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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de schoolgids van Toermalijn.
Hierin vindt u alle informatie die voor het schooljaar 2018-2019 voor u van belang is.
Uw kind brengt een groot deel van zijn of haar jeugd door op school. De basisschool is een
plek waar kinderen samen leren, spelen en zich voorbereiden op de toekomst. Een belangrijke
tijd dus! Wij zijn ons hiervan bewust en vinden het van groot belang dat wij in deze periode
samen met u, de ouders/verzorgers, optrekken. Zijn er vragen en/of opmerkingen, neemt u
dan contact met ons op. Want niet alleen het kind moet zich er goed voelen, ook u moet vertrouwen hebben in de school en het team. Zo kunnen we blijven werken aan het verbeteren
van het onderwijs om zo de kinderen, samen met u, nog beter en leuker voor te bereiden op
een mooie toekomst.
Naast de schoolgids informeren wij u over ons onderwijs in onze jaarlijkse schoolkalender. Deze bevindt zich aan de achterzijde van deze schoolgids. De schoolgids en schoolkalender staan
ook op onze website.
Zoals elk jaar zitten wij ook nu weer boordevol enthousiasme, klaar om het nieuwe jaar vorm
en inhoud te geven. We hopen, dat het opnieuw een prima schooljaar voor de kinderen, u en
ons mag worden.
Wij wensen u en uw kind(eren) een heerlijk schooljaar 2018-2019 op Toermalijn toe!
Tot ziens, namens ons allen,
Team Toermalijn
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Over onze school
Toermalijn is een school die bij ouders aanspreekt vanwege haar kleinschaligheid en de rust
en structuur wat duidelijk terug te zien is in school. Naast de rustige, veilige en mooie omgeving bieden de leerkrachten onderwijs op maat en hebben zij veel aandacht voor het welzijn
van de kinderen. Er heerst een grote ouderbetrokkenheid die er mede voor zorgt dat kinderen een leerzame maar vooral ook een plezierige tijd kunnen doorbrengen op Toermalijn.
De personeelsleden bestaan uit leerkrachten, een intern begeleider, een administratieve kracht
en een directeur. Daarnaast worden wij op vrijwillige basis ondersteund door overblijfmedewerkers en een conciërge.
De school maakt onderdeel uit van de Stichting LiemersNovum. De Stichting heeft 25 openbare, katholieke, protestants-christelijke en interconfessionele scholen in de gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden en Montferland. Voor meer informatie verwijzen we u
naar pagina 28 in deze schoolgids.

Identiteit
Toermalijn is een openbare school. Alle kinderen ongeacht hun geloof of levensbeschouwing
zijn welkom. Pluriformiteit, tolerantie, verdraagzaamheid, solidariteit en een democratische
houding zijn voor ons taakstellende kernbegrippen en dus ook de onderleggers voor onze missie en visie. We hebben aandacht voor de verschillende levensbeschouwingen, religieuze, historische en traditionele achtergronden bij vieringen. We stimuleren dat iedereen naar elk geloof, levensovertuiging, andere mening, een open respectvolle houding heeft en dat je met
iedereen plezier kunt hebben.

De naam Toermalijn

sten en
verdriet
Wij danvoor het

Toermalijn is een kristal. De groei begint in de diepten van de aardkorst. Het
kristal schiet in naaldvorm door graniet of kiezel naar boven, het licht tegemoet.
Dit is de opwaartse kracht die in Toermalijn werkt. Onder invloed van metalen die
zich in de bodem bevinden krijgt Toermalijn haar groene, groengele, honinggele,
zwarte, roze, blauwe, of doorschijnende kleur.
Voor liefhebbers en kenners van edelstenen is Toermalijn een zonnesteen, die gunvriendschap aantrekt, zelfvertrouwen, kalmte en levensvreugde geeft,
en slechte gedachten verdrijft, inspiratie en concentratie geeft.
ken Jacqueline van der Heijden, de eerste directeur van Toermalijn,
bedenken van deze mooie en zo passende naam voor onze school.

Het gebouw
Het gebouw bestaat uit „schoolwoningen‟ die aan elkaar gekoppeld zijn. Bij eventuele terugloop
van het aantal kinderen in de wijk kunnen er van de school woningen gemaakt worden. Hier is
echter geen sprake van; zeker nu Toermalijn inmiddels de enige school in de wijk is. Bijna ieder lokaal heeft een prachtige zolder, die dienst doet als huis-, lees-, computer-, knutsel- en of
groepswerkhoek. De „garage‟ is nu voor kinderen een heerlijke werkplek in een lokaal. We maken veel gebruik van het aan het schoolplein grenzende mooie grasveld met een verhard basketbalveld en speeltoestel.
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Missie/ visie van de school
Ons schooldoel in een notendop
Binnen een uitdagende maar veilige omgeving, waar rust en structuur de rode draad
vormen, willen we leerlingen voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsomgeving. Binnen
de maatschappij gelden immers ook regels en afspraken waar men zich aan dient te houden,
maar wordt er tegelijkertijd een beroep gedaan op onder andere creativiteit, kritisch denkvermogen en oplossend vermogen (de zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden). Dit willen
wij bereiken door uit te gaan en gebruik te maken van ieders individuele kracht, talenten en
mogelijkheden.
Kinderen die onze school verlaten zijn uniek geslepen Toermalijnen.
Daarmee bedoelen wij dat:
 zij beschikken over een grote mate van zelfstandigheid, d.w.z.:
o kunnen plannen;
o zelf tot oplossingen kunnen komen;
o zelfinzicht ontwikkelen over wat zij willen leren;
o leren omgaan met uitgestelde aandacht.
 zij sociaal voelend zijn, d.w.z.:
o kunnen zorgdragen voor zichzelf, de anderen en de wereld om hen heen;
o kunnen samenwerken.
 zij respect hebben voor de ander, maar ook voor zichzelf, d.w.z.:
o kunnen luisteren, anderen laten uitpraten, hebben belangstelling voor andere
meningen;
o accepteren zichzelf en hebben zelfvertrouwen;
o zijn (zelf)kritisch, kunnen feedback geven en ontvangen;
o nemen zelf initiatieven;
o zijn zuinig op ieders eigendommen.
 zij zich binnen de grenzen van hun eigen- en de organisatiemogelijkheden optimaal sociaal emotioneel, cognitief, cultureel en motorisch hebben ontwikkeld;
 zij een fijne schoolperiode hebben gehad.

Verlengde instructie groep 6

Om ons doel per kind te kunnen bereiken hebben wij u als ouder nodig. Allereerst omdat het
uw kinderen zijn, u de belangrijkste opvoeders bent en wij het als een plicht zien om u bij het
onderwijs te betrekken. Daarnaast laten diverse onderzoeken zien, dat daar waar ouders intensief bij het onderwijs betrokken zijn, de opbrengsten aanzienlijk positief beïnvloed worden.
Indien nodig formuleren we samen met u individuele doelen, die na een evaluatiegesprek (met
ouders, leerkracht en intern begeleider) opnieuw vastgesteld worden.
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De schoolontwikkeling
Onze missie en visie zullen altijd de basis zijn waarop we de schoolontwikkeling afstemmen.
Naar aanleiding van evaluaties en nieuwe ontwikkelingen leggen we de schoolontwikkeling vast
in een schoolplan voor de duur van vier jaar. Bij de op- en vaststelling worden het bestuur en
de medezeggenschapsraad betrokken.
Op basis van dit schoolplan maken we per jaar plannen van aanpak. Deze plannen bepalen de
jaarplanning van de studiedagen, teamvergaderingen en de nascholing voor de leerkrachten.
In het schooljaar 2018-2019 besteden we aan de volgende zaken extra aandacht:
 Verdere uitwerking en uitvoering van het werken in commissies (participatieonderwijs);
 In aansluiting op de aanpak van Leren Zichtbaar Maken (John Hattie) leerlingen ondersteunen bij:
o het ontwikkelen van zelfinzicht, waardoor de leerling zich gaat afvragen wat
zijn/haar ontwikkeldoelen zijn (wat wil ik leren en waarom?);
o leren feedback geven en ontvangen, om zo tot zelfreflectie te komen;
o het werken vanuit succescriteria die leerlingen samen met de leerkrachten opstellen.
 Het team wordt geschoold in extra aanbod binnen spellingsonderwijs, waarbij de kracht
van herhaling zal gelden. De methode is afkomstig van José Schraven;
 De midden- en bovenbouw zal gaan werken met een nieuwe methode van Wereldoriëntatie (Blink) binnen een digitale leeromgeving.
 De aanschaf van nieuwe schoolmeubelen (tafels en stoelen) wordt doorgezet naar de
middenbouw.
 De nieuwe schoolwebsite zal een gesloten Ouderportaal aanbieden, waarin informatie
en beeldmateriaal binnen een veilige en gesloten omgeving gedeeld kan worden met
ouders.
In de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de vorderingen!

Kamp groep 8 (2018)
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Zomaar een dag op Toermalijn……
Een dag op Toermalijn begint al om half 8. Dan zijn de eerste leerlingen welkom op de voorschoolse opvang van kinderopvang Happy Faces.
Nadat de leerkrachten ‟ochtends alle lessen hebben voorbereid en om 8.10 uur gezamenlijk de
belangrijke zaken voor die dag zijn doorgenomen, gaan om 8.20 uur de schooldeuren open
voor de leerlingen. Op dinsdag en donderdag zijn ook de peuters welkom. Zij worden begeleid door kinderopvang Happy Faces en krijgen dezelfde structuur aangeboden als op school.
De leerlingen komen binnen en beginnen rustig aan het zelfstandig werken. Zelfstandig
werken staat als vak vast op het rooster en biedt alle leerlingen vanaf groep 1 de mogelijkheid
om eigen keuzes te maken binnen hun ontwikkeling. Tijdens dit vak heeft de leerkracht eerder
een coachende en begeleidende rol.
De lesroosters zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat leerlingen met de jaren een herkenbaar patroon ontdekken. Ook de manier van lesgeven gebeurt in elke
groep op dezelfde wijze. Het directe instructiemodel biedt de leerkracht en de leerlingen structuur in lesaanbod en opbouw van de les.
In de ochtend wordt eerst een rekenles aangeboden. Bij de kleuters gebeurt dit in een kleine
kring en werken de overige kinderen met ontwikkelingsmateriaal en in de hoeken of met het
digibord. Na zo‟n 15 minuten wisselt de les en zitten de andere kinderen in de kring. Daarna
gaan de kleuters heerlijk buiten spelen en bewegen!
In de overige groepen wordt de rekenles klassikaal aangeboden met een vaste lesopbouw van
automatiseren, het lesdoel bespreken en terugblikken, een instructie van circa 15 minuten en
tot slot het maken van verwerkingsopdrachten. Leerlingen die nog extra uitleg behoeven krijgen tijdens deze verwerking verlengde instructie van de leerkracht. Op deze manier streven
we ernaar dat aan het einde van de les elk kind binnen zijn/ haar ontwikkeling het lesdoel kan
behalen.
De les wordt afgerond met een korte evaluatie met vragen als: “Hebben we ons doel gehaald?
Wat ging goed en wat vind je nog moeilijk? Hoe was de samenwerking en wat kan er de volgende keer beter of anders?”.
Op dinsdag is er voor leerlingen die extra uitdaging behoeven de Plusklas. Zij leren naast filosoferen en onderzoeken tevens het effectief plannen van opdrachten en het toepassen van
verschillende leerstijlen.
De rekenles zit erop en het is bijna pauze. Vanaf groep 3 kijken de leerlingen naar
het jeugdjournaal. Op deze manier blijven de leerlingen op een speelse wijze op de hoogte
van alle actualiteiten in de wereld en hopen wij een bijdrage te leveren aan de burgerschapsvorming van onze leerlingen.
Rond 10.15 uur is er een kleine pauze van 15 minuten en spelen de leerlingen buiten (eerst
de onderbouw en daarna de bovenbouw). Er is voldoende speelruimte en materiaal om heerlijk
te ontspannen of te bewegen. Voorafgaande aan de kleine pauze eten ze een gezond tussendoortje (met drinken) in de klas.
Na de pauze starten de taallessen. Bij de kleuters
zien we dat weer terug in de vorm van een kringgesprek, waarbij woorden en begrippen op een speelse
wijze worden aangeboden bijvoorbeeld met rijmen,
zinnen bedenken/ nazeggen of een versje aanleren.
In groep 3 leren de kinderen lezen en schrijven. En
in alle overige groepen leren kinderen technisch lezen,
begrijpend lezen, studerend lezen, spelling, woordenschat en interpunctie. Ook deze lessen worden weer
aangeboden middels een vaste lesopbouw zoals bij
rekenen (het directe instructiemodel).
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Na de taalactiviteit kiezen de kleuters door middel van het kiesbord een hoek of activiteit.
Soms kiest de leerkracht een activiteit en wordt een groep kinderen begeleid in deze activiteit.
Het is 11.45 uur……de onderbouw heeft als eerste lunchpauze. Eerst wordt er gezamenlijk
met de leerkracht gegeten. Om 12.00 uur gaan de kinderen een half uur buiten spelen en is er
toezicht van vrijwillige overblijfmedewerkers, zodat de leerkrachten ook even kunnen pauzeren
en lunchen. Om 12.15 uur begint de bovenbouw met eten en ook zij mogen daarna een half
uur lekker ontspannen.
Om 13.00 is het onderwijs op Toermalijn weer in volle gang.
Tijdens wereldoriëntatie komt aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis aan bod. In
de onderbouw worden deze vakken niet als zodanig aangeboden, maar zitten deze verweven in
andere lessen. Wel krijgt elke groep op Toermalijn Engelse les.
Daarnaast wordt de middag gevuld met KiVa (sociaal emotionele ontwikkeling), mediawijsheid of creatieve vakken als handarbeid, tekenen of muziek. De kleuters spelen „s middags
nog een keer buiten op het schoolplein.
Om 14.45 uur is op een lange dag de school uit!
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen ook medeverantwoordelijk zijn voor een opgeruimde
leer-, leefomgeving. De kinderen hebben daarom gedurende 15 minuten bij toerbeurt klassendienst.
Toermalijn is meer dan alleen een school……na school is er nog volop bedrijvigheid. Instanties zoals huiswerkbegeleiding De Liemers, muziekschool Het Musiater, Kindercoach Jezelf
en Adéle Kinderyoga bieden naschools hulp en/of ontspanning aan kinderen van 4 t/m 18 jaar.
Maar ook tijdens schooltijd kan uw kind geholpen worden met bijvoorbeeld kinderoefentherapie.
Op de woensdag ziet de schooldag er iets anders uit. De reken- en taallessen worden projectmatig aangeboden met onderdelen als meten, tijd en geld en schrijven, spreken en luisteren. Daarnaast hebben alle leerlingen op deze dag gym. De kleuters gymmen in onze eigen
gymzaal. De overige groepen gymmen in Triominos.
De school eindigt op woensdag om 12.15 uur!

Kleutergym
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Activiteiten in en om Toermalijn
Specifieke evenementen
Naast het vaste schoolprogramma nemen groepen regelmatig deel aan aanvullende educatieve
activiteiten al dan niet verzorgd door externe organisaties. U ontvangt hierover bijtijds informatie via het Toermalijnnieuws of de groepsmail.

Kunstzinnige vorming
Om de creativiteit bij leerlingen te bevorderen wordt naast de standaard creatieve lessen het
volgende aangeboden:
 wekelijks muziekles voor groep 4/5 verzorg door een muziekdocent van Het Musiater;
 voorstellingen aangeboden door Het Musiater;
 danslessen verzorgd door docenten in opleiding van Artez Dansacademie Arnhem;
 projecten van verenigingen zoals KDO Groessen;
 aandacht voor een bekende kunstenaar tijdens de Week van de Kunst;
 één maal een voorstelling van de groepen 1 t/m 7 voor leerlingen en ouders;
 de musicaluitvoering van groep 8 voor leerlingen en voor de ouders van groep 8

Vieringen
Vieringen maken onderdeel uit van ons onderwijs. Hiermee geven we de kinderen het gevoel
“samen” aan iets te werken. Vieringen zijn er in de kinderboekenweek, met Sinterklaas,
Kerstmis, verkleedfeest en met het lenteontbijt en de verjaardagen van de leerkrachten. Verjaardagen van de kinderen zijn de kleine vieringen in de groep.

Schoolfeestdag, schoolexcursie en schoolreisje
Wij willen op Toermalijn afwisseling brengen in de gezamenlijke uitjes. Eens in de drie jaar
hebben we een schoolreisje, dit geldt ook voor de schoolexcursie en de schoolfeestdag. Zo
krijgen we een driejarige cyclus die zich steeds herhaalt. In groep 8 gaan de kinderen drie dagen op kamp.

Groot Schoolproject
Elk jaar wordt er het Groot Schoolproject georganiseerd door het team. Gedurende drie weken
worden er in alle groepen activiteiten gedaan die passen bij het gekozen thema. Het belooft
altijd een gezellige leerzame periode te worden, waarbij de we de hulp van ouders goed kunnen gebruiken.

Bibliotheekbezoek
Alle groepen krijgen jaarlijks de kans om kennis te maken met de bibliotheek. Op een spelende
manier leren kinderen alles over boeken, informatie verstrekken, boeken lenen en zoeken etc.
Daarnaast zijn we lid van de bibliotheek en vullen we per thema ons assortiment aan.

Muziekles groep 6 van Kunstwerk!
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Regels en afspraken
Veilige school
Onlangs heeft de Onderwijsinspectie onze school een „goed‟ gewaardeerd voor een veilig
schoolklimaat. We besteden voortdurend veel aandacht aan de persoonlijkheidsontwikkeling
en het welzijn van de kinderen om de kern van onze missie en visie te realiseren. We streven
een zo optimaal mogelijk pedagogisch klimaat na, de belangrijkste voorwaarde om goed te
kunnen presteren. Mocht uw kind niet met plezier naar school gaan, neemt u dan onmiddellijk
contact met ons op.
Naast duidelijke regels te hanteren, zijn we in het jaar 2015 gestart met een
nieuwe methode voor sociale vaardigheden, genaamd KiVa. KiVa is een Finse
uitdrukking voor „fijne en leuke school’ en beoogt een prettige omgang met
elkaar en begrip voor elkaar. Daarnaast wordt bij KiVa een beroep gedaan op
omstanders, omdat bewezen is dat zij eerder in staat zijn onenigheid en conflicten te stoppen.

Ziek
Meldt u ons de ziekte van uw kind tussen 8.00 en 8.30 uur? Wij hoeven ons dan geen zorgen
te maken als uw kind om 8.30 uur nog niet op school is. Wanneer uw kind op school ziek
wordt, nemen wij contact met u op met het verzoek uw kind lekker thuis in bed te stoppen.
Zorgt u ervoor, dat wij uw actuele telefoonnummers (liefst ook het 06- ) hebben. Bij twijfel en
niet bereikbaar zijn van u, nemen wij eventueel zelf contact met de huisarts of tandarts op.

Het binnenkomen en het uitgaan
We gebruiken voor de kinderen en de ouders alleen de deuren op het schoolplein. De ingangen
zijn verdeeld over de verschillende groepen. De schooldeuren gaan 10 minuten voor aanvang
van school open. De leerkrachten zijn dan in de groep aanwezig om de kinderen te verwelkomen. Wij gaan er vanuit dat kinderen van de groepen 4 tot en met 8 zoveel mogelijk zelfstandig naar hun groep gaan. Natuurlijk kunt u altijd binnenwippen om een werkje van uw kind te
bekijken, een afspraak te maken, of voor een korte mededeling te doen. Het is echter wel de
bedoeling dat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. Denkt u meer tijd nodig te hebben,
maakt u dan een afspraak? U kunt bij het uitgaan buiten op uw kinderen wachten.

Gezonde voeding
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij voor
ieder kind gezond eten en drinken makkelijk maken op school. Minsten één keer per jaar wordt
er per groep een leerzame les gegeven over gezonde voeding. Daarnaast is de tijd van het
tussendoortje en de lunch een gezamenlijk proces waarin gezonde voeding besproken kan
worden. Wij vragen tevens uw hulp:
 om een gezond tussendoortje mee te geven. Lekkere en gezonde tussendoortjes vinden wij bijvoorbeeld fruit, groente (snoeptomaatjes, komkommer, worteltjes), stukje
kaas of worst, een eitje of een belegde bruine boterham;
 gezond eten voor tijdens de lunch in de trommel te doen. Geschikt vinden wij bijvoorbeeld bruin brood met een zo gevarieerd mogelijk beleg dat in totaal niet te veel suiker, vet en zout bevat. Voorbeelden hierin zijn appelstroop, 30+ kaas en kipfilet.
 om zoete extra‟s zoals chocolade of snoep te bewaren voor thuis! Leerkrachten zullen kinderen verzoeken om deze hapjes niet te nuttigen en te bewaren tot na
schooltijd;
 drinken mee te geven dat weinig suiker bevat, bijvoorbeeld water of halfvolle melk. In
vruchtensappen zit veel suiker. Kiest u hiervoor, dan is het ook mogelijk deze te verdunnen met water. Koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan!
Wist u dat uw kind verse melk kan bewaren in de koelkast in het muzieklokaal?

Verjaardagen
Verjaardagen van kinderen worden meestal ‟s morgens gevierd. In de groep steken we dan waxinelichtjes aan en er mag worden getrakteerd. Als uw kind gaat
trakteren, denkt u dan aan een gezonde traktatie en géén cadeautjes!
Ideeën hiervoor zijn te vinden op www.gezondtrakteren.nl. Het is bovendien fijn
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als u van te voren nog even bij de leerkracht navraagt of er allergieën zijn bij de kinderen,
zodat u hiermee rekening kunt houden. Na de traktatie in de klas mag de jarige nog de klassen langs om een kaart te laten ondertekenen door alle leerkrachten, ondersteunend personeel
en directeur. U bent vrij om te kiezen of er ook getrakteerd wordt aan de leerkrachten.
Wanneer u en uw kind het op prijs stellen, mag u de eerste verjaardag van het kind (als het 5
jaar wordt) mee vieren in de groep.

Speelgoed/cadeaus
Wanneer uw kind jarig is geweest mag het natuurlijk een cadeau meenemen om het aan de
klasgenootjes te laten zien. Dit kan ook naar aanleiding van een voor uw kind bijzondere gebeurtenis. Bij het werken aan een thema vragen wij soms zelf om eventueel iets mee te nemen.
Daarnaast zijn er een aantal momenten in het jaar speelgoedochtenden voor groep 1/2 ,
waarbij de kinderen speelgoed mogen meenemen om te laten zien en te spelen.
Knuffels, waarvan de jongste kleuters nog geen afscheid kunnen nemen, mogen nog wel even
mee in school.

Verjaardag leerkracht
Wanneer de leerkracht jarig is wordt dat een heel dagdeel gevierd. Om u niet op kosten te
jagen wordt er geld ingezameld (€0,50 per kind op vrijwillige basis) door een kind uit de
groep, of een andere leerkracht bij de onderbouwgroepen. Samen met enkele andere kinderen
wordt in de onder- en middenbouw onder begeleiding van de groepsouder of een andere ouder
van dit geld een gezamenlijk cadeau gekocht. In de bovenbouwgroepen regelen de kinderen
het zelf.

Hoofdluis
Om de hoofdluis te bestrijden is een “werkgroep hoofdluis” bestaande uit ouders (en directie)
actief op school. De leden van deze werkgroep controleren iedere maandag na elke schoolvakantie de haren van de kinderen en leerkrachten op hoofdluis. Het werkt prettig wanneer de
kinderen dan schone haren hebben, geen gel hebben gebruikt of de haren hebben ingevlochten. Wanneer één van de kinderen hoofdluis heeft, worden de ouders hierover telefonisch benaderd door de directie (of waarnemend directielid). Wanneer u zelf hoofdluis constateert bij
uw kind kan dat direct worden doorgegeven aan de leerkracht. Andere ouders van
kinderen uit dezelfde groep worden dan middels een brief op de hoogte gesteld dat
er hoofdluis heerst. Uit onderzoek is gebleken dat luizen niet meer levensvatbaar
zijn nadat zij het hoofd hebben verlaten. Bescherming voor de jassen zou dus niet
meer nodig hoeven te zijn. Indien wenselijk kunt u nog steeds een luizenzak op
school aanschaffen voor €2,10. Hierin kan de jas worden opgeborgen.

Verkeersveiligheid rond school
Scholen zijn over het algemeen ontevreden over de verkeersveiligheid in de omgeving van de
school. Ook bij ons is die helaas niet altijd optimaal. Brengt u uw kinderen zo weinig mogelijk
met de auto naar school? Mocht u toch met de auto moeten, parkeert u de auto dan op een
veilige plek en daarvoor bestemde plek, zodat andere verkeersdeelnemers (ook wandelaars)
en bewoners daar geen last van ondervinden? Denkt u daarbij ook aan het veilig wegrijden van de parkeerplek?

Fietsen
De fietsen mogen naast de school aan de kant van het fietspad staan. Stepjes worden buiten,
naast de ingangen gezet.
Wij vragen kinderen om, wanneer je in de buurt woont, zoveel mogelijk zonder fiets te komen.
Dit voorkomt drukte bij de fietsenstalling.
Fietsen en steppen op het schoolplein is voor kinderen, ouders en leerkrachten niet toegestaan!
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De organisatie van ons onderwijs
Jaar- en combinatiegroepen
We werken met jaar- en combinatiegroepen. Ieder jaar proberen we een optimale mix tussen
homogene en heterogene (kinderen met verschillende leeftijd en/of aanleg) samengestelde
groepen te realiseren. In samengestelde groepjes met verschillende leeftijden leren kinderen
samen te werken, elkaar te helpen maar ook hulp te ontvangen. Ze leren dat andere kinderen
andere dingen kunnen dan zijzelf en dat ze daarvan kunnen leren.

Gebruikte methoden
Vakgebied
Taal
Taal
Aanvankelijk lezen
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Engels
Studievaardigheden
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Rekenen
Rekenen
Wereldoriëntatie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuuronderwijs
Verkeer
Muziek
Tekenen/ handvaardig
Gymnastiek
Sociaal emotioneel
Mediawijsheid

Methode
Schatkist
Taal Actief (versie 4)
Veilig leren lezen
Estafette
Leeslink
Take it easy
Blits
Schrijfdans en schrijfkriebels
Pennenstreken
Handschrift
Schatkist
Wereld in getallen (versie 4)
Schatkist
Blink!
Blink!
Blink!
Wijzer door het verkeer
123Zing
Uit de Kunst
Bewegingsonderwijs SLO
KiVa
Veilig internet & Mediapaspoort

1-2
X

3

4
X

Groep
5
6
X

X

7

8

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

De zorg voor uw kind
Wij proberen de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te volgen en het onderwijs indien
nodig aan te passen. De coördinatie van de leerlingenzorg is in handen van de interne begeleider. Zij is de schakel tussen externe contacten en school. De leerlingenzorg staat uitvoerig
beschreven in ons zorgplan.

Leerlingendossier
Zodra uw kind is ingeschreven op school legt de school een leerlingdossier aan. Dit dossier
bevat gegevens over uw kind zoals, naam en adres, de namen van de verzorgers, maar ook
gegevens uit het leerlingvolgsysteem, toetsen, rapporten, verslagen van gesprekken, plannen
enz. Het gaat om alle gegevens die de school nodig heeft om goed onderwijs aan uw kind te
kunnen waarborgen. Van de meeste items uit het leerlingendossier bent u op de hoogte door
de gesprekken die ouders en school voeren of omdat u ze zelf heeft aangeleverd. Mocht u het
dossier willen inzien of een kopie willen hebben, dan is dat uiteraard mogelijk. U kunt dan contact opnemen met de directeur. Treft u items aan in het dossier die niet correct zijn en kunt u
dat aantonen, dan zal de school die gegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen.
Derden mogen het leerlingdossier of onderdelen daarvan niet inzien zonder de toestemming
van de ouders. De school zal altijd om uw toestemming vragen in het geval van een onderzoek
of een adviesaanvraag.
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Privacy
Vanwege het recht op privacy geven wij geen adressen en telefoonnummers van leerkrachten
en leerlingen door aan ouders of derden.
Wanneer u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto‟s en filmpjes van uw kind(eren) op de
website, YouTube en Facebook van school, kunt u dit op een speciaal formulier of bij aanmelding kenbaar maken bij de directeur. In het kader van de nieuw ingestelde wetgeving AVG,
zullen wij u elk jaar opnieuw deze vraag stellen en uw wensen hierin serieus nemen. Neemt u
waar dat er toch materiaal is geplaatst, terwijl u geen toestemming hebt gegeven? Geef dat zo
snel mogelijk door aan school, zodat wij deze alsnog kunnen verwijderen.
Ook willen wij u erop attenderen dat het niet is toegestaan om, zonder toestemming
van school of ouders, eigengemaakte foto- en/of filmmateriaal van schoolsituaties te
delen met derden. Naast veel goeds kunnen social media ook veel narigheid voortbrengen!

Ziekte leerkrachten
Bij ziekte van leerkrachten kunnen wij een beroep doen op de vervangingspool het
Personeels Cluster Oost Nederland (PON). Soms komt het echter voor dat er geen vervanging
beschikbaar is, dan verdelen wij de kinderen uit de groep van de zieke leerkracht over de overige groepen. Slechts in het uiterste geval zullen wij de ouders persoonlijk benaderen, zodat de
kinderen b.v. alleen ‟s middags geen school hebben.
Mocht er langer dan twee dagen geen invalleerkracht beschikbaar zijn, dan krijgt steeds een
andere groep vrij. Gelukkig is dit nog nooit voorgekomen.

Stagiaires
Tot de taken van de leerkrachten hoort ook het begeleiden van anderen die een opleiding volgen om binnen het onderwijs aan het werk te kunnen, bijvoorbeeld als onderwijsassistent of
leerkracht. De groepsleerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk voor de lessen in de groep.

Bedrijfsveiligheid
“Toermalijn” heeft vier Bedrijfshulpverleners (BHV–ers). Er is een calamiteitenplan opgesteld
en regelmatig houden we een brandoefening met de kinderen. We proberen de school zo optimaal mogelijk schoon en opgeruimd te houden.

Verzekeringen
Waar kinderen samen zijn, gebeuren wel eens ongelukjes. Ook tijdens schooltijd. Mocht er
sprake zijn van een ongeluk waar niemand schuld aan heeft, dan kan er niemand aansprakelijk
worden gesteld (bv. een winkelhaak in de jas, omgevallen fiets of valpartij) en vindt er geen
vergoeding plaats.
Het komt ook wel eens voor dat kinderen op school schade veroorzaken door bijvoorbeeld een
bal door de ruit of het per ongeluk stuk trekken van een shirt. Ouders of voogden zijn in eerste
instantie verantwoordelijk voor hun kinderen. Zij zijn dus verantwoordelijk voor de schade
veroorzaakt door hun kinderen, ook als er geen opzet in het spel is. De schade die het kind
veroorzaakt heeft (al dan niet met opzet), wordt vergoed aan het gedupeerde kind of school.
Het is dus van belang dat u een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluit voor
uw kind.
Mocht u van mening zijn dat de leerkracht verantwoordelijk is voor de schade dan kunt u de
school aansprakelijk stellen. Het schoolbestuur heeft een WA-verzekering afgesloten voor o.a.
medewerkers. In een dergelijk geval kunt u contact opnemen met de directeur.
Tot slot adviseren wij u om de kinderen geen dure spullen mee te geven naar school. Wij beschikken niet over kluisjes.

Gymles van groep 7/8 aan groep 3
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Bereikbaarheid school en team
Uit onderstaande schema‟s kunt u aflezen op welke dagen de teamleden aanwezig dan
wel bereikbaar zijn.
Na schooltijd kunt u altijd met het team een afspraak maken. Ziekmeldingen kunt u
vooraf (telefonisch) aan ons melden!

Het team
Directeur

Karin Kriehn

Waarnemend directeur
Intern begeleider/
Beeldcoach
Groepsleerkrachten

André Broekhaus
Janneke Guijt

Dinsdagochtend
Woensdagochtend
Donderdagmiddag
Vrijdagmiddag
Hele week aanwezig
Maandag en woensdag

Petry Meurs
Marlien van Huet
Laura Ploegmakers
Marjolein van Kuijk
Wilma Breukink
André Broekhaus
Joyce Ypma
Karin Scholten
Josette v.d. Berg
Servina Meyering
Olga Koster
Iman Al Malik

Groep 1/2
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 4/5
Groep 4/5
Groep 6
Groep 7/8 en Plusklas
Groep 7/8
Woensdagochtend
Er wordt gewerkt met een rooster waarbij per dag 2 à 3 medewerkers toezicht
houden.

Administratie
Overblijfmedewerkers

Stagiaires en overig
(tijdelijk) personeel

Invaller indien nodig:
Kea Hartemink
Deze worden in het Toermalijnnieuws aan u voorgesteld.

Groepsindeling
1/2

3/4

4/5

6/7

7/8

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

O

Petry Meurs

Marlien v. Huet

Marlien v. Huet

Marlien v. Huet

Marlien v. Huet

M

Petry Meurs

Marlien v. Huet

O

Laura Ploegmakers

Laura Ploegmakers

M

Laura Ploegmakers

Laura Ploegmakers

O

Marjolein v. Kuijk

Marjolein v. Kuijk

M

Marjolein v. Kuijk

Marjolein v. Kuijk

O

André Broekhaus

André Broekhaus

M

André Broekhaus

André Broekhaus

O

Karin Scholten

Karin Scholten

M

Karin Scholten

Karin Scholten

Marlien v. Huet
Laura Ploegmakers

Laura Ploegmakers

Laura Ploegmakers

Laura Ploegmakers
Marjolein v. Kuijk

André Broekhaus

Joyce Ypma

Wilma Breukink

Wilma Breukink

Wilma Breukink

Wilma Breukink

André Broekhaus

André Broekhaus

André Broekhaus

André Broekhaus

Joyce Ypma

Joyce Ypma

Joyce Ypma

Joyce Ypma
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Schooltijden, vakanties en vrije dagen
Schooltijden groep 1 t/m 3
Maandag
8.30 -11.45

Ochtend

Dinsdag
8.30 -11.45

Woensdag
8.30 -12.15

Donderdag
8.30 -11.45

Vrijdag
8.30 -12.00

Alle leerlingen blijven tussen de middag op school!
Voordat ze gaan buitenspelen, wordt er eerst gezamenlijk geluncht in de klas.

Middag

12.30 -14.45

12.30 -14.45

Vrij

12.30 -14.45

Vrij*

* Daarnaast heeft groep 1 / 2 nog eens tien keer en groep 3 vijf keer de hele vrijdag vrij!

Schooltijden groep 4 t/m 8
Ochtend

Maandag
8.30 -12.15

Dinsdag
8.30 -12.15

Woensdag
8.30 -12.15

Donderdag
8.30 -12.15

Vrijdag
8.30 -12.15

Alle leerlingen blijven tussen de middag op school!
Voordat ze gaan buitenspelen, wordt er eerst gezamenlijk geluncht in de klas.

Middag

13.00 -14.45

13.00 -14.45

Vrij

13.00 -14.45

13.00 -14.45
Gr. 4 12.00 vrij*

* Daarnaast heeft groep 4 vijf keer de hele vrijdag vrij!

Gymtijden (iedere woensdag in sporthal Triominos)
Tijden
8.30 - 10.00

Groep
6/7 en 7/8

10.30 -12.00

3/4 en 4/5

Opmerkingen
leerlingen worden om 8.20u verwacht bij de sporthal en lopen na afloop
gezamenlijk naar school.
leerlingen kunnen om 12.15u bij de sporthal opgehaald worden of zelf
naar huis lopen of fietsen.

Vakantierooster
Start schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie (incl. 1 studiedag)
Voorjaarsvakantie
Meivakantie (incl. goede vrijdag)
Hemelvaartvakantie
Pinksteren
Zomervakantie (incl. 1 studiedag)

Eerste dag
Maandag 20 augustus 2018
Maandag 15 oktober 2018
Vrijdag 21 december 2018
Maandag 4 maart 2019
Vrijdag 19 april 2019
Donderdag 30 mei 2019
Maandag 10 juni 2019
Vrijdag 5 juli 2019

Laatste dag
Vrijdag 19 oktober 2018
Vrijdag 4 januari 2019
Vrijdag 8 maart 2018
Vrijdag 3 mei 2019
Vrijdag 31 mei 2019
Vrijdag 16 augustus 2019

Overige vrije en afwijkende dagen/schooltijden
Dag
Groepen
Dinsdag 18 september
Alle groepen
Studiedag Spellingsonderwijs
Woensdag 31 oktober
Alle groepen
Studiedag Effectieve feedback (LZM)
Donderdag 20 december
Alle groepen
Om 12u vrij i.v.m. avondkerstviering
Vrijdag 21 december
Alle groepen
Vrij i.v.m. studiedag
Woensdag 6 februari
Alle groepen
Studiedag Spellingsonderwijs
Woensdag 27 maart
Alle groepen
Studiedag bestuur LiemersNovum
Donderdag 4 juli
Groep 8
Start i.v.m. musical om 10.30 uur
Donderdag 4 juli
Alle groepen
Om 12.00 uur vrij i.v.m. Eindfeest
Vrijdag 5 juli
Alle groepen
Vrij i.v.m. studiedag
Voor de vrije dagen van de groepen 1 t/m 4 verwijzen wij u naar de schoolkalender!
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Kwaliteit en opbrengsten
Als school vinden wij het belangrijk om de kwaliteit van onze school hoog te houden. Bezoeken
van de onderwijsinspectie kunnen hierbij helpen. De onderwijsinspectie bewaakt tevens de
kwaliteit van het onderwijs. In 2016 heeft de inspectie voor het laatst een bezoek gebracht
aan “Toermalijn”. De bevindingen worden beschreven in een inspectierapport. U kunt de inspectierapporten van alle scholen in Nederland lezen op de website van de onderwijsinspectie:
www.onderwijsinspectie.nl
De Inspectie was tevreden over de geboden kwaliteit op onze school, met name het sociale
schoolklimaat. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Deze hebben wij meegenomen in onze
schoolplanontwikkeling.
Tweejaarlijkse analyse
In januari-februari en mei-juni worden de landelijke toetsen (van Cito) afgenomen in de groepen 1 t/m 7. Aan de hand van de resultaten wordt er een cyclusmatige analyse uitgevoerd
door de leerkrachten. Daarin worden ook de gegevens van de Entreetoets (groep 7) en de
Eindtoets (groep 8) meegenomen. Tijdens een teamoverleg worden de opbrengsten naast elkaar gelegd en wordt er gezamenlijk gekeken naar trends en mogelijke verbeterpunten. Deze
verbeterpunten worden meegenomen in een nieuw op te stellen plan voor de groep. Soms
vraagt dat voor de leerkracht(-en) een aanpassing in handelen. Waar nodig zullen de leerkrachten hierin (individueel) ondersteund worden door de intern begeleider of directie.
Onze Cito-eindtoetsopbrengsten (groep 8)
Uit een onderzoek van de omroep RTL naar aanleiding van de opbrengsten van de eindtoets
CITO, kwam “Toermalijn” in schooljaar 2012-2013 als beste school van Duiven uit de bus.
Daar zijn we dus best trots op. Wij zijn ons er echter van bewust dat, willen we onze kwaliteit
vasthouden, het belangrijk is om de opbrengsten cyclusmatig te evalueren en ons als team te
blijven ontwikkelen om zo voldoende onderwijs op maat aan te kunnen bieden. Door het te
lage leerlingenaantal van 7 leerlingen scoorden we in schooljaar 2017-2018 lager dan gewend.
Het representatief gemiddelde geldt namelijk pas vanaf 10 leerlingen.

Overzicht ruwe scores Cito-eindtoets
Schooljaar
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Score Toermalijn
532,7 (7 leerlingen!!)
536,1
536,1
535
534
537
533,8
538,1

Landelijk gemiddelde
534,9
535,1
534,9
535,5
534,4
534,7
535,1
535,1

Verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs
Onderstaand overzicht geeft aan naar welk type vervolgonderwijs onze kinderen zijn gegaan.
Wij vinden het overigens fijn om te horen, dat onze oud-leerlingen het goed doen op het vervolgonderwijs
(o.a.: Candea College, Liemers College, Stedelijk Gymnasium Arnhem).
Verwijzingen
Leerlingen
Praktijkonderwijs
VMBO BB
VMBO KB
VMBO KB/GT
VMBO GT
VMBO GT/HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO/Gymnasium

20112012
25

20122013
27

20132014
16

20142015
30

20152016
13

20162017
18

20172018
7

2
3

6
5

1
3

6

1

3

7

1

6

8

2
2
4

2
1
1
3
4

7

7

4

9
1
8
1
5

2

2
3
3
4
5

2
2
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Ouders en school
Algemeen
De kinderen zijn per week gemiddeld 23 uur bij ons op school. Dit betekent voor ons een
enorme verantwoordelijkheid waar we u dan ook graag bij betrekken. Wij hopen dat u actief
bij de school betrokken wilt en zult zijn.
Heeft u een vraag of opmerking, blijft u er dan niet mee rond lopen, maar neemt u contact
met ons op? Geeft u zoveel mogelijk gehoor aan onze oproepen voor ouderhulp en uitnodigingen voor oudergesprekken? Dit geldt ook voor ons. U kunt er op rekenen, dat wij buiten de
„vaste‟ momenten, indien nodig contact met u opnemen.
Toermalijnnieuws
Iedere laatste donderdag van de maand versturen wij het Toermalijnnieuws per mail. Hierin
vindt u allerlei nieuws vanuit de groepen, extra informatie van school en belangrijke data.
Toermalijnnieuws wordt diezelfde dag ook op de website geplaatst.
Website en Facebook
U kunt informatie over school vinden op onze website www.toermalijnduiven.nl.
De website bevat vanaf schooljaar 2018-2019 een Ouderportaal, waarin nieuws en beeldmateriaal binnen een gesloten omgeving gedeeld kan worden.
We beschikken ook over een eigen Facebookpagina: Obs Toermalijn Duiven. Door op Like te
klikken kunt u ook via deze weg op de hoogte blijven van allerlei activiteiten.
Foto en filmgebruik
Bij de inschrijving (en sinds 2018 elk jaar) kunnen ouders aangeven of de school al dan niet
foto- en filmmateriaal van het kind mag gebruiken op de website of Facebook.
Ouders die zelf foto's maken op school dienen zich ervan bewust te zijn, dat wanneer
zij zonder toestemming foto's en filmpjes delen van derden dit strafbaar is! Vraagt u
daarom altijd toestemming bij de ouder van het betreffende kind, voordat u het
beeldmateriaal deelt op Social Media.
Rapportbesprekingen
De kinderen ontvangen twee keer per jaar een rapport. Tijdens de rapportbesprekingen (10minutengesprekken) kunt u met de leerkracht(en) de resultaten bespreken.
In de groepen 1 t/m 7 zijn een drietal gesprekken gepland. Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek, het zogenoemde keer-omgesprek, waarbij we de ouder uitnodigen te vertellen over zijn/ haar kind.
In groep 8 vindt in plaats van de rapportgesprekken de adviesgesprekken plaats, waarbij in
het eerste gesprek een voorlopig advies voor het vervolgonderwijs wordt gegeven en tijdens
het tweede gesprek zal er een definitief advies gegeven worden.
U kunt zich voor de gesprekken intekenen via intekenlijsten op school. Deze liggen meestal
een week voor de uitreiking van het rapport in de grote zaal. U ontvangt daar via Toermalijnnieuws bericht over.
Wilt u tussentijds dringende zaken bespreken, maakt u dan een afspraak met de
leerkracht. Wij gaan graag met u in gesprek.
Informatieavond
In het begin van het schooljaar wordt er door iedere groep een informatieavond gehouden.
Daar wordt uitleg gegeven over de gang van zaken in de groep, de werkwijze en de methoden.
Daarnaast zal er een gezamenlijk moment plaatsvinden waarbij ouders geïnformeerd worden
over schoolbrede items.
Inloopochtend
Inloopochtenden maken ook deel uit van ons onderwijs. Wij nodigen dan u, oma‟s en opa‟s uit
om een kijkje te komen nemen in school. Gedurende een half uur kan men genieten van het
werk van de kinderen en een kijkje nemen in alle groepen. De inloopochtend vindt plaats bij
de start van het schooljaar.
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Ouderhulp
Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd waarbij uw hulp onontbeerlijk is. Aan het begin van het schooljaar krijgt u via de leerkracht een formulier waarop u kunt aangeven voor
welke activiteiten u beschikbaar bent. Deze formulieren worden bewaard op school zodat de
groepsouder gemakkelijker een beroep kan doen op de juiste personen.
Via Toermalijnnieuws of per groepsmail worden ook oproepen gedaan voor hulp bij activiteiten.
Ouderraad (OR)/ oudervereniging (OV)
De ouderraad levert een belangrijke bijdrage aan de organisatie van activiteiten op school.
Zonder inzet van de OR zouden veel activiteiten onmogelijk worden. In schooljaar 2018-2019
zal de ouderraad wijzigen in een oudervereniging (OV). Te zijner tijd zal hierover informatie
verstrekt worden.
De ouderraad organiseert, samen met de leerkrachten, binnen -en buitenschoolse activiteiten,
zoals de kerstmaaltijd, het lenteontbijt en de laatste schooldag. In een cyclus van drie jaar
organiseren zij ook het schoolreisje , de schoolexcursie en de schoolfeestdag. Daarnaast organiseren zij de deelname van de kinderen van “Toermalijn” aan de avondvierdaagse en zorgen
zij ervoor dat alle kinderen op de foto gaan bij de schoolfotograaf. Tenslotte draagt de OR zorg
voor het versieren van de school voor de verschillende projectweken.
Elke ouder kan lid worden van de OR. De ouderraad vergadert minimaal zes maal per jaar. Bij
de vergaderingen is een afvaardiging van het team aanwezig.
Ouderraad (OR)
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris/ notulist
Leden

Teamvertegenwoordigers

Ellen Siebes
Simone Koenders
Esther Roels
Priscilla Smets
Nalinie Horrel-Laigsingh
Sabina Willemsen
Wilma Hilboezen
Melissa van Brandenburg
Maaike Stokkink
Suzanne Janse van Rensburg
Karin Scholten
Laura Ploegmakers

De ouderbijdrage
De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van €37,50 per leerling aan de ouders. Dit ter
dekking van de kosten van activiteiten die worden georganiseerd, zoals de schoolexcursie, lenteontbijt, Sinterklaas en de Kerstmaaltijd. De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de OR. Het hele bedrag komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen.
Ondanks het feit dat de bijdrage vrijwillig is, doen wij als school toch een beroep op u om deze
te betalen. Wij willen graag dat al deze extra‟s mogelijk blijven, de kinderen genieten ervan.
Naast de ouderbijdrage vragen wij een kleine bijdrage voor aanschaf van een cadeau voor de
verjaardag van de juf of meester (€0,50) en een bijdrage van €2,50 voor de sinterklaassurprise in de groepen 5 t/m 8. Verder verkopen de kinderen loten voor Jantje Beton, hiervan vloeit
weer een deel terug in de kas van de ouderraad.
De medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad is een meedenkend, ondersteunend en adviserend orgaan ten behoeve van de kinderen, leerkrachten en de directie. Zij bestaat uit vier leden, te weten twee
vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en twee vertegenwoordigers van het team
(teamgeleding). De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van de kinderen voor een
periode van minimaal twee jaar. De MR werkt met een jaarplanning. Hierop staan de te bespreken onderwerpen zoals de schoolbegroting en het formatie- en organisatieplan. Naast deze
onderwerpen worden ook andere actuele zaken besproken tijdens de vergaderingen.
De MR heeft in veel beleidszaken adviesrecht of instemmingsrecht. Door het tijdig betrekken
van de MR bij beleidszaken oefent de raad niet alleen haar controlerende taak uit, maar kan zij
vooral adviserend te werk gaan. Zij denken steeds vaker mee bij het gevoerde beleid in
school. Daarom is het belangrijk ook uw stem te laten horen, de MR zit er namens alle ouders.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en u wordt van harte uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Voor vragen of opmerkingen kunt u de MR mailen via
mr@toermalijnduiven.nl.
SCHOOLGIDS TOERMALIJN SCHOOLJAAR 2018-2019

18

Medezeggenschapsraad (MR)
Oudergeleding
Voorzitter
Secretaris
Personeelsgeleding
Leden

Remco de Wit
Dominique Groen
André Broekhaus
Marjolein van Kuijk

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de MR is er binnen de stichting LiemersNovum een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen van 26 scholen in de regio De
Liemers (Duiven, Montferland, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar) . “Toermalijn” heeft
een vertegenwoordiger binnen de GMR. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de
GMR, dus aan de scholen en de ouders, middels een inhoudelijk en financieel jaarverslag. Ook
op andere terreinen legt het college van bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid
en wordt de GMR betrokken bij wijzigingen daarin.
Klachtenregeling
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd.
Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die
mogelijkheid is er. Voor de scholen van stichting LiemersNovum is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de website van de
school en op de website van stichting LiemersNovum. Op aanvraag kunt u bij de directeur kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. Het wordt op prijs gesteld indien iemand die wil
klagen dat eerst kenbaar maakt bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de
klacht verholpen worden.
De school heeft een interne contactpersoon die u kan informeren over de klachten procedure.
Stichting LiemersNovum heeft (samen met alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband De Liemers PO heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld.
Deze vertrouwenspersoon Chiene Hulst, zij is bereikbaar via 06-45434266 of via e-mail:
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl.
De vertrouwenspersoon kan de klager begeleiden bij het indienen van de klacht als de klager
daar om verzoekt. De vertrouwenspersoon informeert de klager over instanties of instellingen
die de klager behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van problemen die samenhangen met
de klacht en begeleidt de klager zo nodig bij het leggen van contact.
Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend.
De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)”. De LKC onderzoekt de klacht
en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het
schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over
de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
Informatie aan niet – samenlevende partners
Natuurlijk hopen wij voor u en de kinderen, dat er nooit sprake van een scheiding zal zijn. Helaas is dit niet altijd het geval. Onze school streeft ernaar ook na de scheiding beide ouders zo
goed mogelijk te blijven informeren over het welzijn en de ontwikkeling van hun kind op
school. Aan de andere kant wil school ook zo goed mogelijk geïnformeerd blijven over hoe de
zorgverdeling geregeld is en hoe de communicatie verloopt tussen ouders. Op die manier kan
de leerkracht het gedrag van uw kind beter begrijpen en inspelen op de veranderingen in de
thuissituatie.
Bij een (voorgenomen) scheiding is het belangrijk dat u ons tijdig op de hoogte brengt en dat
u ons schriftelijk informeert over de afspraken die u hebt gemaakt en die van belang zijn voor
uw kind en de school. Denkt u daarbij aan zaken zoals: waar het kind gaat of blijft wonen of
wie het ouderlijk gezag krijgt/krijgen, aan wie wij de informatie gaan verstrekken enz. . Pas
nadat wij op de hoogte zijn van de afspraken, kunnen we hier rekening mee houden. Op
school is beleid geschreven t.a.v. de informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Dit kan u
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helpen bij het maken van afspraken over de contacten met school. Dit beleid kunt u opvragen
bij de directeur.
Aanmelding van een leerling: in beginsel is de handtekening van één van de ouders voldoende
bij inschrijving. Indien u uw kind aanmeldt op school en u bent gescheiden, gaan wij er vanuit
dat u ter goeder trouw tekent namens beide ouders. Indien wij vernemen dat u het onderling
niet eens bent over de aanmelding, kunnen wij niet tot inschrijving overgaan totdat we de
handtekening van beide ouders belast met het ouderlijk gezag hebben ontvangen.
Hoe kunnen ouders hun kinderen thuis helpen?
Mocht specifieke hulp thuis van u gewenst zijn, dan nemen wij contact met u op. De afspraken
worden in een handelingsplan vastgelegd.
Onderzoeken laten zien, dat bepaalde hulp altijd van groot belang is:
 voorlezen, samenlezen, samen naar de bibliotheek gaan;
 een abonnement op een tijdschrift nemen;
 interesse tonen voor het gemaakte werk, het huiswerk, met uw kind ‟s
ochtends de klas in gaan;
 vragen wat ze op school gedaan hebben;
 spelletjes spelen als lotto, kwartet, scrabble enzovoort;
 leuke educatieve computerspelletjes spelen;
 samen naar bepaalde programma‟s op de televisie kijken.
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De aanmelding
De zorg begint al bij de aanmelding, door deze zorgvuldig mogelijk te doen. Wij vinden het
belangrijk, dat u een goed beeld van onze school heeft, voordat u uw kind aanmeldt. De basisschoolperiode is een zeer belangrijke periode in het leven van uw kind. Deze zorg nemen wij
graag op ons. U moet echter vanaf het begin een goed gevoel hebben bij uw keuze voor onze
school en wij het gevoel hebben, dat wij uw kind de juiste begeleiding kunnen geven. Daarom
maken wij graag veel tijd vrij voor een zorgvuldige aanmeldingsprocedure. Daarnaast kan uw
kind vroegtijdig kennismaken met de school door de kijkochtenden bij te wonen. Deze vinden
twee keer per jaar plaats.
Vier-jarigen
 Uw dochtertje of zoontje wordt binnenkort vier jaar en u heeft belangstelling voor onze
school: Neemt u contact met ons op. De directeur maakt een afspraak met u voor een
kennismakingsgesprek en een rondleiding. U ontvangt tevens de nodige schriftelijke informatie. Natuurlijk kunt u ook onze website raadplegen. Wilt u nog graag een vervolggesprek, dan is dat geen probleem.
 Besluit u om uw kind bij onze school aan te melden, dan kunt u het inschrijfformulier
inleveren bij de directie.
 Ongeveer anderhalve maand voordat uw dochter/zoon vier jaar wordt, ontvangt hij/zij
een „welkom op school kaart‟ met daarop de dag van de eerste schooldag, de groep
waarin het komt en een uitnodiging om met de leerkracht afspraken te maken over de
gewenningsmomenten.
 Om te wennen kan uw kind voordat het vier jaar wordt tien dagdelen in de toekomstige
groep meedraaien. U bent van harte welkom om eventueel tijdens het eerste dagdeel in
de groep te blijven.
 Startdatum. De dag nadat uw kind vier jaar is geworden start de „schoolcarrière‟ van
uw kind. Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. Voor de continuïteit in de ontwikkeling
van uw kind en de groep gaan wij er echter vanuit, dat uw kind als vierjarige alle dagen
op school komt. Mocht een kind dat soms niet aankunnen, dan vinden we daar altijd
samen met u een oplossing voor.
Uw kind komt van een andere school
Door verhuizing of andere omstandigheden komt het voor dat u op zoek moet naar een andere
school voor uw kind(eren):
 Wij maken een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. U
ontvangt de nodige schriftelijke informatie en kunt natuurlijk vooraf al onze website
raadplegen.
 Tijdens het kennismakingsgesprek wordt u in de gelegenheid gesteld om zoveel mogelijk informatie te geven over uw kind.
 Besluit u om uw kind bij onze school aan te melden, dan kunt u het inschrijfformulier
inleveren bij de directie.
 Toermalijn neemt contact op met de vorige school om aanvullende informatie te kunnen
ontvangen.
 De startdatum wordt in overleg vastgesteld.
De mogelijkheid bestaat, dat u niet tevreden bent over de huidige school en daarom op zoek
bent naar een andere school. We hopen hoe dan ook voor u en uw kind, dat de problemen opgelost kunnen worden op uw huidige school. Immers, veranderen van basisschool is voor het
kind een ingrijpende gebeurtenis. De scholen binnen De Liemers hebben daarom de afspraak
gemaakt, dat er altijd contact tussen de scholen plaatsvindt. Mocht u uiteindelijk toch besluiten
om over te stappen naar Toermalijn, dan geldt de aanmeldingsprocedure zoals hierboven beschreven.
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Leerplicht en verlofaanvraag
Leerplicht
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen. Ouders of verzorgers
moeten hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat.
De leerplichtwet bevat alle rechten en plichten voor ouders/verzorgers, leerlingen en scholen.
Volgens deze regel zijn kleuters op vierjarige leeftijd nog niet leerplichtig, maar bijna alle Nederlandse kinderen beleven op die leeftijd hun eerste schooldag. Het is namelijk goed voor hun
ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes al naar school te gaan.
Vanaf de eerste dag van de maand, die volgt op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden is uw kind leerplichtig. Een kind dat bijvoorbeeld op 10 oktober zijn vijfde verjaardag heeft
gevierd, wordt op de eerste schooldag van de maand november leerplichtig. Soms blijkt een
volledige schoolweek te lang voor jonge kinderen. Indien nodig kan de directeur een aantal
uren vrijstelling verlenen aan vijfjarige kinderen.
Vrijstellingsmogelijkheden (verlofaanvraag)
In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken. Zo kent de leerplichtwet extra verlof voor bijzondere omstandigheden, religieuze feestdagen en extra vakantieverlof door de aard van het beroep van de ouders/ verzorgers.
Om hier toestemming voor te krijgen moeten ouders/ verzorgers verlof aanvragen bij de
schooldirecteur of wanneer het een aanvraag boven de tien schooldagen betreft bij de leerplichtambtenaar. De schooldirecteur of de leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de
genoemde mogelijkheden in de Leerplichtwet, of er een gegronde reden is voor het toekennen
van verlof.
Bij de regeling van uw vakanties dient u dus met het schoolvakantierooster rekening
te houden!
Er wordt






geen verlof verleend bij:
Familiebezoek in het buitenland;
Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
Vakantie in verband met een gewonnen prijs;
Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte.

Als ouders/ verzorgers en hun kind(eren) zonder toestemming van de schooldirecteur of de
leerplichtambtenaar toch op vakantie gaan, dan is er sprake van luxe verzuim.
Ongeoorloofd schoolverzuim
Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is de school
verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling vaak te laat komt
of buiten de schoolvakanties op vakantie gaat (luxe verzuim) moet de school dit melden bij de
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de verzuimmelding in behandeling en zal
in gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in een goede samenwerking tussen de leerling, de
ouders/ verzorgers en de school, het schoolbezoek te herstellen.
Sancties bij ongeoorloofd verzuim
De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de eerdergenoemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxe
verzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een verwijzing naar Bureau Halt of tot strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan
hierop besluiten om een straf en/ of een geldboete op te leggen. Ook kan er verplichte hulpverlening, Jeugdreclassering, opgelegd worden.
Hoe verlof aanvragen?
U kunt via de leerkracht een formulier “Aanvraag extra verlof” krijgen waarop u de benodigde
gegevens kunt invullen. Het ingevulde formulier kunt u weer bij de leerkracht of directie inleveren. De directie zal beslissen over het toekennen van het verlof. Het originele aanvraagformulier krijgt u terug en een kopie wordt op school in het archief bewaard.
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Meer dan alleen een school……
Naast Openbaar Onderwijs biedt Toermalijn meerdere diensten in één gebouw. Deze zijn bedoeld voor kinderen van de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Hieronder stellen de instanties
zich aan u voor.
Kinderopvang Happy Faces (buitenschoolse opvang)
Happy Faces is een professionele organisatie voor peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang
voor kinderen van 0 jaar tot aan het laatste jaar van de basisschool.
Onze opvang is kleinschalig, huiselijk en prettig, waar kinderen zichzelf
kunnen zijn en een eigen „plekje‟ kunnen hebben op de groep.
In onze opvang streven wij naar de optimale zorg, aandacht en liefde voor
uw kind en hebben daarbij veel aandacht voor de wijze waarop u uw kind
groter wilt laten groeien.
Het unieke van dit kindercentrum is dat de locatie is gehuisvest in OBS Toermalijn waarbij wij
gebruik kunnen maken van alle faciliteiten en mogelijkheden binnen en buiten de school. Tevens kunnen wij een goede doorlopende leerlijn bieden van de peuterspeelzaal naar groep 1.
Mocht u verder nog vragen hebben kunt u natuurlijk altijd even binnen komen lopen of mailen
naar bianca@happyfaces.nl

Kindercoach Jezelf
Kindercoaching is laagdrempelig en kortdurende hulp
waar het kind en de ouders meteen mee aan de slag kunnen
gaan. Samen met uw kind ga ik kijken naar oplossingen die
bij uw kind passen. Welke oplossing bedenkt uw kind zelf? Is
het haalbaar? Wie of wat heeft het kind nodig om het probleem op te lossen? Via een speelse wijze gaan we op zoek
naar de antwoorden op deze vragen. Het doel hiervan is dat
uw kind meer zelfvertrouwen krijgt en meer inzichten
heeft in zijn of haar kwaliteiten. Ik bied als het ware een
steuntje in de rug zodat uw kind zich weer prettiger gaat
voelen.
Enkele voorbeelden wanneer u mij kunt inschakelen zijn o.a.:
· Is uw kind onzeker of heeft hij/zij faalangst?
· Heeft uw kind hulp nodig op emotioneel gebied, is hij/zij vaak boos, bang of verdrietig?
· Wordt uw kind gepest?
· Vindt uw kind het moeilijk op school?
· Of zit uw kind gewoon even niet zo lekker in zijn/haar vel?
Naast het werk als kindercoach is Chantal Meeusen ook “ik leer leren” trainer. Ze biedt een
speciaal ontwikkeld programma aan voor kinderen vanaf 10 jaar. Het biedt kinderen slimme
handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. De kinderen leren welke voorwaarden er
nodig zijn om te kunnen leren, oftewel hoe te leren. Je leert hoe je het best met faalangst om
kan gaan en je krijgt handige tips voor je motivatie en concentratie. Daarnaast leer je ook
nog hoe je het best kunt plannen en organiseren. Je gaat je eigen manier van leren in deze
training ontdekken! De training is zowel individueel als in groepsverband te volgen.
Herkent u uw kind in bovenstaande, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met opnemen of
even binnenlopen in de praktijk (deze bevindt zich op de zolder van Toermalijn, boven groep 4/5).
Tel:
Mail:

06- 48 415 964
info@kindercoachzevenaar.nl
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Studiebegeleiding De Liemers
Studiebegeleiding De Liemers is gevestigd op onze school en geeft meerdere middagen in de
week begeleiding aan jongeren van het Voortgezet Onderwijs. Tevens staan zij open voor begeleiding aan het basisschoolkind. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website
www.studiebegeleidingdeliemers.nl

Het Musiater
Naast dat Het Musiater lessen verzorgd in de klas tijdens schooltijd, geven zij
na schooltijd ook Primo-lessen voor kinderen uit de groepen 3, 4 en 5. Bij voldoende aanmeldingen zullen deze lessen op onze school plaatsvinden. Meer
informatie vindt u op www.hetmusiater.nl (Tel. 0316-529841).

Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Duiven
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een samenwerkingsverband
van organisaties gericht op ondersteuning bij opgroeien en opvoeden.
Het CJG wil op een laagdrempelige manier beschikbaar zijn voor kinderen, jongeren, ouders en beroepskrachten. Het CJG wil aansluiten bij
wat er leeft onder ouders en verzorgers en initiatieven ondersteunen.
Op uw school zal regelmatig een maatschappelijk werker van de Stichting Thuiszorg Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR) aanwezig zijn. Hij/zij staat open voor contact met alle
kinderen en ouders en is tevens vraagbaak voor de leerkrachten en intern begeleiders. U kunt
de maatschappelijk werker aanspreken of bij de leerkracht aangeven dat u een gesprek wilt.
De data voor de bezoeken zullen op de locatie worden aangegeven.
U kunt bij de maatschappelijk werker terecht:

Met vragen over bijvoorbeeld luisteren, druk zijn en omgaan met
vriendjes;

Met vragen over uw persoonlijke omstandigheden zoals spanning in
uw relatie of financiële zorgen;

Met ideeën voor het organiseren van activiteiten op school of in de
wijk voor en door ouders.
De contactpersoon voor onze school is Anita Ketelaar. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0900-8433 of 06-10884851. U kunt ook een mail sturen naar aketelaar@stmr.nl
Kijk voor meer informatie over CJG Duiven op www.duiven.nl/opvoedadviesn en voor opvoedkundige adviezen www.opvoeden.nl.

Kinderoefentherapie
Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen
wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren
van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan niet goed meekomen tijdens
de gymles of het buitenspelen, maar ook aan moeite hebben met kleuren en schrijven. Het
doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in
zijn eigen omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop.
Behandelingen kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende
verzekering. Voor vragen kunt u terecht bij Mery Hageman, kinderoefentherapeut basisschool
Toermalijn. www.oefentherapie-renkum.nl/kinderoefentherapie/

Kinderyoga Adéle
Wist u dat uw kind na school ook yogalessen kan volgen? Op een speelse
manier, afgestemd op hun leeftijd en belevingswereld leren kinderen zich
beter concentreren, ze worden sterk en soepel. Yoga helpt om je weer
verbonden te voelen met de wereld om je heen.
Kijk voor meer informatie op: www.yoga-adele.nl of bel voor een proefles naar 06-46270761
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Informatie overige diensten & instanties
Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat (De Liemers)
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het is de
bedoeling dat elke leerling de ondersteuning krijgt die nodig is om zo
optimaal mogelijk van het onderwijs te kunnen profiteren.
Onderdeel van de wet is dat alle basisscholen en speciale (basis) scholen in de regio samenwerken in het Samenwerkingsverband. Ook Toermalijn valt onder dit samenwerkingsverband.
Wat het samenwerkingsverband precies is en doet, ziet en hoort u in deze animatie.
http://www.swvdeliemers-po.nl/index.php/hoe-werkt-het-samenwerkingsverband/
Zorgplicht
Vanaf 1 augustus 2014 is de school ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Dit noemen we de zorgplicht.
Als ouder hoeft u dus niet meer zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor uw kind.
Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet
de school een zo passend mogelijk aanbod regelen. Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om (binnen het samenwerkingsverband) een school te vinden die wel
een passend aanbod kan doen. Is het niet haalbaar om de leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het speciaal (basis) onderwijs worden gedaan.
Ambulante Begeleiding
Er zijn mogelijkheden om deskundigheid vanuit het samenwerkingsverband naar de school te
halen door het aanvragen van Ambulante Begeleiding. Dat kan ondersteuning zijn op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld vragen op het gebied van gedragsproblemen, hoogbegaafdheid,
lezen/spelling, rekenen en combinaties daarvan. Indien de school zo‟n aanvraag doet wordt u
als ouder vooraf hierin gekend.
Ondersteuningsteam
Elke school heeft een ondersteuningsteam.
In het ondersteuningsteam worden leerlingen besproken waarvan de ondersteuning de mogelijkheden van de school mogelijk te boven gaan. Hierbij kan het gaan om een mogelijke doorverwijzing naar een andere school of het organiseren van extra hulp voor het kind en/of het
gezin.
In het ondersteuningsteam zitten een directielid, de intern begeleider, de leerkracht , een medewerker vanuit het sociaal team van de gemeente en mogelijk nog andere deskundigen (bijvoorbeeld een orthopedagoog).
Als uw kind besproken wordt in het Ondersteuningsteam wordt u daarbij altijd uitgenodigd.
Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
Als blijkt dat de school niet het goede onderwijsaanbod kan realiseren voor uw zoon of dochter
zal de school een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband bij de
Commissie Leerling Ondersteuning (CLO).
Als zo‟n toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven kan uw zoon of dochter worden geplaatst op de betreffende school. Daarvoor zijn een aantal vaste instroommomenten afgesproken: direct na de zomervakantie, na de kerstvakantie en per 1 april.
Voor deze procedure is ook een folder beschikbaar.
http://www.swvdeliemers-po.nl/wp-content/uploads/2013/05/Folder-ouders-.pdf
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De verwijsindex
Soms heeft uw kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat
meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind/gezin betrokken zijn of ondersteuning bieden.
Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om u
en uw kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De professionals die bij uw
kind betrokken zijn, signaleren daarom in de verwijsindex. Voordat zij een signaal afgeven,
zullen zij u hierover informeren.
Signalen bestaan alleen uit een bsn-nummer of uit de combinatie achternaam, geboortedatum
en geslacht. In de verwijsindex staat nooit informatie over de reden van ondersteuning of de
inhoud van de zorgverlening en niemand kan in de verwijsindex zoeken.
De verwijsindex is niets meer dan een landelijk digitaal
systeem dat professionals die werken met kinderen en
jongeren tot 23 jaar ondersteunt in hun dagelijks werk.
Door een signaal af te geven in de verwijsindex kunnen zij
in contact komen met andere professionals die een signaal
hebben afgegeven. Wanneer twee of meer professionals
hetzelfde kind / dezelfde jongere signaleren, ontstaat een
match. Vervolgens kunnen zij contact met elkaar opnemen
en de zorgverlening gaan afstemmen. Wanneer professionals informatie met elkaar gaan delen, moeten zij zich
houden aan het privacyreglement van hun eigen organisatie. Door de samenwerking te zoeken, werken professionals niet langs elkaar heen en hoeft u bovendien niet steeds hetzelfde
verhaal te vertellen.
Link naar een korte animatiefilm over de Verwijsindex:
http://www.verwijsindex.tv/ouders

Logopedische screening 5-jarigen
Kinderen in de leeftijd van 4 jaar en 9 maanden tot en met 5 jaar en 9 maanden kunnen in
overleg met ouders en school aangemeld worden voor een logopedische screening.
Het doel van deze screening is het tijdig voorkomen en signaleren van stem-, spraak-, taalen/of gehoorproblemen bij 5-jarige kinderen en het adviseren van de leerkracht/ school daar
waar de problemen invloed hebben op de (leer-)ontwikkeling.
Voor een screening is de schriftelijke toestemming van de ouders nodig.
Aanmelden voor een screening gaat via school. De intern begeleider heeft hiervoor de benodigde formulieren.
Na de screening worden de ouders schriftelijk of telefonisch op de hoogte gebracht van de bevindingen. Sinds 1 augustus 2011 kunt u zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist
met een eigen praktijk. Logopedie is direct toegankelijk (DTL).

Jeugdgezondheidszorg
De afdeling JGZ van Hulpverlening Gelderland Midden (=GGD) onderzoekt alle kinderen op 5/6
jarige leeftijd en 10/11 jarige leeftijd. Daarnaast is de JGZ regelmatig op school aanwezig voor
spreekuren. Alle kinderen kunnen worden aangemeld voor deze spreekuren. Ook is het mogelijk om telefonisch advies in te winnen via een dagelijks telefonisch spreekuur.
De Jeugdgezondheidszorg werkt preventief, dat wil zeggen, uit voorzorg. Alle kinderen worden
op verschillende leeftijden gezien om mogelijke problemen in het opgroeien op het spoor te
komen. Daarnaast helpt de JGZ bij het bewandelen van de juiste weg als er problemen zijn
gesignaleerd.
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Ouders en Onderwijs
Veel ouders hebben regelmatig vragen het onderwijs van hun kind. Vindt het kind wel aansluiting in de klas? Is het kind het mikpunt van pestende klasgenoten? Verliest het regelmatig de
aandacht voor de les, omdat het de leerstof al beheerst? Wat mag ik van de school verwachten
op deze onderwerpen? Voor dit soort en andere vragen van ouders heeft Ouder en Onderwijs
een antwoord. U kunt terecht op www.oudersonderwijs.nl/over-ouders-onderwijs of bellen
naar 0800 5010 (bereikbaar op schooldagen van 10.00 tot 15.00 uur).

Stichting Leergeld De Liemers
Stichting Leergeld de Liemers heeft als doel te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement terechtkomen doordat ze niet kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten. Stichting
Leergeld vindt dat alle kinderen mogen meedoen aan activiteiten binnen de school (bv. schoolreisje, kampen) en buiten school (bv. sport, muzikale vorming of toneel). Stichting Leergeld
richt zich daarom op kinderen (van 4 t/m 18 jaar) van ouders die weinig tot geen financiële
middelen hebben.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website, www.leergelddeliemers.nl. U kunt ook
contact opnemen via mail info@leergelddeliemers.nl.

Onderwijsconsulenten
Onderwijsconsulenten bieden kosteloos advies en begeleiding. Zij kunnen meedenken en bemiddelen bij de schoolkeuze van een kind met behoefte aan extra ondersteuning. Sinds de
Wet op passend onderwijs moeten scholen zorgen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben op een passende onderwijsplek terecht komen. Daartoe zijn duidelijke afspraken en
procedures afgesproken in het samenwerkingsverband. Maar soms komen ouders en school er
samen niet uit. Dan kan het interventieteam worden ingeschakeld . Daarnaast is er nog de
mogelijkheid om de onderwijsconsulent in te schakelen. Het gaat dan om ernstige problemen
met de plaatsing van een leerling met een handicap, ziekte of stoornis, dat extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld:
 Een leerling kan niet terecht op de school naar keuze;
 Ouders en school worden het niet eens over het handelingsdeel van het Ontwikkelperspectief;
 De school wil uw kind schorsen of verwijderen;
 Een leerling is langer dan 4 weken thuis.
In deze gevallen kunt u contact opnemen voor een intakegesprek. Zij bieden kosteloos advies
en begeleiding. Voor meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl.
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Het bestuur LiemersNovum
Toermalijn valt onder het bevoegd gezag van Stichting Samenwerkingsbestuur LiemersNovum.
LiemersNovum telt 25 basisscholen met in totaal ca. 4.750 leerlingen. De schoolgrootte varieert van 40 tot 550 leerlingen. De scholen staan in de gemeente Duiven, Montferland, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar.
Het motto van LiemersNovum is: Samen Werken aan eigen Wijsheid vanuit de kernwaarden
veelkleurig, professioneel, nieuwsgierig en betekenisvol. Kernwaarden die ook terug te vinden
zijn in de afzonderlijke scholen. Elke school is in samenspraak met team en ouders (MR) verantwoordelijk voor de levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. De scholen worden
ondersteund door een professioneel bestuursbureau.
SAMEN
veelkleurig
„We houden van
diversiteit‟

WERKEN
professioneel
„We ontwikkelen
consistent beleid‟

EIGEN
nieuwsgierig
„We kennen
professionele
nieuwsgierigheid‟

WIJSHEID
betekenisvol
„We zijn van
toegevoegde
waarde‟

De raad van toezicht (RvT) is het hoogste orgaan binnen de stichting: de RvT ziet toe of het
college van bestuur (CvB) de wettelijke taken op de juiste wijze vervult. Het college van bestuur wordt gevormd door P.J.A. (Pieter-Jan) Buhler en A. (Toon) Geluk.
Daarnaast functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die in samenspraak met CvB en RvT advies- en instemmingsbevoegdheden heeft met betrekking tot de
ontwikkeling van het beleid.
Het college van bestuur en de directeuren ontmoeten elkaar maandelijks in het directeurenoverleg. Met elkaar bouwen ze aan innovatie en verdere beleidsontwikkeling binnen de organisatie.
Stichtingsbreed is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Naam en telefoonnummer
evenals de klachtenprocedure zijn te vinden op de website van LiemersNovum.
Via onze website kunt u meer informatie vinden.
Het bestuursbureau is gevestigd op
Voltastraat 21, 6902 PT ZEVENAAR. Tel: 0316-226514
website stichting
www.liemersnovum.nl
mail algemeen
info@liemersnovum.nl
mail RvT
rvt@liemersnovum.nl
mail CvB
cvb@liemersnovum.nl
mail GMR
gmr@liemersnovum.nl
vertrouwenspersoon chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
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Belangrijke adressen en telefoonnummers
Obs Toermalijn
Bergkristal 19
6922 NP Duiven
Tel. 0316-266738
E-mail: info@toermalijnduiven.nl
Website: www.toermalijnduiven.nl

Stichting LiemersNovum
Voltastraat 21
6902 PT Zevenaar
Tel. 0316-226514
E-mail: info@liemersnovum.nl
Website: www.liemersnovum.nl

Kinderopvang Happy Faces
Bergkristal 19
6922 NP Duiven
Tel. 06-52366896 (Bianca Krouwel)
E-mail: bianca@happyfaces.nl
Website: www.happyfaces.nl

Studiebegeleiding De Liemers
Bergkristal 19
6922 NP Duiven
Tel. 06-18634205

Kindercoach Jezelf
Bergkristal 19
6922 NP Duiven
Tel. 06- 48 415 964
E-mail: info@kindercoachzevenaar.nl
Website: www.kindercoachzevenaar.nl

Kinderoefentherapie
Bergkristal 19
6922 NP Duiven
Tel. 06-21594101

Kinderyoga Adéle
Bergkristal 19
6922 NP Duiven
Tel. 06-46270761

Centrum voor Jeugd en Gezin
Tel. 0900-8433
Contactpersoon: Anita Ketelaar
Tel. 06-10884851
E-mail: aketelaar@stmr.nl
Website: www.cjgduiven.nl

E-mail: info@yoga-adele.nl
Website: www.adele.nl
Rijksinspectiekantoor
Vragen over onderwijs: 0800 8051 (gratis)
Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
0900 1113111 (lokaal tarief)

Website: www.studiebegeleidingdeliemers.nl

E-mail: oefentherapie.renkum@online.nl
Website: www.oefentherapie-renkum.nl

Kunstwerk! Het Musiater
Bommersheufsestraat 62
6901 JZ Zevenaar
Tel. 0316-529841
E-mail: info@hetmusiater.nl
Website: www.hetmusiater.nl

Website: www.onderwijsinspectie.nl
Leerplichtambtenaar Gemeente Duiven
Koning Willem-Alexanderplein
6921 ES Duiven
Tel. 0316-27 91 11
E-mail: gemeente@duiven.nl

Stichting Leergeld De Liemers
E-mail: info@leergelddeliemers.nl
Website: www.leergelddeliemers.nl

Voor de klachtenregeling
Externe vertrouwenspersoon:
Chiene Hulst
Tel. 06-45434266
E-mail: chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat
De Liemers
Mercurion 36
6903 PZ Zevenaar
Tel. 0316-341618
E-mail: info@swvdeliemers-po.nl
Website: www.swvdeliemers-po.nl

Interne vertrouwenspersoon: Joyce Ypma
Onderwijsconsulenten
Tel. 070 3122887
Website: www.onderwijsconsulenten.nl

Logopedie op Scholen de Liemers
Mercurion 36
6903 PZ Zevenaar
Tel. 0316-524904

Schoolarts
Dienst Welzijn en Volksgezondheid
Postbus 5346
6802 EJ Arnhem
Tel. 026-3773344

Ouders en Onderwijs
Tel. 0800-5010
Website: www.oudersonderwijs.nl/over-oudersonderwijs
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