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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Basisschool De Tulp
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool De Tulp
Korenbloemstraat 3
7552HH Hengelo
 0748529112
 http://www.ibsdetulp.nl
 detulp@simonscholen.nl
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Schoolbestuur
Stg. Onderw. Islamit. grondsl. Midden- en Oost-Nederland
Aantal scholen: 10
Aantal leerlingen: 1.882
 http://www.simonscholen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Sara Erel-Agca

s.agca@simonscholen.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 23-02.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

154

2019-2020

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.
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Kernwoorden
Verantwoordelijkheid

Rechtvaardigheid

Respect

Openheid

Vertrouwen

Missie en visie
Onderwijs dat recht doet aan de manier waarop je geschapen bent!
Vanuit deze diepe wens en overtuiging, die verbonden is met ons islamitische mensbeeld, willen wij
onze leerlingen goed basisonderwijs bieden waarin mogen zijn en worden wie je bent een centrale
plaats inneemt. Wij willen onze leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige, creatieve
volwassenen, die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving en waarin respect voor de ander een
belangrijke plaats inneemt. Wij bieden effectief onderwijs dat een belangrijke bijdrage levert aan hun
totale ontwikkeling als mens in hun omgeving.
De Tulp staat voor kwaliteit. Dit betekent:
•
•
•
•
•

Wij richten ons op het verwerven van kennis. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs!
Wij gaan er vanuit dat alle kinderen kunnen leren. Wij kijken écht naar de kinderen en hebben een
breed beeld van hun ontwikkeling.
Wij bieden onderwijs op maat! De leerstof en het aanbod zijn afgestemd op de mogelijkheden
van de kinderen.
De resultaten die kinderen behalen worden zorgvuldig bijgehouden, in kaart gebracht en gevolgd
via het CITO leerlingvolgsysteem.
Wij hebben oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en creativiteit van onze leerlingen. Ze
worden gezien!

Visie op leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Op De Tulp bieden we kinderen de mogelijkheid om kennis
op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie volgens het IGDI model en kinderen
mogen de lesstof op een eigen manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met
anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de
kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de
instructietafel. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte hebben wij een zorgstructuur
opgezet.

Prioriteiten
Onze speerpunten:
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•
•
•
•

NT-2 onderwijs: optimaliseren van ons taal- en leesonderwijs vanuit het thematisch leren en
onderzoekend werken
Begrijpend lezen: verbetertraject begrijpend lezen en het implementeren van een nieuwe
methode
Spelend leren en rekenen, de doorgaande lijn naar groep 3
Visie-ontwikkeling 21ste eeuwse vaardigheden en Wetenschap&Techniek: er wordt meer ingezet
op toekomstgericht onderwijs

Identiteit
Levensbeschouwelijke identiteit SIMON scholen: ''Worden wie je bent''
De Tulp is een basisschool op islamitische grondslag in Hengelo. Wij zijn een leer- en leefgemeenschap,
een ontmoetingsschool, waar mensen elkaar helpen met het oog op groei en ontwikkeling. Vandaar dat
ons motto luidt: Worden wie je bent!
•
•
•

•

•

Wij streven ernaar onze leerlingen een islamitisch bewustzijn mee te geven. De leerlingen
worden zich op jonge leeftijd op een positieve wijze bewust van hun identiteit.
Wij willen bereiken dat leerlingen zich niet alleen moslim voelen, maar ook de islamitische
waarden begrijpen en deze overtuigd en zelfstandig kunnen toepassen.
Wij zijn erop gericht onze leerlingen kennis bij te brengen van de schepper Allah. Wij leren hen op
welke wijze er sprake kan zijn van een persoonlijke geloofsrelatie met Allah vanuit de
gehoorzaamheid aan Zijn Woord.
Door onze leerlingen te ondersteunen in hun bewustwording, helpen wij ze te “worden wie ze
zijn”. Wij streven ernaar elk kind zelfbewust en weerbaar te maken om straks zijn plaats in de
samenleving te kunnen innemen vanuit een islamitische levensbeschouwelijke identiteit.
Onze leerlingen kunnen vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld verkennen, anderen
ontmoeten en hun waarden delen.

Naast islamitische aandacht, is kwaliteit ook een hoog doel. We staan er voor het kind de
mogelijkheden te geven zich optimaal te ontwikkelen. Omdat we het belangrijk vinden dat onze
kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan
geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde
levensbeschouwing of -overtuiging. Op school worden de islamitische feesten, Ramadanfeest en
Offerfeest, uitgebreid gevierd.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

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

Verlof personeel
- Intern: parttime-leerkrachten binnen de Simon-scholen regio Noord worden ingezet.
- Detacheringsbureau wordt ingeschakeld voor langdurig verlof of in geval van ziekte.
- De scholen in Noord (Enschede, Hengelo en Deventer) maken gebruik van een invalpool.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en
godsdienstige vorming
(HVO/GVO)

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 uur

5 uur

Nederlandse taal
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Leerjaar 1

Leerjaar 2

2 u 30 min

2 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 uur

5 uur

DVS
(burgerschapsvorming/
sociale redzaamheid)

2 u 45 min

2 u 45 min

Expressie (muziek,
drama, handv.,
techniek)

2 u 30 min

2 u 30 min

1 uur

1 uur

Vak
Rekenen
Zintuiglijke oefening
Lichamelijke oefening

Godsdienst/
levensbeschouwing

In groepen 1 en 2 wordt de methode Schatkist gebruikt.
Er wordt thematisch gewerkt. Spelend leren staat centraal.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

9 u 25 min

6 u 45 min

6 u 30 min

6 u 30 min

6 u 30 min

6 u 30 min

5 u 30 min

5 u 45 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

5 u 30 min

1 uur

1 u 30 min

2 u 45 min

3 uur

3 uur

3 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 15 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

45 min

45 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Technisch lezen/
stillezen

45 min

2 u 15 min

1 u 50 min

50 min

50 min

50 min

Begrijpend lezen/
begrijpend luisteren

30 min

2 u 20 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 u 10 min

1 uur

45 min

30 min

30 min

30 min

Vak
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
DVS
(burgerschapsvorming/
sociale redzaamheid)
Verkeer

Schrijven
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Lichamelijke oefening
1 u 15 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Groep 3:
Uren voor taal zijn inclusief technisch lezen. Er wordt gebruik gemaakt van de methode "Veilig Leren
Lezen-Kim versie'.

2.3

Extra faciliteiten

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

Bibliotheek
Speellokaal
Schakelklas
Fysiotherapie Het Kompas
Logopedie Direct

Schakelklassen zijn speciale klassen waar kleuters een aantal dagdelen per week een intensief
taalprogramma aangeboden krijgen. De Nederlandse taal staat centraal en wordt door diverse
activiteiten gestimuleerd.
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2.4

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken niet samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.

VVE wordt onderverdeeld in voorschoolse – en vroegschoolse educatie.
Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit
groep 1 en 2 van de basisschool. Binnen onze school bieden wij nog géén voorschoolse educatie. Bij ons
is er sprake van vroegschoolse educatie aan groepen 1 en 2. Wel proberen wij de samenwerking te
realiseren met de peuterspeelzalen in de buurt om het onderwijsaanbod, de zorg en begeleiding
optimaal te laten verlopen. Onze school (vroegschool groep 1 en 2) maakt gebruik van de methode
Schatkist en is zich aan het profileren op het gebied van Spelend Leren. Kinderen zijn aan de hand van
thema’s bezig met ontdekkend en onderzoekend leren, tekenen en zingen, zij doen spelletjes, spelen
buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar. In ons aanbod houden we rekening met
verschillende ontwikkelingsgebieden:
1.
2.
3.
4.

Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat. De
themahoeken worden 'taalrijk' ingericht.
Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfredzaamheid, zelfstandigheid,
zelfvertrouwen en het samenspelen en -werken.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Om te kijken op welke wijze de school in de komende jaren passend onderwijs vorm wil/kan geven, is er
een SchoolOndersteuningsProfiel geschreven (SOP). Daarin staat beschreven hoe de scholen ervoor
willen zorgen dat zij de kinderen zoveel mogelijk in de eigen school kunnen begeleiden, ook al zijn er
soms grote verschillen in mogelijkheden van de kinderen. We willen schoolproblemen zoveel mogelijk
voorkomen door het onderwijsaanbod af te stemmen op de mogelijkheden en behoeften van kinderen.
Wanneer extra ondersteuning voor speciale hulp in school gewenst wordt, kunnen we gebruik maken
van de kennis die aanwezig is. De interne begeleider heeft de mogelijkheid overleg te plegen met de
specialisten van het samenwerkingsverband en/of een orthopedagoog, werkzaam voor onze afdeling.
Door middel van scholing verwerven de leerkrachten ook zelf die kennis. Het team is daardoor beter
toegerust om speciale begeleiding te kunnen geven wanneer dit nodig is. Effectief onderwijs in de
basisvaardigheden vormt het inhoudelijk kader in de cycli voor opbrengstgericht werken. Aspecten van
effectief onderwijs zijn:
•
•
•
•
•

•

Doelen: het stellen van hoge doelen en doelgericht werken
Tijd: besteden van voldoende tijd aan de basisvaardigheden en extra tijd voor de risicoleerlingen
Aanbod: doorgaande leerlijn, beredeneerd aanbod, gebruik maken van goede methoden en
materialen
Instructie: schoolbreed gebruik maken van een eenduidig instructiemodel (IGDI)
Differentiatie: principes van convergente differentiatie toepassen. Bij convergente differentiatie
is er een minimumdoel voor de hele groep. De klas is in drie niveaus verdeeld: een
minimumniveau, een basisniveau en een hoger niveau.
Monitoring: de ontwikkeling van de leerlingen volgen met methode gebonden en methode
onafhankelijke toetsen en door observatie en gesprekken met ouders en andere betrokkenen.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

6

Onderwijsassistent

5

Taalspecialist

1

Fysiotherapeut

2

10

Logopedist

9

Godsdienstleerkracht

3

Gymleerkracht

4

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Het programma van De Vreedzame School heeft een preventieve aanpak en is gericht op het
voorkomen van pestgedrag. Bij signalen van pesten wordt het protocol in werking gezet. Dit is
opgenomen in ons pedagogisch beleidsplan.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via De
Vreedzame School en ZIEN!.
Sinds dit schooljaar maken we gebruik van het expertsysteem ZIEN! binnen Parnassys
(leerlingvolgsysteem). Hiermee kunnen we het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart
brengen en een aanpak opstellen, zowel voor de groep als voor de individuele leerling.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Lochan. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
g.lochan@simonscholen.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Lochan. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
g.lochan@simonscholen.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Onderwijs zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. De Tulp is een
ontmoetingsschool. Wij zien de ouders als ervaringsdeskundigen. We hebben hen nodig als we het
beste voor onze leerlingen willen. Kinderen doen het beter, blijven langer op school en houden meer
van de school wanneer scholen, ouders en de omgeving samenwerken in het leerproces van kinderen.
Daarom hechten wij veel waarde aan ouderbetrokkenheid en betrekken ouders bij onze visie en
schoolontwikkeling.
Het beleid van IBS De Tulp is erop gericht dat de ouders regelmatig de school bezoeken, met de
leerkrachten praten en van gedachten wisselen. Als school organiseren wij een aantal activiteiten:
•

•
•

Groepsinformatie avond (kennismaking) aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een
uitnodiging om op school te komen. Ouders krijgen dan informatie over het onderwijs. De
leerkrachten leggen uit welke lesmethode zij gebruiken voor de leerlingen. Tijdens deze
ontmoetingen kunnen ouders hun vragen stellen.
Ouderavonden; minstens tweemaal per schooljaar kunnen ouders deelnemen aan een
ouderavond, waarbij een bepaald thema/onderwerp nader wordt toegelicht.
Voortgangsgesprekken/ rapportavonden en omgekeerd oudergesprek: in de eerste periode van
de school (rond de herfstvakantie) worden ouders uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.
Tweemaal per schooljaar krijgt men rond de rapportperiode de gelegenheid om met de
leerkracht(en) te spreken over de leervorderingen van de kinderen.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
•
•
•
•
•

Mail-contact: ouders kunnen de school mailen en vanuit de school wordt er richting de ouders
ook gemaild.
Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief die aan alle ouders wordt toegestuurd.
Op onze website www.ibsdetulp.nl is veel informatie te vinden over onze school.
Activiteiten, evenementen en andere voor de ouders interessante informatie worden geplaatst
op Social Media (Facebook/ Instagram).
Belangrijke informatie en mededelingen die betrekking hebben op de groep worden door de
leerkrachten via Ouderapp Klasbord gedeeld met ouders.

Wekelijkse koffie-ochtenden en 'vragen en ontmoeten'; ééns in de twee weken gaat de directie in
gesprek met de ouders. Belangrijke vragen die aan de orde komen:
•
•
•

Wat leeft bij de ouders?
Hoe kijken zij tegen ons onderwijs aan?
Welke ideeën hebben zij en welke bijdrage kunnen zij leveren aan de schoolorganisatie?

Klachtenregeling
12

Klachtenregeling voor het Islamitisch primair en voortgezet onderwijs
Het islamitisch onderwijs bevat een klachtenregeling voor alle betrokkenen bij de school. De volledige
regeling ligt ter inzage op school en kan op verzoek van belanghebbenden worden ingezien. Indien een
klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost, wordt de klacht schriftelijk ingediend bij de
klachtencommissie.
SIMON is aangesloten bij de “Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs”. De Landelijke
Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs wordt in stand gehouden door de ISBO. Het secretariaat van
de Commissie wordt gevoerd door het bureau van Onderwijsgeschillen. De Commissie strekt haar
werkzaamheden uit over Islamitische scholen voor primair en voortgezet onderwijs die zij bij de
Commissie hebben aangesloten.
De Commissie neemt kennis van klachten die op grond van de klachtenregeling van de school bij de
Commissie kunnen worden ingediend. Het gaat om klachten over een beslissing of een gedraging van
iemand die bij de desbetreffende school betrokken is. De Commissie onderzoekt de klacht een brengt
advies uit aan het bevoegd gezag met betrekking tot de ontvankelijkheid of niet-ontvankelijkheid en de
gegrondheid of ongegrondheid van de klacht. De Commissie kan daarbij een aanbeveling aan het
bevoegd gezag doen over de te nemen maatregelen.
Onderwijsgeschillen Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Postbus 85191 3508 AD Utrecht
T: 030 - 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
GMR (Gemeenschappelijke MR) Bovenschools

- Deelname in activiteitencommissie vanuit de ouderraad (o.a. vieringen, versieravonden, themainrichting)
- Begeleiding en vervoer bij excursies en diverse sport- en cultuuractiviteiten.

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.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00
Daarvan bekostigen we:
•

Diverse sport- en spelactiviteiten voor kinderen

•

Offerfeest

•

Ramadanviering

•

Schoolreis

Er zijn geen overige schoolkosten.
De ouderbijdrage is inclusief de schoolreizen.
Het bedrag bestaat uit:
•
•

4.3

€ 30,00 ouderbijdrage
€ 25,00 schoolreisgeld

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Verzekering
Personenschade derden/personeel en vrijwilligers/leerlingen:
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Mocht er vermeende aansprakelijkheidsschade van bovengenoemde personen zijn, dienen zij het
bestuur van SIMON met redenen omkleed schriftelijk aansprakelijk te stellen. De schriftelijke
aansprakelijkheidsstelling wordt vervolgens doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. De
verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid van SIMON is afgesloten bij AON Nederland. Deze
instantie beoordeelt de aansprakelijkheid en zorgt voor verdere afhandeling. Vergoeding van schade
vindt alleen plaats als het schoolbestuur ook daadwerkelijk wettelijk aansprakelijk is.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Telefonisch en per mail vanaf 8.00 uur, gelieve vóór 8.30 uur.
Persoonlijk bij de leerkracht of directie.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Het aanvragen van buitengewoon verlof kan schriftelijk bij de directeur. Op onze
website http://www.ibsdetulp.nl vindt u hierover meer informatie.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De leerlingen worden twee keer per jaar getoetst. Deze resultaten worden zowel op leerkracht- als op
teamniveau geanalyseerd. Er wordt daarbij vooral gekeken naar de vaardigheidsgroei van de
individuele leerling, maar in de analyse nemen we ook de scores op groepsniveau mee. De
toetsresultaten en de afspraken per leerling/ groep houden wij bij in het leerlingendossier. Hiervoor
gebruiken we Parnassys. Dankzij dit registratiesysteem weten wij precies hoe de vorderingen en
eventuele stagnaties verlopen.
De analyses leiden bovendien tot het delen van ervaringen tussen leerkrachten; welke acties leidden tot
een groei en welk voordeel kunnen andere leerkrachten doen met de aanpak die daaraan ten grondslag
ligt? Dezelfde vraag stellen we ons uiteraard m.b.t. leerlingen die te weinig vaardigheidsgroei hebben
doorgemaakt. Op welke manier kunnen we onze aanpak bijstellen om deze leerlingen toch de groei te
laten doormaken? De analyses leiden tot een beschrijving van die aanpak in het groepsplan.
De tussentijdse resultaten gebruiken wij ook om u als ouders te informeren over de onderwijsresultaten
van uw kinderen. Hiertoe nodigen wij u twee maal per jaar uit voor een 10 minutengesprek. Tijdens dit
gesprek kunt u het rapport van uw kind en zijn leervorderingen bespreken. Mocht er daarvoor
aanleiding zijn, dan nodigen wij u tussentijds uit voor een gesprek. Als u zelf behoefte heeft aan een
gesprek kunt u uiteraard een afspraak maken. Aan het begin van het schooljaar, rond de herfstvakantie,
nodigen wij alle ouders uit voor een voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt gesproken over de
sociaal-emotionele gesteldheid van uw kind en of hij/zij een goede start heeft gemaakt. Mochten er
zorgsignalen zijn dan wordt u hier tijdig over geïnformeerd.
Daarnaast gebruiken wij de toetsresultaten om onze school te kunnen vergelijken met de landelijke
norm. Voldoen wij daaraan? Doen wij het goed of zitten wij daar helemaal onder? De resultaten en de
analyses houden ons scherp en geven ons inzicht in het niveau van onze school. Dit gebruiken wij om
ons onderwijsbeleid te evalueren en indien nodig aan te passen.

5.2

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.
Schoolscore

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.
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5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-(g)t

50,0%

havo

50,0%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Respect

Veiligheid

Verantwoordelijkheid

Bij jongeren komen problemen veel minder voor wanneer ze opgroeien in een omgeving met sociale
verbondenheid: een omgeving waarin zij zich welkom, gerespecteerd en niet gediscrimineerd voelen,
waarin ze merken dat er positieve verwachtingen over hen bestaan en waarin ze ondervinden dat ze
‘ertoe doen’. Natuurlijk zijn er in een omgeving waar kinderen in verkeren regels nodig, maar de sleutel
voor een positief klimaat ligt meer in het samen creëren van een cultuur, dan in het bedenken van
allerlei regels en codes waar kinderen zich aan dienen te houden. Kinderen moeten het gevoel hebben
verantwoordelijk te zijn voor die cultuur, moeten de boodschap krijgen dat ze erbij horen en dat ze
nodig zijn.
Om zo’n verbindende omgeving te bewerkstelligen proberen wij middels De Vreedzame School de
cultuur van de omgeving waar het kind in verkeert (klas, school) te beïnvloeden. We willen dat die
omgeving als een leefgemeenschap wordt gezien, als een oefenplaats voor sociale competentie en
actief burgerschap. Kinderen leren dat ze verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor hun omgeving en
staan open voor verschillen.
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Werkwijze Sociale opbrengsten
We werken vanuit de principes van De Vreedzame School: verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en
voor de gemeenschap. Eén van de speerpunten is om leerlingen verantwoordelijkheid te leren nemen.
Kinderen (ouders en leerkrachten) dragen actief bij aan een school waar het prettig leren en werken is.
Deze leerling- en ouderparticipatie willen wij een essentieel onderdeel van het schoolleven laten
worden. We willen een school zijn die er aan bijdraagt dat leerlingen later een goed mens worden.De
Vreedzame School is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de
klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Het
is een aanpak die breder is dan enkel anti-pesten.
Werken vanuit De Vreedzame School principes streeft er naar om kinderen te leren:
•
•
•
•
•

op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
constructief conflicten op te lossen;
verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
open te staan voor verschillen tussen mensen.

Daarnaast streven we naar een positief sociaal en moreel klimaat waarin:
•
•
•
•
•

5.5

leerkrachten prettig werken;
handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt;
kinderen zich veilig voelen, gehoord en gezien worden;
iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander;
iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat en de eigen kracht van kinderen benut.

Kwaliteitszorg

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.
De SIMON scholen en IBS De Tulp werken al een aantal jaren hard aan de verbetering van de kwaliteit
van het onderwijs. De kwaliteit wordt gemaakt door mensen die met elkaar samenwerken. De
volgende vragen nemen we structureel mee in onze schoolontwikkeling:
•
•
•

Wat is de kwaliteit van de individuele leerkracht?
Wat is de kwaliteit van het team?
Wat is de kwaliteit van de organisatie?

De kwaliteitszorg (-structuur) ziet er in grote lijnen als volgt uit:
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•

•

•

•

•

•

De mogelijkheden die wij als school binnen ons onderwijs hebben staat in het
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven. Wij werken binnen het samenwerkingsverband
SWV 23-02. Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u lezen
op http://www.swv2302.nl.
De gesprekkencyclus zorgt ervoor dat we onze leerlingen goed in beeld krijgen. De cyclus bestaat
uit voortgangsgesprekken, resultaatgesprekken, zorggesprekken (leerlingbesprekingen),
oudergesprekken.
Middels het leerlingvolgsysteem Parnassys registreren wij de observaties, methode-gebonden
toetsen, CITO-toetsen en alle data-analyses. De scores worden samengebracht in een datamuur,
zowel voor de midden- als voor de eindmeting.
Wij werken met groepsplannen waarin de doelen op 3 instructieniveaus, op basis van de dataanalyses, zo concreet en haalbaar mogelijk staan beschreven (SMART). Twee keer per jaar
worden deze groepsplannen opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld.
Voor leerlingen met extra zorgbehoeften werken wij met OPP's. Voor leerlingen waarvan op basis
van het leerlingvolgsysteem en/of onderzoek is gebleken dat het basisniveau niet tot de
mogelijkheden behoort, kan de school een OntwikkelingsPersPectief (OPP) opstellen. Voor
leerlingen die hulp krijgen vanuit het samenwerkingsverband is zo’n ontwikkelingsperspectief
verplicht. Het OPP wordt in overleg met ouders gemaakt. Hierin beschrijven wij als school de
doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee het onderwijs kan worden
afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Bovendien laat het zien naar welk
vervolgonderwijs de school, samen met de leerling en diens ouders, toewerkt.
Als school beschikken wij over diverse andere instrumenten, zoals vragenlijsten voor ouders,
leerlingen en personeel, én zelfevaluatie om zicht op eigen kwaliteit te verkrijgen. Op basis van
de resultaten worden verbeteracties ingezet.

Professionalisering:
Wij willen investeren in de kwaliteit van ons personeel door scholing en begeleiding. Dit is enerzijds
nodig voor professionele ontwikkeling van het personeel en anderzijds om de doelstellingen van de
school te realiseren. Hiervoor maken wij gebruik van een professionele gesprekkencyclus bestaande uit
doelstellingengesprekken, voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken en
beoordelingsgesprekken.
De schoolleider en de leerkracht maken in het kader van de gesprekkencyclus afspraken over de
professionalisering. Deze afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Op
basis hiervan komt er een functioneringsgesprek. In deze gesprekken wordt o.a. gesproken over
scholing en toekomstige inzetbaarheid.
IBS De Tulp is een lerende organisatie waarin medewerkers zich blijven ontwikkelen. Alle teamleden
hebben de mogelijkheid om onbeperkt deel te nemen aan kortdurende online-cursussen die betrekking
hebben op verschillende thema’s. Naast de individuele scholingen zijn er ook teamscholingen, gericht
op de doelen die we willen behalen. De Tulp is een school waar ‘leren en ontwikkelen’ centraal staan en
waar expertise aanwezig is.
De speerpunten voor 2020-2021:
•
•
•
•

NT-2 onderwijs (scholing teambreed)
Spelend leren en rekenen / doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 (onderbouw)
Begrijpend lezen; verbeteraanpak en implementatie van een nieuwe methode
Visie-ontwikkeling 21ste eeuwse vaardigheden en Wetenschap&Techniek (teambreed)
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:30

12:30 - 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:30

12:30 - 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

12:30 - 14:30

-

Donderdag

-

08:30 - 12:30

12:30 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

-

-

Opvang
Schooltijd

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3 t/m 8

dinsdag, woensdag

Bewegingsonderwijs

1 en 2

Elke dag

Vanuit Hengelo Sport worden er meerdere bewegingsactiviteiten aangeboden, zoals zwemmen,
voetbal, atletiek en overige sportactiviteiten. Als school sluiten wij bovendien aan bij alle kunst- en
cultuurprojecten.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
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Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Tweede Paasdag

05 april 2021

05 april 2021

Meivakantie

26 april 2021

07 mei 2021

Hemelvaart en Ramadanviering

13 mei 2021

14 mei 2021

Pinksteren en Personeelsdag

24 mei 2021

25 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 2021

Ramadan is een belangrijke maand en de kinderen krijgen extra vrije dagen voor de Ramadanviering.
Deze dagen worden gecompenseerd met andere dagen zoals de Goede Vrijdag. Onze leerlingen
hebben dan gewoon les. Op deze manier voldoen wij aan de onderwijstijd die door de overheid is
vastgesteld.

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

Ouderochtend

dinsdag en donderdag

8.30 - 9.00 uur

Koffie-ochtenden en “Vragen & ontmoeten"
Iedere dinsdag en donderdag zijn er koffie-ochtenden. Ouders hebben de mogelijkheid om met elkaar
in gesprek te gaan. Gedurende het schooljaar worden de koffie-ochtenden ingevuld met thema’s die
voor ouders interessant zijn.
Daarnaast vindt er elke twee weken een ouderbijeenkomst plaats, namelijk "vragen & ontmoeten". Wij
willen graag met ouders in gesprek blijven. Open communicatie is belangrijk en daarom nodigen wij alle
ouders van harte uit voor deze bijeenkomsten. Alle mededelingen, vragen, ideeën en tips zijn welkom!
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Wij zijn een ontmoetingsschool en de personeelsruimte is dé plek waar we elkaar kunnen vinden. Koffie
en thee staat klaar!
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