigheden. 

De 8 zeilen in het logo passen niet alleen bij het maritieme karakter van onze wijk, maar verwijzen ook 
naar de 8 groepen van het basisonderwijs. Ieder jaar zet een kind een zeil bij om na 8 jaar op volle 
kracht richting het voortgezet onderwijs te gaan. 

Verschillen. 

Scholen verschillen in hun manier van werken, sfeer en in resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat 
maakt het kiezen van een school niet eenvoudig. In deze schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, 
welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. 

Gesprek en rondleiding. 

Komt u binnenkort in deze wijk wonen? Gaat uw kind binnenkort voor het eerst naar de basisschool? 
Wellicht kan deze schoolgids een bijdrage leveren aan het beantwoorden van uw vragen. Wilt u echter 
een compleet beeld van onze school krijgen? Dan nodigen wij u graag uit voor een gesprek en een 
rondleiding door onze school. Meldt uw kind wel vroegtijdig aan omdat wij maar een beperkt aantal 
leerlingen kunnen aannemen.

Voor wie? 

Natuurlijk is deze schoolgids ook bedoeld voor de ouders/verzorgers die nu kinderen op onze school 
hebben. Deze schoolgids geeft praktische informatie over allerlei zaken die met onze school te maken 
hebben en is als naslagwerk te gebruiken.  

Heeft u nog vragen of mist u iets? Laat het ons weten via: info@obsdeontdekking.nl

Vriendelijke groet,

Mede namens het gehele team,

Directie Obs De Ontdekking

Hans van Kooten, Anita Golstijn & Hubert Vrind.

Voorwoord
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Contactgegevens

De Ontdekking
Kraaiennest 6
1319DA Almere

 0365487050
 http://www.ontdekking.asg.nl
 info@obsdeontdekking.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

2

http://www.ontdekking.asg.nl/
mailto://info@obsdeontdekking.nl


Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directie
Anita Golstijn (adjunct), Hans van 
Kooten & Hubert Vrind (directie).

directie@ontdekking.asg.nl

Aantal leerlingen

Dependance Kraaiennest 12
Kraaiennest 12
1319DA Almere
 0365487050
Extra locaties hebben geen eigen telefoonnummer. Administratie kan intern doorverbinden naar de 
juiste personen en locaties.

Locatie Razeil 1
Razeil 1
1319DA Almere
 0365487050
Extra locaties hebben geen eigen telefoonnummer. Administratie kan intern doorverbinden naar de 
juiste personen en locaties.

Locatie Razeil 5-9
Razeil 5-9
1319DA Almere
 0365487050
Extra locaties hebben geen eigen telefoonnummer. Administratie kan intern doorverbinden naar de 
juiste personen en locaties.

Extra locaties

Schoolbestuur

Sticht. Openb. Onderw. Almere ''Nieuwe Wijken''
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 2.448
 http://www.almeersescholengroep.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere.
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Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

845

2020-2021

Taalschool Almere maakt deel uit van brinnummer 27YN (Obs De Ontdekking). 1 oktober 2021 telt Obs 
De Ontdekking 844 leerlingen. De overige leerlingen zitten op de Taalcentrum Almere.

Kenmerken van de school

Dalton Onderwijs

KanjerschoolHoog- & Meerbegaafdheid

Cultuuraanbod Engels Anglia Examen

Missie en visie

Missie

"Daltonschool Obs De Ontdekking: Hier zijn we nooit uitgeleerd!"

Hier is de school en zijn omgeving. Hier is niet alleen nu, maar ook ter voorbereiding op de 
toekomst. Hier is daar waar je wilt zijn!

We staat voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. We geloven in eigenaarschap 
en we zijn allemaal leiders over onszelf. Onze waarden en de gewoonten binnen onze school 
leven we allemaal voor en we spreken een gemeenschappelijke taal. 

Nooit uitgeleerd staat voor dat we met de aangeleerde kennis en vaardigheden ons blijven door 
ontwikkelen. We hebben een onderzoekende houding. Nooit uitgeleerd binnen ieders individuele 
mogelijkheden en passend binnen de mogelijkheden van de school. Nooit uitgeleerd omdat we 
uitgaan van talenten. Nooit uitgeleerd omdat we onze leerlingen ontwikkelen tot wereldburger. 
Hieronder verstaan wij ondernemende mensen die handig, vaardig, wereldwijs en vooruitdenkend zijn -
> fearless human beings (Helen Parkhurst). 

1.2 Missie en visie
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Visie

"De opbrengst, dat ben ik" 

Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in 
evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te 
halen. 

Het daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich 
te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding. 

Het daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan haar leerlingen om hen in staat te stellen 
te kunnen functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te 
zijn in het leven, in het werken en in het samenleven.

Identiteit

Wij zijn een openbare daltonschool die tevens fungeert als stedelijke voorziening op het gebied van 
hoog- een meerbegaafdheid (NEO onderwijs). Daarbij zijn wij ook een Kanjerschool. 
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Obs de Ontdekking hecht tevens veel waarde aan cultuuraanbod. Zo bieden wij de mogelijkheid om na 
schooltijd muzieklessen te volgen voor:

• gitaar  Gitaar
• piano   Piano
• viool    Viool

Daarnaast wordt tijdens keuzetijd de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan teken- en 
schilderlessen voor de gr. 1 t/m 8 en hopen we het schoolschaken weer te kunnen aanbieden. Tevens 
vinden er op de woensdag yoga lessen plaats in het speellokaal.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Lichamelijke opvoeding
1 u 20 min 1 u 20 min

taal 
8 u 05 min 8 u 05 min

rekenen / wiskunde 
2 u 30 min 2 u 30 min

Engels
20 min 20 min

WO
2 u 30 min 2 u 30 min

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

sociale redzaamheid
45 min 45 min

expressie 
10 uur 10 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Engels is officieel vanaf groep 7 verplicht. Wij vinden het als school belangrijk dat wij onze leerlingen als 
echte wereldburgers laten opgroeien en daarom krijgen al onze leerlingen vanaf groep 1/2 Engels. Dit 
begint in de groepen 1/2 met het aanleren van versjes, losse woorden en liedjes tot aan het Anglia 
Examen in groep 8.

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Taal
10 u 35 min 10 u 20 min 8 u 30 min 7 u 20 min 7 u 20 min 7 u 20 min

Rekenen/wiskunde
4 u 15 min 5 uur 5 uur 5 u 40 min 5 u 50 min 5 u 50 min

Wereldoriëntatie
2 u 45 min 2 u 35 min 4 u 45 min 5 u 20 min 5 u 25 min 5 u 25 min

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
30 min 30 min 45 min 55 min 1 uur 1 uur 

expressie
3 uur 2 u 50 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

buitenspelen
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

sociale redzaamheid
1 u 40 min 1 u 30 min 1 u 15 min 1 uur 40 min 40 min
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Breinbrekerslokaal 
• Muzieklokaal
• Gymzaal ( 2 zalen )
• Speellokalen ( 3 zalen )

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Kijkend naar de opbouw van onze school is het volgende zichtbaar:

- Verdeling mannen & vrouwen = 26% man & 74% vrouw,

- Vol- vs deeltijd                      = 35% voltijd & 65 % deeltijd,

- Opbouw in leeftijd (team)      = 7% < 25jr - 21% 25-35jr - 23% 35-45jr - 22% 45-55jr - 21% > 55jr.

Daarnaast beschikken we over didactisch coaches, HB specialisten en zijn wij een opleidingsschool (zie 
3.1.).

2.2 Het team
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Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / 
peuteropvang. We werken samen met een kinderopvang in de buurt. Met Small Society - De Buurvrouw - 
Second Home - Koersvast.

Onze wijk telt meerdere kinderopvangcentra. Naast de kindercentra uit onze wijk zijn er ook 
verschillende kindercentra in de omringende wijken. Voor onze wijk geldt:

• Small Society  - Small Society
• De Buurvrouw - De Buurvrouw
• Second Home  - Second Home
• Koersvast        - Koersvast

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Het kwaliteitsbeleid van ASG is vastgesteld in een beleidsdocument dat bestuursbreed voor alle 
scholen leidend is. In dit beleidsdocument staat onze visie op kwaliteit en kwaliteitszorg beschreven. 

Hierbij richten we ons op enerzijds de wettelijke eisen en de basiskwaliteit die wij nastreven en 
anderzijds op hogere ambities die wij als ASG en school specifiek hebben geformuleerd.

Doelen in het schoolplan 

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

Verlof personeel

Door de omvang van de school kunnen wij het zo organiseren dat kortdurend verlof meestal intern 
opgelost kan worden. Dagelijks zijn er 1 of meerdere collega's 'flexibel' inzetbaar. Zij zijn onderdeel van 
onze flexibele schil. Dit zijn ambulante collega's met eigen taken en verantwoordelijkheden, maar 
weten vooraf welke dag er een beroep op hen gedaan kan worden. Daarnaast kunnen wij eventueel 
gebruik maken van een Flex Pool.

Engelse taal Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Tekenen Wetenschap en 
Technologie
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Wij werken aan onze onderwijskwaliteit volgens een vast kwaliteitssysteem waarbij de PDCA-IMWR als 
middel wordt ingezet en gevolgd.

PDCA = Plan, do, check, act  IMWR = inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren.

Binnen ASG werken wij met een duidelijke alignement in de plannen, wijze van verantwoording 
hierover en gebruik van instrumenten en middelen. Deze structuur kennen we allemaal, leven we voor 
en voeren we actief uit op een eenduidige wijze. Hierbij werken we binnen gezamenlijk vastgestelde 
kaders met ruimte voor de eigen ontwikkeling op de scholen.

Om ons kwaliteitsbeleid voortdurend goed te borgen, hanteren we een vaste structuur van signalering, 
analyse en monitoring. Dit doen we intern, maar we maken ook gebruik van externe betrokkenen die 
ons kritisch volgen in onze ontwikkelingen. Wij doen dit omdat we samen voortdurend werken aan 
kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen in Almere. Het kwaliteitsbeleid staat uitgebreid 
beschreven in ons beleidsdocument ‘Onderzoeken, Reflecteren en Leren-Samenwerken aan Kwaliteit’ 
en de daarbij behorende kwaliteitswijzer.

Voor onze school betekent dat het volgende:

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat 
de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen onze ambities systematisch en cyclisch. Op basis van de 
bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Dit doen we door ons onderwijs en ons 
onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken 
handelingsgericht (HGW), met volginstrumenten. De leerkracht beschikt over een leerlingoverzicht, 
zorgplanning en analyseformulieren met daarop de kenmerken, resultaten en onderwijsbehoeften van 
de leerling. De leerkracht werkt met een dagplanning waarin de gegevens uit de bovengenoemde 
instrumenten zijn verwerkt. Minimaal 3 keer per schooljaar wordt er geëvalueerd (inclusief regulatieve 
cyclus CITO analyse). In de zorgplanning onderscheiden we de basisgroep, de plusgroep (verdiept 
arrangement) en de zorggroep (intensief arrangement). De leraren stemmen hun instructie, het aanbod 
en de tijd af op de leerlingenpopulatie in een groep. Allereerst is de leerkracht verantwoordelijk voor de 
eigen groep, vervolgens wordt dit gedeeld binnen de eigen parallel en IB checkt tijdens 
groepsbesprekingen en groepsbezoeken of hier naar gehandeld wordt. Directie blijft 
eindverantwoordelijk.

Van belang is dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. Vanuit onze 
ambities zoeken wij collega's die zich willen doorontwikkelen tot specialisten (onderdeel van het POP 
en groepsbezoeken). Wij proberen collega's in positie te brengen door naar passende opleidingen te 
kijken, met als doel onze kwaliteit en ambities samen te laten gaan. Ondanks de landelijke tekorten, 
weet men onze school nog te vinden.

Onze ambities Schoolplanperiode 2019-2023 zijn:

• Versterken van de basisondersteuning meer- en hoogbegaafdheid; DHH Quick scans behoren tot 
de standaard procedures binnen De Ontdekking. Alle leerkrachten zijn voldoende toegerust in de 
eigen groep de MB/HB leerlingen te signaleren, te begrijpen en het aanbod af te stemmen. De 
interne voorzieningen Breinbrekers/zoldermuizen werken met vooraf duidelijke doelen. HB 
specialisten zijn in lead en stemmen dit met IB en Leerkrachten af.

• Dalton/Covey; Aran de Ontdekker (eigen beeldmerk)
• Zorgstructuur en zorgroute; Voor iedereen is duidelijk wat binnen onze basisondersteuning 

mogelijk is en waar deze verantwoordelijkheid stopt. Wanneer wij verwijzen in schooljaar 2023 
naar een stedelijke voorziening heeft 85% daarvan plaatsgevonden voor eind groep 5.
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• Schooleigen norm vastgesteld op 75%
• Herinrichting managementstructuur: Over 4 jaar is het traditionele organogram verdwenen 

binnen De Ontdekking en wordt er gewerkt met een staff. Deze staff bestaat uit specialisten die 
een beschermde status hebben, maar wel verantwoordelijk zijn voor een specifieke taak of 
opdracht.

Jaarlijks werken we aan het jaarplan en plannen tussentijdse evaluaties. Zo houden wij zicht op 
ontwikkeling.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Deze worden jaarlijks opgesteld in het School Ondersteuning Plan (SOP). Deze is te vinden op de 
website van de school.

https://ontdekking.asg.nl/sites/ontdekking.asg-
almere.nl/files/downloads/schoolondersteuningsprofiel-po_obs_de_ontdekking_2020-2021.pdf

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 24

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Onderwijsassistent 64

Rekenspecialist 2

Remedial teacher 26

Specialist hoogbegaafdheid 17

Taalspecialist 1

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Kanjertraining

Op De Ontdekking krijgen alle kinderen in de groep “Kanjertraining”. Deze training wordt gegeven door 
de eigen leerkracht die hiervoor speciaal is geschoold door de stichting Kanjertraining. 

Het belangrijkste doel van de Kanjer-training is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert 
denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op de langere termijn is dit 
effect merkbaar. 

Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op 
school en betere leerresultaten behalen. 

Cruciaal is dat de ouders het veranderingsproces van hun zoon of dochter kunnen begrijpen en 
ondersteunen. Samen over de kanjertraining praten geeft inzicht. De leerkracht van uw zoon of dochter 
is altijd bereid om samen in gesprek te gaan over de lessen. Ook kunt u voor informatie en vragen 
terecht bij onze coördinatoren: Joline Kaizer, Barbara Tulp of Annemarie van der Waarde .

Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Ze krijgen 
te horen wat de gevolgen zijn voor hun positie binnen de groep. Deze informatie krijgen ze van de 
klasgenoten waarbij de Kanjertrainer het proces nauwlettend in de gaten houdt.

De training heeft vijf regels:

• We vertrouwen elkaar.
• Niemand speelt de baas.
• Niemand lacht uit.
• Niemand doet zielig.
• We helpen elkaar.

Tijdens een kanjertraining krijgen de kinderen tips en tops van de klas, zodat iedere leerling weet wat 
zijn/haar sterke punten en werkpunten zijn.

Verdere informatie kunt u vinden op: https://www.kanjertraining.nl

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Kanvas (Kanjertraining)..
Deze Kanvas vragenlijst wordt 2 maal per jaar afgenomen. Vanaf groep 4 t/m 8 vullen naast de 
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leerkrachten ook de leerlingen deze digitale vragenlijst in. Deze resultaten zijn onderdeel van onze 
totale populatie analyse en zijn tijdens de groepsbesprekingen onderwerp van gesprek.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Kaizer info@obsdeontdekking.nl

anti-pestcoördinator Tulp info@obsdeontdekking.nl

anti-pestcoördinator v/d Waarde info@obsdeontdekking.nl

vertrouwenspersoon Huber VP1@ontdekking.asg.nl

vertrouwenspersoon Scheerder VP4@ontdekking.asg.nl

vertrouwenspersoon v/d Waarde VP2@ontdekking.asg.nl
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Als school vinden we het belangrijk dat de ouders en school op één lijn zitten. Daarvoor is een goede 
informatie overdracht noodzakelijk. Deze kan op verschillende manieren plaatsvinden.

We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. U mag en kunt veel van ons 
verwachten, maar we verwachten ook iets terug. Op het moment dat het met uw kind minder goed 
gaat, is het belangrijk dat we dit met elkaar bespreekbaar maken om het probleem aan te pakken. Op 
De Ontdekking dienen we elkaar  te kunnen aanspreken als zaken minder goed verlopen. Hiervoor is 
een open, eerlijke en respectvolle houding noodzakelijk. Het initiatief hiertoe kan zowel bij school als bij 
de ouders/verzorgers liggen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede en prettige werk- en 
leefomgeving.

Twee maal per jaar ontvangt u een digitaal rapport (Gr3 t/m Gr8). U krijgt dan informatie over de 
vorderingen van uw kind. Tevens wordt u dan uitgenodigd voor het rapportgesprek (10 minuten ).

Start schooljaar ontvangen ouders een uitnodiging voor het verwachtingsgesprek (Gr3 t/m Gr8) met de 
nieuwe leerkracht. Tijdens een gesprek van ongeveer 15 minuten (inclusief uitloop en wissel) 
controleren we met elkaar of de informatie die wij over uw kind hebben (stimulerende en 
belemmerende factoren) nog klopt en compleet is. Daarnaast is er ruimte om te vertellen wat de eerste 
ervaringen van u en uw kind zijn in het nieuwe schooljaar. 

Bij gesprekken mogen de kinderen vanaf groep 4 mee tijdens het gesprek.

Groepen 1-2 hebben een andere opzet. Na 6 weken nodigt de leerkracht u uit voor een eerste gesprek. 
Hoe is de wenperiode verlopen? Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Zijn er bijzonderheden? 
Verderop in het jaar zijn er nog twee mogelijkheden waarop u zich kunt inschrijven voor een 15 minuten 
gesprek met de leerkracht. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht via Social Schools.  

In groep 1 ontvangt u een dossiermap, het ‘Zie mij leren portfolio’. Twee keer per jaar ontvangt u een 
verslag van uw kind op school. In dit verslag wordt beschreven hoe uw kind op school functioneert en 
hoe uw kind zich ontwikkeld. Ieder thema worden er een aantal doelen onder de loep genomen. De 
vorderingen van uw kind worden bijgehouden in ons digitale registratiesysteem. Als ouder krijgt u deze 
vorderingen ook regelmatig mee op papier, u kunt deze bewaren in het portfolio, zo heeft u aan het 
einde van groep 2 een mooi overzicht van de ontwikkeling van uw kind op school. 

Maandelijks ontvangt u vanuit de directie een Nieuwsbrief. Hier staat actuele informatie in over 
schoolzaken en bevat eventueel mededelingen van de ouderraad en/of de medezeggenschapsraad.

Een veilig werk- en leefklimaat is voor ons allen de basis. Samen (ouders, leerlingen en teamleden) 
bouwen we aan de school. Een plek waar je graag en veilig werkt, speelt en contacten legt. Samen 
delen we de mooie en spannende momenten, maar als u het idee hebt dat zaken niet zo gaan zoals u 
verwacht had, hopen we ook dat u dit bespreekbaar maakt. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Klachtenregeling

(In schooljaar '21 - '22 zal het gehele veiligheidsbeleid centraal staan. Samen met onze MR zal dit opgesteld 
en gemonitord worden).

Sinds augustus 1998 is er een klachtenregeling van toepassing voor het primair en voortgezet 
onderwijs. Deze regeling is een onderdeel van de Kwaliteitswet. Het is daarmee duidelijk dat de 
klachtenregeling bedoeld is om de kwaliteit in het onderwijs te bevorderen. De klachtenregeling is bij 
school op te vragen. De school is een plaats waar kinderen met plezier naar toe moeten gaan. De school 
moet een veilig klimaat bieden aan kinderen, leerkrachten en ouders. Voor ouders, verzorgers en 
leerlingen is het belangrijk te weten dat veiligheid en zorg voor kinderen en leerkrachten essentiële 
waarden zijn op school. Natuurlijk wenst een ieder ongewenst intiem gedrag te voorkomen en daarom 
wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan preventief beleid.   

De school heeft met betrekking tot ongewenste omgangsvormen een gedragsreglement vastgesteld, 
ontwikkeld door alle openbare scholen in samenwerking met de GGD en het bestuur. Dit protocol geeft 
aan hoe er het beste preventief met ongewenste intimiteiten omgegaan kan worden en maakt duidelijk 
welke afspraken we hieromtrent naleven.   

Kinderen en ouders kunnen ongewenst gedrag melden bij de contactpersoon. Bij ons op school kunt u 
daarvoor terecht bij mevr. Huber, dhr. Scheerder, mevr. v/d Waarde. Mevr. Steffan zal dit jaar mogelijk 
toetreden. Zij zullen, indien noodzakelijk, de klacht melden bij de door de gemeente aangestelde 
vertrouwenspersoon van de gemeente. Deze personen, werkzaam bij de GGD, zullen uw klacht met de 
grootste zorg en aandacht onderzoeken. Ook kunnen deze personen advies uitbrengen. Het protocol 
rond ongewenste intimiteiten is bij school op te vragen.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00

Daarvan bekostigen we:

• overige feesten en activiteiten (o.a. Sint/Kerst/Pasen/meester-
&juffendag/sportdagen/afscheid groep 8)

• Samenwerking met de Bibliotheek €5,-

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Naast deze bijdrage wordt er ook nog een bijdrage gevraagd voor het schoolreisje (groep 1 t/m 7) en het 
schoolkamp (groep 8). 

De hoogte van de ouderbijdrage wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Op het moment van het 
samenstellen van deze schoolgids is het volgende bedrag vastgesteld: €40,00 per kind en vanaf het 
vierde kind wordt er geen bijdrage meer gevraagd.    

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderparticipatie is voor ons als school ontzettend belangrijk. Formeel hebben wij dit georganiseerd 
middels een MR bestaande uit 5 ouders en 5 collega's. 8 maal per schooljaar komen zij samen a.d.h.v. 
een vooraf opgesteld jaaragenda. Jaarkalender en de daarin te nemen stappen staan omschreven in de 
jaar kalender die te vinden is via de onderstaande link:

https://ontdekking.asg.nl/medezeggenschapsraad

Ouderraad is zeer betrokken binnen onze school. De ouderraad verzorgt meerdere activiteiten en staat 
altijd klaar voor hand en span diensten. De OR telt zo'n 15 betrokken ouders vanuit de verschillende 
jaarlagen. Dit jaar zal gewerkt worden aan een transitie binnen de ouderraad; van volgend naar 
sturend/bepalend. Voorzitter en directie stemmen dit op maandelijkse basis kort. Verdere informatie 
wat betreft onze Ouderraad is te vinden via de onderstaande link:

https://ontdekking.asg.nl/ouderraad
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Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun 
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen 
we ook niet.

Maar juist door deze vrijwillige bijdrage kunnen wij de school zijn zoals we zijn. Een school waar we 
solidair met elkaar zijn, zodat ieder kind een onvergetelijke tijd bij ons op school kan beleven.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Hiervoor biedt de school verschillende mogelijkheden:

• Via de eigen leerkracht(en) middels Social Schools (voorkeur).

Optioneel: 

• Via juf Marijke of juf Marja (administratie) telefonisch: 036-5487050
• Middels mail: https://ziek@ontdekking.asg.nl

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Verlof kan worden aangevraagd middels:

• De website. Deze is digitaal aan te vragen middels: digitaal verlofaanvraag
• Middels juf Marijke/ juf Marja (administratie) het papierenformulier.

Wij adviseren ouders hun kind(eren) tijdig aan te melden middels een vooraanmelding. Deze is te 
verkrijgen bij de administratie (Juf Marja/ juf Marijke).

Aanmelden is alleen mogelijk als u in de wijk woonachtig* bent en/of het kind een 
beschikbaarheidsverklaring NEO heeft vanuit Passend Onderwijs Almere.  

* Dit is afgesproken met de gemeente Almere (huisvesting) en de tweede school in de wijk De 
Windwijzer. Reden is dat we geen ruimte hebben om kinderen van buiten de wijk te plaatsen.

4.4 Toelatingsbeleid
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5.1 Tussentijdse toetsen

Onze tussenresultaten worden gemeten door de afname van het Cito LOVS. Zowel bij de eind- en de 
tussenresultaten gaat het om signaleren, analyseren en reflecteren. Dit op leerling-, parallel- en 
schoolniveau (Regulatieve cyclus). Daarbij wordt er natuurlijk ook gekeken naar de methodegebonden 
toetsen en hoe resultaten zich als geheel verhouden t.o.v. het kind. Het gaat uiteindelijk om meer dan 
alleen cognitieve ontwikkeling.

5.2 Resultaten eindtoets

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

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 

5 Ontwikkeling en resultaten
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Percentages meetellende leerlingen wordt beïnvloed door leerlingen Taalcentrum.

2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

De Ontdekking
97,5%

96,2%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

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

De Ontdekking
68,5%

62,5%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (52,1%)

Vergelijkbare scholen

Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 8,3%

vmbo-b / vmbo-k 6,5%

vmbo-k 6,5%

vmbo-k / vmbo-(g)t 11,1%

vmbo-(g)t 9,3%

vmbo-(g)t / havo 8,3%

havo 11,1%

havo / vwo 18,5%
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vwo 20,4%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

Weerbaarheid (Kanjertraining)

Begrijpen en begrepen wordenDalton Vaardigheden

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Visie op identiteit

Obs De Ontdekking is een openbare Daltonschool. Een Daltonschool omdat wij van mening zijn dat de 
kernwaarden van Dalton de basis vormen tot actief burgerschap; "Zo zijn onze manieren en hier staan 
wij voor". 

Manieren die voortkomen uit waarden. Deze waarden dien je jezelf eigen te maken en deze dienen te 
worden aangeleerd. Je bent je eigen leider en we streven naar het continuüm van groei ( jij bent voor 
mij verantwoordelijk – ik ben verantwoordelijk – wij zijn verantwoordelijk voor elkaar ). 

Vooraf moet daarom helder zijn wat we van elkaar mogen verwachten waardoor je de ruimte hebt en 
voelt om te kunnen ontwikkelen. Waarheen ontwikkelt zich dit? Naar een houding en een omgeving 
waarbinnen je altijd wordt uitgedaagd om te leren en te zijn wie je bent. 

Het leren van nieuwe 'dingen', leren van fouten, leren dat je nooit uitgeleerd bent, dat het gaat om een 
leven lang leren. Helen Parkhurst ( vormgever daltononderwijs ) sprak over: “De wereld heeft mensen 
zonder vrees nodig. Mensen die zelfverzekerd en vol van zelfvertrouwen zijn en hun 
verantwoordelijkheid nemen. Mensen met een vooruitziende blik, die kunnen plannen, kunnen 
ontwerpen en die hun zaken kennen!” 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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Wij als De Ontdekking zijn een Kanjerschool. Wij werken vanaf groep 1 t/m 8 aan de Kanjertraining.

De Kanjertraining werkt met KanVas. Wat is KanVas?

Een belangrijk product dat het kenniscentrum van de Kanjertraining heeft ontwikkeld is het digitale 
Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een 
leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen. Voor de 
groepen 1 t/m 4 vult alleen de leerkracht deze lijst van de eigen groep in, vanaf groep 5 t/m 8 doet zowel 
de leerkracht als de leerling dit.

De school monitort twee keer per jaar of de kinderen zich veilig voelen en hoe zij tegen zichzelf en de 
klas aankijken. Deze resultaten worden gekoppeld aan de populatie analyse om steeds goed zicht te 
houden of we de juiste dingen doen zowel preventief als curatief. 
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en 
Interne overblijfmedewerkers., in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Er zijn voor u als ouder meerdere partijen waaruit u kunt kiezen voor opvang mogelijkheden.

6.1 Schooltijden

Continuerend rooster. 4 dagen van 08:30 tot 15:00 uur en de woensdag van 08:30 tot 12:00 uur. Alle 
leerlingen blijven tussen de middag op school.

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 15:00  - 15:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 15:00  - 15:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:00  - 12:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 15:00  - 15:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 15:00  - 15:00  - 

Maandag: BSO organiseren ouders/verzorgers zelf.
Dinsdag: BSO organiseren ouders/verzorgers zelf.
Woensdag: BSO organiseren ouders/verzorgers zelf.
Donderdag: BSO organiseren ouders/verzorgers zelf.
Vrijdag: BSO organiseren ouders/verzorgers zelf.
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Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Continuerend rooster:

Dit houdt in dat alle kinderen van 8.30 uur tot 15.00 uur op school aanwezig zijn. Tijdens het 
informatiegesprek zal dit expliciet benoemd worden. Kiest u voor De Ontdekking, dan kiest u ook voor 
de overblijf. Het heeft onze duidelijke voorkeur dat alle kinderen overblijven. Wij kunnen u niet 
verplichten tot overblijf. 

Bij de groepen 1 t/m 6 regelt de overblijf het eetgedeelte. De leerkracht draagt zorg voor het 
buitenspelen. In de groepen 7 worden ambulante collega's ingezet. Bij de groepen 8 regelt de leerkracht 
het toezicht tijdens het eten en buitenspelen.

De overblijfmedewerkers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De leerkrachten die tijdens de lunch 
bij de groepen eten ontvangen een gratificatie aan het eind van het schooljaar (het doel is om 
voldoende nieuwe overblijfmedewerkers te werven zodat zij de pauzes weer kunnen organiseren).

Overblijven op de Ontdekking

Ouders betalen bij gebruik van de overblijf voor maximaal 2 kinderen per gezin en de betaling gaat via 
de rekening van de ouderraad. 

Kosten bij gebruik overblijf 

U betaalt voor de overblijf een vast bedrag per jaar per kind van € 85,-- per schooljaar. Betaling in 
termijnen is mogelijk.

Trakteren en tussendoortje

Op verjaardagen mag er natuurlijk getrakteerd worden. Wij verzoeken u het simpel en binnen het 
redelijke te houden. Gezonde en/of leuke traktaties zijn te vinden op het internet (Gezonde traktaties 
voor op school ).

Om tien uur hebben de kinderen de gelegenheid om iets te eten en te drinken. De kinderen mogen voor 
dit ‘tienuurtje’ uitsluitend een gezond tussendoortje zoals een appel, banaan, tomaatje, 
komkommertjes o.i.d. meenemen. Dit geldt ook voor het drinken in de pauzes (het meest wenselijk 
blijft water). 

In de lunchpauze vragen wij u brood mee te geven. Of dit brood nu bruin of wit is, dat is uw 
verantwoordelijkheid, maar laten we samen werken aan een gezond eetgedrag.
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 24 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 15 juli 2022 28 augustus 2022
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