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Hallo allemaal,
Het schakeltje van 26 september 2014 ligt voor u klaar.
De afgelopen twee weken hebben wij elkaar mogen ontmoeten tijdens de informatieavond en de gesprekken op verzoek.
Het is ontzettend fijn om een grote betrokkenheid vanuit ouders te zien. Het nadenken over de behoeften van uw kind, dit
samen te delen en er vervolgens samen mee aan de slag te kunnen is een prachtige ontwikkeling die past binnen ons
Dalton-onderwijs.
Veel leesplezier,
Team Jeanne d’Arc
Agenda
-

1 t/m 17 oktober: Kinderboekenweek/ projectweek
8 oktober: Studiedag team: kinderen vrije dag
14 en 16 oktober: Open huis
17 oktober: Sluiting Kinderboekenweek/ project: 13.15-13.45
17 oktober: Portfolio mee naar huis
18 t/m 26 oktober: Herfstvakantie
28, 29, 30 oktober, 4, 5, 6 november: Portfoliogesprekken

In dit Schakeltje:
- Terugblik informatieavond/ gesprekken op verzoek door ouders
- Kinderboeken- en projectweek
- Portfolio gesprekken
- Hulpouders gezocht
- Schoolmelk
- Passend onderwijs
- Nieuws uit groep 5/6
- Nieuws uit groep 7/8
Terugblik informatieavond/ gesprekken op verzoek door ouders
Tijdens de informatieavond op 18 september werden wij als ouders op de hoogte gesteld van een nieuw ‘medium’ op het
ouderportaal Parnassys. Naast het raadplegen van de voortgang van je kind tijdens de toets momenten, is er nu ook de
mogelijkheid om actief te reageren op de door de leerkrachten gestelde vragen.
Door meester Erwin Dekker werden wij uitgedaagd om na te denken over een aantal eigenschappen/kenmerken van je
eigen kind(eren). De kind kenmerken zouden besproken worden tijdens de tien-minuten gesprekken in de daarop
volgende week.
Om het niet te ver voor ons uit te schuiven hebben wij vrijdagochtend de laptop opgestart en zijn we samen gaan
nadenken over de vijf gestelde vragen. Het invullen in Parnassys ging eenvoudig, maar het formuleren van de juiste
antwoorden is een ander verhaal. Je wilt toch graag het juiste gevoel over brengen op papier. Bijvoorbeeld wat zijn nu vijf
kwaliteiten van je eigen kind? Uiteindelijk met behulp van Google gezocht naar wat kwaliteiten zijn, en hoe spiegelen we
deze aan ons/onze kind(eren), hebben we ook deze vraag kunnen tackelen.
In het tien minuten gesprek met de leerkrachten hebben we de kind kenmerken besproken en dat was voor zowel de
leerkracht als de ouder prettig. Voor ons was het fijn om te horen dat de leerkracht middels onze antwoorden ons kind
beter in de les kan begeleiden.
Wij denken dat deze nieuwe aanpak een stimulans is voor een nog betere begeleiding van onze kinderen op de Jeanne
d’ Arc.
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Een leuke uitdaging om een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van je eigen kinderen.
Door het invullen van de vragen wordt je als weer even aan het denken gezet,hoe reageerd mij kind[eren] nu precies en
waar zijn ze goed in. Een ander voordeel is dat een "nieuwe"leerkracht van jou kind al aan het begin van het schooljaar
een breder beeld krijgt wie hij/zij is voor persoon.Dat komt denk ik iedereen ten goede,bespaart een hoop tijd en
gesprekken later.
In het gesprek zelf komt zo ook snel naar voren wat de punten van aandacht zijn van het kind..
Met veel plezier heb ik dan ook de vragen beantwoord en toe gelicht in het gesprek.
Persoonlijk vind ik het dan ook een goed idee om de verplichte gesprekken op verzoek elk nieuw school jaar weer terug
te laten komen..
Nienke Tekelenburg,
Woensdag 24-09 hadden wij, als ouders, een gesprek over de kenmerken van onze kinderen.
Het is fijn tijdens zo’n gesprek te ervaren dat deze behoorlijk overeen komen met de huiselijke omgeving.
Tevens vinden wij het als ouder prettig dat getracht wordt het onderwijs af te stemmen op het kind en niet andersom.
Marion & Ton van der Beek
Positief gestemd, veelal gaan oudergesprekken over leerresultaten en gestelde doelen, wat natuurlijk belangrijk is. Er is
nog een belangrijk onderdeel namelijk sociaal emotionele ontwikkeling van je kind. Dit stond met name in deze
kindgesprekken centraal.
Kinderboeken- en projectweek
De Kinderboekenweek start aanstaande woensdag 1 oktober. Ook dit jaar doen wij als school natuurlijk weer mee. Het
thema van dit jaar is ‘Feest!’ De Kinderboekenweek bestaat namelijk 60 jaar. Een prachtig thema om ruim twee weken
aandacht aan te besteden. We hebben onze projectweek hier ook aan gekoppeld, omdat we het graag groot willen
aanpakken.
We hebben een aantal activiteiten bedacht die we alvast op een rijtje zetten:
- De opening: op woensdag 1 oktober mogen alle kinderen feestelijk verkleed naar school komen. Onder schooltijd zal
het thema ‘Feest’ op verschillende manieren aan de kinderen worden getoond en om 14.00 uur volgt nog een feestelijke
verrassing waar u als ouder ook getuige van kunt zijn. We zijn nog wel op zoek naar 6 ouders die ons kunnen
ondersteunen bij de voorbereiding van de opening. Aanmelden kan via a.teune@kbsjeannedarc.nl of aanmelden bij de
leerkracht van groep 5/6.
- Sponsoractie: Om het lezen bij de kinderen te versterken én om een leuk bedrag binnen te halen voor een groot feest
dat dit jaar gepland staat hebben we een sponsoractie bedacht: ‘Leeskilometers’. Alle kinderen zoeken mensen die hen
willen sponsoren voor het lezen van boeken. Deze sponsors geven aan dat ze een bepaald bedrag per (voor)gelezen
bladzijde zullen geven. De kinderen krijgen dan twee weken de tijd om zoveel mogelijk boeken te gaan lezen. Kinderen
die nog niet kunnen lezen worden voorgelezen. De gelezen boeken worden genoteerd met het aantal bladzijden erbij.
Aan het einde van de Kinderboekenweek zal dan bekend worden gemaakt welk bedrag er bij elkaar is gelezen. Dit
bedrag wordt later dit schooljaar ingezet voor een ander groot feest!- De afsluiting: Uiteraard zal de Kinderboek ook
feestelijk worden afgesloten.
-Afsluiting: U bent van harte welkom om met ons het afsluitfeestje mee te vieren. Dit zal zijn op vrijdag 17 oktober van
13.15u – 13.45u. U kunt dan in de klassen kijken wat de kinderen allemaal gemaakt hebben. Hier ontvangt u t.z.t. nog
bericht over.
Portfoliogesprekken
Zoals u in de jaarplanning heeft kunnen lezen, staan de gesprekken gepland van 28 oktober t/m 6 november. De
gesprekken vinden plaats in de middagen van 14.30 tot 17.30 uur. Het is de bedoeling dat deze gesprekken gevoerd
worden door de kinderen met hulp van u en ons. Graag vragen wij u om aanwezig te zijn bij het portfoliogesprek van uw
kind. De planning is verstuurd per email, maar is ook op het ouderportaal te vinden. Mocht u onderling willen ruilen, dan
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bent u daar vrij in. Wilt u wel de leerkracht op de hoogte brengen van deze wissel?! We zullen dit dan aanpassen op het
rooster op de deur van het lokaal.
Hulpouders gevraagd:
 Voor groep 3 / 4 zijn wij op zoek naar een klusser die in ons lokaal een aantal gaatjes kan boren, zodat wij de
wandplaten voor groep 3 op kunnen hangen.
 Voor dinsdagmiddag zijn wij op zoek naar een ouder(s) die 6 kleuters en 2 bovenbouwers naar de sporthal wil
brengen voor het aanbod van Sport en Spel. De kinderen lopen om 13.50 van school. Voor de wintermaanden
zou het prettig zijn wanneer deze kinderen met de auto gebracht kunnen worden. U kunt zich opgeven bij juf
Petra.
 Na de zomervakantie is ons team met pluizers op zoek naar aanvulling van man(vrouw)kracht.
-Wat: helpen met luizenpluizen
-Waar: op school
-Wanneer: elke woensdagochtend na een vakantie (ong. 6x/jaar)
-Hoe laat: vanaf 08.30 tot 09.00/09.15
Geen opleiding vereist!
Aanmelden kan bij de Marjon Fidder
m.fidder@hotmail.com/06-42573321
Schoolmelk
Het assortiment van Campina op School bestaat uit twee zuivelproducten, te weten: halfvolle melk en Optimel drink
framboos. U kiest voor uw kind voor één of meerdere consumptiemomenten (ochtendpauze/lunchpauze) een product uit
het assortiment en u sluit het abonnement rechtsreeks af met Campina.
Bij het verstrekken van het Campina op School assortiment stelt Campina gratis een koelkast aan
de school ter beschikking. De producten worden na aflevering meteen door de chauffeur in deze
koelkast gezet. Uw kind krijgt zo gekoelde verse zuivel.
De prijs is berekend in de prijs per pakje. Een pakje halfvolle melk kost in het schooljaar 2013/2014
€ 0,36 en Optimel € 0,38. Aan u wordt de prijs per pakje berekend. Het aantal pakjes hangt af van het aantal
consumptiedagen en consumptiemomenten op de school.
U kunt uw kind(eren) aanmelden via: www.campinaopschool.nl. Hier vindt u nog veel meer informatie over zuivel op
school. Voor verdere vragen is Campina op School ook telefonisch bereikbaar op tel. nr: 0900-2356355 (10 ct p.m.).
Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit
niet alleen kunnen, zijn alle scholen in Nederland aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Hiervan zijn er
77 in het gehele land.
De school van uw kind werkt binnen het samenwerkingsverband
OnderwijsZorgKoepel Noord-Veluwe (OZKNV) samen met alle basisscholen
en scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de
gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg
en Epe.
Belangrijke doelen van de invoering van Passend Onderwijs zijn:
-terugdringen bureaucratie, met name ingewikkelde indicatieprocedures;
-terugdringen aantal kinderen die geen plek in het onderwijs kunnen vinden (thuiszitters);
-alle kinderen een passende onderwijsplek bieden.
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Het samenwerkingsverband OZKNV heeft in het ondersteuningsplan (www.onderwijszorgkoepel.nl/ondersteuningsplan)
vastgelegd op welke wijze passend onderwijs wordt geboden binnen de deelnemende scholen.
Vormen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs blijven bestaan; geen kind wordt gedwongen teruggeplaatst in
het basisonderwijs.
Zorgplicht
Het kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de basisschool de verantwoordelijkheid heeft
om in goed overleg met de ouders een passende ondersteuning te bieden. Liefst zoveel mogelijk thuisnabij in de eigen
school. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar de best passende plaats te
zoeken. Dat kan zijn op een andere basisschool binnen het samenwerkingsverband OZKNV of op een school voor
speciaal (basis) onderwijs.
Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij de directie of bestuur van de school
van uw kind, het samenwerkingsverband OZKNV of om ondersteuning vragen door een onderwijsconsulent. In het
uiterste geval kunnen problemen worden voorgelegd bij een landelijke geschillencommissie. Meer informatie vindt u op
de website Passend Onderwijs: http://www.onderwijsgeschillen.nl/informatie-voor-ouders/
Schoolondersteuningsprofiel
Iedere school heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschreven welke ondersteuning de school kan bieden. U
kunt dit profiel op de website van de school vinden of op de school inzien.
In dit profiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen vorm geeft en welke mogelijkheden voor
extra-ondersteuning de school heeft. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werken alle scholen vanuit de
uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra-ondersteuning nodig
heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Bij HGW is de
samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stellen extra eisen aan de school, het gebouw, de leerkrachten, de IB-er en
ook de medeleerlingen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. Denk hierbij aan verschillen in intelligentie, tempo, sociale vaardigheden en leermogelijkheden.
Bij ieder verzoek tot plaatsing van een leerling zal een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of
de combinatie van specifieke onderwijsbehoeften en de benodigde extra-ondersteuning past binnen de
basisondersteuning, die de school kan bieden. .
Uitgangspunten voor plaatsing zijn o.a.
•kan het kind op deze school de gevraagde ondersteuning geboden worden,
•blijft de aandacht voor de andere leerlingen voldoende gewaarborgd
•is de gevraagde ondersteuning uitvoerbaar voor de leerkracht.
Een voorbeeld van een schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website
www.onderwijszorgkoepel.nl/format_ondersteuningsprofiel
Arrangementen
Het antwoord op de vraag: Wat heeft dit kind nodig en hoe stemmen wij ons handelen hierop af? wordt vastgelegd in een
plan van aanpak, vaak een arrangement genoemd. Wat gaan we doen? Wanneer? Door wie? Met welk doel? Wanneer
en hoe gaan we evalueren?
Ouders worden nauw bij het opstellen van een arrangement betrokken. Het is van groot belang dat alle direct
betrokkenen eendrachtig samen werken in het belang van het kind.
Ouderbetrokkenheid
Het samenwerkingsverband OZKNV hecht er aan dat de school de ouders betrekt bij de ondersteuning van de leerlingen.
Daarom vinden we het van groot belang dat ouders direct betrokken worden bij de eerste tekenen dat een kind meer
ondersteuning nodig heeft. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede
ondersteuning te komen, is het wenselijk om daar met de ouders in alle openheid, maar ook in vertrouwen over te
spreken.
Ouders kunnen via de Medezeggenschapsraad van de school of via de Ondersteuningsplanraad van het
samenwerkingsverband invloed uitoefenen op het beleid van de school (Schoolondersteuningsprofiel) en het
samenwerkingsverband (Ondersteuningsplan).
Beide raden bestaan uit ouders en leerkrachten.
Meer informatie op de website www.onderwijszorgkoepel.nl/ondersteuningsplanraad
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Steunpunt Onderwijszorgkoepel
Scholen kunnen de komende jaren gebruik maken van de diensten van het Steunpunt OZKNV, bestaande uit
deskundigen uit het speciaal (basis) onderwijs. Zij ondersteunen scholen om de onderwijsbehoeften van het kind in beeld
te brengen en hoe het onderwijsaanbod hier op afgestemd kan worden.
Ook adviseren zij bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs of
speciaal onderwijs.
Toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis) onderwijs
Als de school en de ouders tot de conclusie komen, dat het voor de ontwikkeling van een kind beter is om naar een
speciale (basis) school te gaan, vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor de
leerling aan. Dit doet de school bij het samenwerkingsverband OZKNV/
Het samenwerkingsverband OZKNV geeft de toelaatbaarheidsverklaring af als ouders en scholen het met de plaatsing in
het speciaal (basis) onderwijs eens zijn. Het samenwerkingsverband OZKNV controleert daarbij met name ook of de
ouders vroegtijdig bij het hele proces betrokken zijn geweest.
Uitgebreide informatie vindt u op de website www.onderwijszorgkoepel.nl/downloads
Ondersteuningsmiddelen
De schoolbesturen ontvangen van het samenwerkingsverband OZKNV ondersteuningsmiddelen in euro’s. Hiermee
kunnen de besturen de extra-ondersteuning op de scholen bekostigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn de ondersteuning door
een onderwijsassistent of leerkracht. Ook betalen de schoolbesturen hieruit de extra kosten als kinderen worden
toegelaten tot het speciaal (basis) onderwijs.
Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen
Er zijn in Nederland speciale scholen voor kinderen die blind of slechtziend zijn en voor kinderen die doof/slechthorend
zijn en/of taal-spraakproblemen hebben.
Deze scholen vallen buiten de wet passend onderwijs, maar hebben wel de verplichting de basisscholen te ondersteunen
om deze kinderen goed te kunnen begeleiden.
Scholen kunnen een beroep doen op hun expertise in de vorm van consultatie en begeleiding. Ook deze ondersteuning
loopt via het Steunpunt OZKNV.
Informatie en ondersteuning van ouders
Informatie over dit alles vindt u op de website van de school en op de website www.onderwijszorgkoepel.nl
Hier vindt u ook namen en telefoonnummers/emailadressen van de personen die u kunt raadplegen: Henk Büscher
(directeur) of Sieb van der Heide (beleidsadviseur)
Neem bij twijfel over de ondersteuning aan uw kind of als u meer wilt weten over passend onderwijs contact in eerste
instantie contact op met de school of de hierboven genoemde personen.
In samenspraak tussen scholen, ouders en samenwerkingsverband kunnen we eendrachtig werken aan het passende
onderwijs voor onze kinderen.
Nieuws uit groep 5/6
Wat hebben wij hard gewerkt de afgelopen weken. De zomervakantie lijkt al weer lang geleden. Het was even wennen
aan het tempo en de hoeveelheid stof, maar dit gaat steeds beter.
Deze week zijn we begonnen met de nieuwe WO (Wereld Oriëntatie) methode. Juf Marlies heeft op maandag
aardrijkskunde gegeven en juf Alma op woensdag geschiedenis. Wat was dat leuk! Op het digibord konden we van alles
horen, zien en leren. Samen hebben we bedacht hoe bijvoorbeeld de jagers uit de prehistorie (over)leefden. Wat hadden
die het moeilijk zonder alle voorzieningen die wij hebben. We zien nu al uit naar volgende week waarin we het gaan
hebben over het leven van de boeren in de prehistorie.
Nieuws uit groep 7/8
Afgelopen week heeft groep 7/8 kennisgemaakt met “Padlet” en misschien heeft u dit al op onze Facebook pagina voorbij
zien komen. Padlet werkt als een online schoolbord waar kinderen tekst, foto’s en documenten op kunnen plaatsen. Je
kunt op één Padlet tegelijkertijd of na elkaar berichten plaatsen vanaf verschillende pc's of laptop of tablets. Je kunt
steeds meekijken wat er op een Padlet verschijnt en feedback geven door zelf een berichtje te plaatsen. Dat maakt
Padlets ideaal om in te zetten, voorafgaand aan een les om voorkennis te activeren of juist achteraf om de les te
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verwerken of op leerpleinen bij het maken van groepsopdrachten. Kijk gerust eens op onze school Padlet:
www.padlet.com/kbsjeannedarc/groep7-8
Pablo Pissebed
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