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Inleiding:
Wat staat er in deze gids?
Vol trots presenteren wij hier de schoolgids 2016-2017 van kindercentrum
De Buitenhoeve, die wij in samenwerking met en mede door Stichting Op
Kop (openbare basisscholen in Steenwijkerland en Zwartewaterland)
hebben mogen vormgeven. Wij zijn dankbaar de ruimte te krijgen om ons
Buitenhoeveconcept door te ontwikkelen tot een innovatief en
eigentijds onderwijsconcept!
Naast praktische informatie bevat deze schoolgids informatie over de
werkwijze en uitgangspunten van onze school. We verwijzen soms naar
bijlages voor extra achtergrond informatie.
Daar het een geheel vernieuwend onderwijsconcept betreft, hebben we er
bewust voor gekozen uitgebreid te beschrijven waarop we onze keuzes
baseren, of waar we ons door laten inspireren.
Samen met onze kernpartners werken wij aan een brede- en optimale
ontwikkeling van onze kinderen, waarin zij alle ruimte, tijd en mogelijkheden
krijgen hun eigenheid, onderzoekende houding en talenten te ontwikkelen
in relatie met hun omgeving. Hierdoor zullen zij met voldoende kennis,
vaardigheden, vertrouwen en zelfkennis kunnen participeren in de
maatschappij van de 21e eeuw.
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Hoofdstuk 1: Missie en visie van De
Buitenhoeve
AANLEIDING
De Buitenhoeve is ontstaan vanuit de ambitie daadwerkelijk een waardevolle bijdrage te leveren aan
het leven en leren van jonge kinderen en hun ouders. Dit uit zich in de hoge eisen die wij stellen aan
de kwaliteit van de opvang en aan de doelstelling die wij dagelijks nastreven, namelijk meer te willen
bieden aan de kinderen dan alleen kwalitatief goede ‘opvang’.
Kinderopvang De Buitenhoeve bestaat nu 5 jaar. Vorig jaar ontstond de wens -zowel bij kinderen,
ouders als begeleiders- het Buitenhoeve concept te willen uitbreiden en door te ontwikkelen tot een
schoolconcept waarin kinderen vanaf de kleuterleeftijd hun eigenheid en onderzoekende houding
mogen behouden en door ontwikkelen.

MISSIE

Wij willen graag de kinderen stimuleren tot creatieve en ondernemende wereldburgers
(onderzoekende houding) in verbinding met zichzelf (authenticiteit) en in verbinding met de
omgeving (mens, maatschappij, natuur). Daarom scheppen wij een krachtige leefleeromgeving waarin kinderen zo levensecht mogelijk kunnen leren, creatief vormgeven en
waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontdekken, ontwikkelen en benutten.
KINDBEELD
Wij zijn van mening dat kinderen over heel veel mogelijkheden beschikken, op een heel breed divers
gebied. Ze kunnen bijvoorbeeld ontzettend sportief, talig, handig, creatief, muzikaal, enthousiast,
nieuwsgierig en volhardend zijn; iedereen heeft z’n eigen kwaliteiten.
Elk kind is uniek en zal op zijn eigen wijze kennis en vaardigheden tot zich nemen en zich gaan
ontwikkelen.
Wij zien de mens als geheel en werken vanuit een holistisch mensbeeld aan een totale en
harmonieuze ontplooiing van elk kind met daarbij behorende individuele begeleiding op maat.
Ontdekken wie je bent en zelf richting kunnen geven aan je eigen ontwikkeling en daardoor dus
kunnen worden wie je feitelijk al bent, is daarbij het uitgangspunt.
VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELING
Kinderen willen zich graag ontwikkelen; van jongs af aan onderzoeken ze de wereld om hen heen. In
hun spel en activiteiten maken ze zich steeds meer kennis en vaardigheden eigen. We kennen
allemaal de bekende woorden ‘zelf doen’ uit de peuterfase.
Een kind wil leren lopen en fietsen omdat het dat anderen ziet doen. Bij het leren en ontwikkelen
hebben zij dus anderen nodig; kinderen leren van en met elkaar, van volwassenen en van de
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omgeving. Goede, positieve relaties zijn daarbij van groot belang; kinderen die zich veilig,
geaccepteerd en gerespecteerd voelen, zullen zich vrij voelen en tot ontwikkeling komen. Ook is er
ruimte nodig om eigen initiatieven te mogen nemen en eigen kwaliteiten te ontplooien op velerlei
manieren. Het bezig zijn met dingen die je leuk vindt of goed kunt -of juist nog helemaal niet zo goed
kunt!- draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling. Je leert dan ook veel over jezelf: Waar ben
ik goed in? Hoeveel geduld heb ik? Heb ik ook doorzettingsvermogen? Hoe ga ik om met
teleurstellingen?
Leren is ook altijd een gevolg van handelen ‘’learning by doing’’. Kinderen hebben vrijheid nodig om
te mogen handelen, om veel ervaringen op te doen. Zelfstandigheid bijvoorbeeld, kun je alleen maar
ontwikkelen wanneer je regelmatig in situaties verkeert waarin je zelfstandig mag handelen, mag
proberen en daarbij ‘ fouten’ mag maken (traplopen leer je alleen maar, wanneer je veel mag
oefenen); het geleerde moet functioneel en praktisch zijn.
Kinderen serieus nemen in hun leervragen en hen inbreng laten hebben in de activiteiten, zal ervoor
zorgen dat ze de leerstof gaan onderzoeken en eigen maken, omdat het betekenisvol voor hen is. De
motivatie om te leren komt dan van binnenuit.
Zo onderschrijven wij het onderzoek van prof. Dr. Sieneke Goorhuis- Brouwer waaruit blijkt dat
kinderen gebaat zijn bij creatieve, kindvolgende begeleiders die gericht zijn op spelontwikkeling,
waarbij alle spelvormen aanbod komen. Zo kunnen kinderen de vaardigheden die ze al hebben
opgedaan ten aanzien van taal, denken, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling maximaal
ontplooien. Het brein van het jonge kind is als een computer in wording, waarbij de hardware tussen
0-6 jaar zal worden opgebouwd. Die hardware wordt gevormd door de primair sensorische
hersengebieden, waar het vermogen tot aandachtig kijken en luisteren ligt. Verder wordt het
spraakvermogen geactiveerd en wordt een geheugen opgebouwd. Bovendien bestaat de hardware
uit motorische vaardigheden die het mogelijk maken om de complexe vaardigheden van bijvoorbeeld
sporten en schrijven te kunnen uitvoeren. Pas als het kind de hardware heeft opgebouwd -vroeger
heette dat schoolrijpheid- kan de software geïnstalleerd worden: lezen, rekenen, aardrijkskunde,
geschiedenis…, kortom alle schoolvakken. Wanneer de software geïnstalleerd wordt, voordat de
hardware zich goed heeft kunnen vestigen, zal de computer echter voortdurend vastlopen….

Veel vrijheid en zelfstandigheid wil niet zeggen dat de kinderen volledig ‘losgelaten’ worden en hun
eigen gang mogen gaan. Er zal veel aandacht zijn voor gezamenlijk gemaakte afspraken en wederzijds
respect.
Respectvol omgaan met jezelf en de ander, met materialen en de omgeving, zijn voorwaarden om
ruimte, zelfstandigheid en vrijheid te kunnen geven en krijgen.
De natuurlijke, neurologische ontwikkeling van het kind nemen we als uitgangspunt. De motorische
ontwikkeling is hier nauw mee verbonden Hier hangen we vervolgens onze activiteiten aan op.
Meer achtergrond informatie hierover kunt u vinden in de bijlage.
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Het groeiproces van de mens of de identiteit van een mens kun je vergelijken met de vier
transformatiefases van een vlinder





De fase van het eitje: geboorte
De fase van de rups: externe input op snel tempo
De fase van de cocon: verteringsfase, inkapseling, assimilatie
De fase van de vlinder: hergeboorte, bloei, output

Telkens als we een nieuw talent in onszelf ontdekken, laten groeien, dan kunnen we deze vier fases
herkennen.
Deze fases van de ontwikkeling laten zien dat als er sprake is van input en het eigen maken van het
geleerde (assimilatie) er nog niet meteen output hoeft te zijn. Dit kan best iets later tot uiting komen,
als het geleerde voldoende verteerd is.
Dit is ook de reden waarom de Buitenhoeve niet werkt met vastgestelde tussentoetsen op een vast
moment. We houden de ontwikkeling van het kind heel goed bij door observaties en
coachgesprekken. U kunt hier meer over lezen in de volgende hoofdstukken.

Leren is een ‘open’ activiteit’ waarbij het denken via
experimenteren en ontdekken wordt gestimuleerd.
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Op de Buitenhoeve maken we zoveel mogelijk gebruik van de recente kennis die er is over het
functioneren het brein.
Er wordt steeds vaker hersenonderzoek gedaan; de uitkomsten daarvan zijn soms goed toe te passen
in het onderwijs, zie onderstaand voorbeeld: Onze hersenen bestaan uit een linker en rechter
hersenhelft met hiertussen de hersenbalk (corpus callosum) die beide hersenhelften met elkaar
verbindt.
Een baby leeft vanuit de rechter hersenhelft, het droombewustzijn. De rechter hersenhelft neemt
informatie op als een spons. Je kunt het droombewustzijn vergelijken met een oneindige databank
met beelden, foto’s gekoppeld aan ritme, klank, geuren…
Een baby is één met zijn omgeving. Stap voor stap gaat het kind steeds meer ervaren dat het ook een
identiteit heeft, die los staat van de ander. De dreumes gaat kruipen, door de kruislingse bewegingen
bevordert hij de verbindingen tussen de linker- en rechter helft. Dit kenmerkt de peuterperiode met
het bekende “nee” zeggen.
De peuter richt zich op, leert lopen en uiteindelijk praten. Op het moment dat de eerste woorden
worden uitgesproken, zullen er steeds meer verbindingen aangemaakt worden die via de hersenbalk,
van de rechter naar de linker hersenhelft lopen.
Het kind ontwikkelt steeds verder het denkbewustzijn, dit vindt plaats in de linkerhersenhelft. Op dit
moment is het belangrijk dat we kinderen zoveel mogelijk stimuleren om de verbinding met hun
droombewustzijn, de rechterhersenhelft, te behouden door stimulering van fantasie, spel,
creativiteit…, en tegelijk ook hun denkbewustzijn, de linker hersenhelft, verder te ontwikkelen. Beide
polen moeten dus evenwichtig aan bod komen. Teveel nadruk op het droombewustzijn (rechter
hersenhelft) creëert mensen die heel veel ideeën hebben, maar niet weten hoe ze deze moeten
vormgeven in de wereld. Teveel nadruk op het denkbewustzijn (linkerhersenhelft) creëert mensen
die de verbinding met hun droombewustzijn en innerlijke wereld verloren zijn. Als beide
hersenhelften evenwichtig worden ontwikkeld biedt dit een basis voor een brede, evenwichtige en
gelukkige ontwikkeling van het kind.
De kennis van de verschillende werkingen van beide hersenhelften en de belangrijke brug ertussen,
wordt toegepast in ons onderwijs. We proberen met spelletjes te stimuleren dat er veel verbindingen
ontstaan, en behouden blijven, tussen beide helften. Ook als er bepaalde leerstof geleerd moet
worden (denk aan woordrijtjes, topografie, tafels van vermenigvuldiging) kan dit via de rechter
hersenhelft; hierdoor wordt het leren leuker, makkelijker en wordt het beter opgeslagen. Heel
concreet doen we dit door bijvoorbeeld de tafels van vermenigvuldigen te leren middels een liedje,
hierbij te bewegen, en er beelden aan te koppelen.
Hoe meer zintuigen we aanspreken, des te beter zullen we iets onthouden.
(vlinderwijs, Educreation; hoe kinderen leren spreken, rekenen, schrijven en lezen in verbinding met
zichzelf, de ander en de wereld; Jacqueline van Ommeren & Marijke Sluijter)

7

Hoofdstuk 2: Onderwijskundige
bouwstenen

VISIE OP ONDERWIJS
Op de Buitenhoeve leren we zoveel mogelijk vanuit het echte leven; via alle zintuigen en
intelligenties ontdekken we de leerstof ervaringsgericht en/of via spel.
Deze visie komt tot uiting in dagelijkse activiteiten zoals de projecten, omgang met planten en
dieren, omgang met elkaar en de eigen groei, kijken naar je eigen gedrag in relatie tot jezelf en de
omgeving.
Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen die zich vanuit hun eigen kwaliteiten ontwikkelen, sterk en
weerbaar worden en daarom geven wij ze veel ontwikkelingsruimte en krijgen ze eigen
verantwoordelijkheid. Ze ontwikkelen hierdoor vaardigheden zoals zelfbewustzijn, zelfexpressie en
samenwerken. Deze vaardigheden komen goed van pas in een steeds veranderende maatschappij.
Het bewust aangaan van het leven en leren geeft vrijheid, innerlijke kracht, vertrouwen, inzicht,
passie en vreugde.
“ Wij werken vanuit hart en ziel en helpen kinderen van nu om hun volledige potentieel tot
uitdrukking te laten komen in een veilige, liefdevolle, open en respectvolle omgeving."
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ONDERWIJS IN DE ONDERBOUW
Voor ons onderwijs aan de jongste kinderen laten we ons ondermeer inspireren door professor
Sieneke Goorhuis- Brouwer (hoogleraar taal- en spraakstoornissen en orthopedagoog) van Lectoraat
Early Childhood. Zij schreef een prachtig artikel over wat kleuters moeten leren om klaar te zijn voor
het ‘schoolse leren’.
‘’Wijsheid voor alle kleuters
Het onderwijs in Nederland staat volop ter discussie. Er is onvrede over de door de overheid
opgelegde ratrace. Iedereen moet slim zijn, de beste of excellent. Cognitieve vaardigheden in
de zin van rekenen, taal enzovoorts zijn leidend.
Steeds meer wordt naar voren gebracht dat een compleet menselijk bestaan niet gebaseerd
kan zijn op deze uitgangspunten. Om die reden riep staatssecretaris Dekker onlangs op
tot een nationale brainstorm met de vraag: Wat moeten kleuters leren om klaar te zijn voor
2032? Die brainstorm leverde een overdonderende roep op om aandacht te besteden aan
“persoonsvorming”. Harde feiten, rendement, nut, efficiency, meetbaarheid en marktprincipes
mogen niet de overhand hebben. We weten immers nooit wat de toekomst brengt.
Recent pakten vier filosofen, te weten Eva-Anne le Coultre, Stine Jensen, Frank Meester
en Coen Simon, dit onderwerp op in een essay: “Is de kleuter van nu in 2032 een hulpeloze
burger?” (Trouw, 9 mei 2015). Zij betoogden dat voor een goede toekomstige participatie in
de maatschappij, naast taal en rekenen en de kernvakken, andere competenties aangeboord
moeten worden, te weten: samenwerken, creativiteit, communiceren, probleemoplossend
vermogen, kritisch denken en sociale vaardigheden.
De school zou van meet af aan, dus ook voor de allerjongste leerlingen, veel meer moeten
lijken op de Griekse scholè – een tussenruimte om dingen te overdenken. Overdenken leidt
tot een kritische houding, waarmee kritiek niet hetzelfde is als ergens tegen zijn. Nee, een
kritische houding betekent vragen stellen, argumenteren en logisch redeneren.
Leren overdenken en argumenteren begint al vroeg en wel in het kinderspel. Kinderen leren
samen te werken en problemen op te lossen wanneer ze samen spelen. En op basis van
betekenisvolle spelervaringen ontwikkelen ze begrippen en vaardigheden.
Kinderen spelen niet om iets te winnen of te bereiken. Ze spelen omdat hun fantasie hen
dat ingeeft. In het spel oefenen kinderen de verbeelding, dat wil zeggen, ze maken zich
voorstellingen van iets. Door te spelen beleeft het kind gebeurtenissen die buiten de eigen
ervaring liggen. Op die manier ontstaat er ruimte voor gevoelens en ervaringen van anderen.
Daarmee vormt het kinderspel ook de basis voor het later kunnen verstaan van cultuur:
schilderkunst, beeldhouwkunst, muziek, dans, proza en poëzie.”
In de wisselwerking tussen hersenontwikkeling en stimulans vanuit de omgeving is het belangrijk dat
er rekening wordt gehouden met de verschillende leergevoelige perioden in de hersenen. Het heeft
geen zin om met scholing en training van bepaalde vaardigheden te beginnen (bijvoorbeeld lezen en
schrijven) als het neurale systeem daar nog niet aan toe is.
De taalkundige Marjolein Deunk (2009) deed promotieonderzoek naar het taalgebruik van kleuters
bij verschillende activiteiten. Zij toonde aan dat kinderen complexe en lange taalhandelingen
gebruiken in interacties met groepsgenootjes en tijdens fantasiespel.
Tijdens de interacties met de kleuterjuffen tijdens kringactiviteiten die geletterdheid moeten
bevorderen gebruiken kinderen minder complexe taalhandelingen en zijn de zinnen die ze spreken
kort. De kinderen komen niet verder dan responsief taalgebruik.
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In plaats van programmagestuurde taalactiviteiten stimuleren wij de taal- en rekenontwikkeling van
kinderen door:
-Vrij (fantasie)spel;
-Samen spel;
-Voorlezen;
-Uitdagend materiaal in een veilige binnen- en buitenomgeving;
-Letterland en de rekenkamer in de basisinrichting;
-Ontdekhoek
-Een rijk aanbod aan gesproken taal;
-(Schrijf)Dans, muziek en andere expressievormen;
-Motorische uitdagingen (klimmen- en klauteren);
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ONDERWIJS IN DE MIDDENBOUW
Ook als het kind in de middenbouw zit, willen we voornamelijk ‘leven’ met de kinderen. We zullen de
alledaagse gebeurtenissen aangrijpen om er over en van te leren. We geven samen vorm aan het
onderwijs. Het kind leert vanuit intrinsieke motivatie, omdat hij het voorbeeld krijgt van anderen of
de noodzaak ervaart iets te leren. De middenbouw leerlingen kunnen ook opdrachten aannemen
van opdrachtgevers zoals een (andere) begeleider van de Buitenhoeve. Denk hierbij aan het
meehelpen organiseren van een feest of activiteit, het verkopen van eieren, het bakken van iets
lekkers voor een ouderavond enz…
Als er een goede basis ligt, en om in de termen van prof. Dr. Sieneke Goorhuis te spreken, als de
hardware staat (het kind schoolrijp is), dan kan er in de middenbouw gestart worden met het
installeren van de software pakketten; het verfijnen van de basis, die in de onderbouw al gelegd is.
Er kan gestart worden met leren lezen, formeel rekenen, informatie verzamelen en verwerken op het
gebied van ondermeer aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, wereldgodsdiensten. Hierbij
willen we stimuleren dat de kinderen zoveel mogelijk hun onderzoekende houding behouden en
door ontwikkelen.
De kinderen kunnen kiezen uit het aanbod workshops, zelfstandig werken aan een eigen
onderzoeksvraag/opdracht (projectonderwijs) of werken in de krachtige/uitdagende leeromgeving.
De leerlingen worden begeleid om opgedane kennis te delen of te presenteren aan andere kinderen,
op deze manier leren ze weer van elkaar en kunnen ze elkaar inspireren.
De coach bewaakt de(kern-)doelen en tijdens de coachinggesprekken wordt de ontwikkeling gevolgd
en vastgelegd in het portfolio en leerlingvolgsysteem. En er worden nieuwe doelen gesteld; dit wordt
het nieuwe persoonlijke ontwikkelplan genoemd. De kinderen zullen steeds beter in staat zijn tot
reflecteren op hun eigen ontwikkeling Indien gewenst mogen kinderen een toets maken.
Bewustzijnsontwikkeling en talentontwikkeling speelt ook in de middenbouw een grote rol.
Tijdens de groepsmomenten zoals bij de start van de dag, tijdens de lunch en aan het einde van de
dag, worden er activiteiten gedaan die zorgen voor verbinding (met zichzelf, de ander en de wereld)
Dit kan door bijvoorbeeld een spel te doen, bewegingsoefeningen, aandacht oefeningen en
kringgesprekken.
Twee middagen per week vinden de talenteneilanden plaats. Kinderen kunnen zich hiervoor
inschrijven en zich in een aantal middagen in een talent verdiepen. Dit kunnen heel uiteenlopende
activiteiten zijn: Van vogels spotten tot boetseren, naar de Imker, of een serie sterrenkunde volgen.
Alle activiteiten in De Buitenhoeve worden vanuit de volgende kernwaarden vormgegeven:






Verbondenheid met jezelf en met de omgeving: mens, natuur, maatschappij
Identiteitsontwikkeling: komen tot zelfontdekking en zelfontplooiing naar zelfbewustzijn en
zelfexpressie in relatie met je omgeving (mens, natuur, maatschappij)
Onderzoekende en ondernemende houding: nieuwsgierige, open, kritische kijk naar jezelf, de
ander, de natuur en de maatschappij
Talenten ontdekken, ontwikkelen en benutten
Creatief vormgeven
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Ons onderwijs bestaat uit de volgende bouwstenen:


Levensecht onderwijs; krachtige en uitdagende leef- en leeromgeving (op De Buitenhoeve èn
daarbuiten!! ) Leer- en ontwikkelingsvragen onttrekken aan het echte leven en de maatschappij
om ons heen. Echt leren en ervaringskennis creëren doordat processen en onderwerpen
doorleefd worden en kennis en vaardigheden eigen worden gemaakt ipv ‘kennis inprenten of
korte termijn leren’. Leren door doen en ervaringen. Doorleefd en middels zoveel mogelijk
zintuigen: De intuïtieve kennisbasis.



‘Open curriculum’
Goed onderwijs maak je samen: kinderen, begeleiders en buitenwereld bepalen gezamenlijk
de inhoud. Er is dus niet in een planning vastgelegd wat wanneer aan bod komt en
lesmethodes zullen zo nodig als bronnenboek worden ingezet. De begeleiders bewaken de
leerdoelen door zicht en inzicht op de tussen- en einddoelen van de leer- en
ontwikkelingslijnen.
Heterogene groepen
Dit wil zeggen dat we niet werken volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de
leerstof centraal staat, maar middels een kindvolgende didactiek. Deze is niet gebaseerd op
leeftijd, maar op de natuurlijke ontwikkeling van het kind.
Leer- en Ontwikkelingslijnen
Het aanbod baseren we op leer- en ontwikkelingslijnen, waarbij de neurologische en
motorische ontwikkellijn de basis vormt voor het bepalen van het (les)aanbod en activiteiten.
De begeleider bespreekt samen met het kind waar hij of zij staat in zijn ontwikkeling op
zowel cognitief, als sociaal-emotioneel gebied; wat beheerst het kind en waar ligt de zone
van de naaste ontwikkeling; wat is er nodig om tot een verdere ontwikkeling te komen?
De leerlijnen per vakgebied geven aan of een kind beginner (cocon), verkenner (rups) of
expert (vlinder) is. Ieder kind leert in zijn eigen tempo. We volgen de individuele ontwikkeling
van het kind
Kinderen zijn hoofdrolspelers in hun eigen ontwikkeling
Het kind in zijn ontwikkeling is leidraad bij het bepalen van het aanbod en de wijze waarop
dat aanbod wordt vormgegeven. Zo sluiten we aan bij het unieke kind en zijn
ontwikkelingsfase. Kinderen kunnen zich ontwikkelen op hun eigen ‘wijze’ in eigen ‘tijd’ en
‘tempo’. Kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling t.o.v. zichzelf in plaats van die van
anderen.
Begeleider als regisseur van het leerproces
De begeleider observeert en coacht het kind middels coachgesprekken in het
ontwikkelingsproces. Hij is regisseur van het onderwijs en de krachtige leef- en leeromgeving,
is kindvolgend en voorwaardenscheppend.
Identiteitsontwikkeling
Kinderen leren naar eigen mogelijkheden optimaal te participeren in een democratische
samenleving. Hiervoor is bewustzijnsontwikkeling nodig: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?
Daarom besteden we veel aandacht aan talentontwikkeling en stimuleren we verbondenheid
van het kind met zichzelf, de ander en de wereld.
Procesgerichte benadering
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Onze aandacht zal vooral uitgaan naar de wijze waarop het kind nieuwe kennis zich eigen
maakt, in plaats van ons te richten op het eindproduct. Opbrengsten doen er zeker toe; er
zullen ook eisen worden gesteld en waar nodig wordt kennis getoetst. Het moment en de
wijze waarop er getoetst wordt, zal echter aansluiten bij de leerstrategie van het kind.
Portfolio
De ontwikkeling van het kind wordt vastgelegd in een persoonlijke portfolio.
Het portfolio bestaat uit werk van het kind, procesgerichte documentaties, het
leerlingvolgsysteem en het talentenrapport. Twee keer per jaar wordt dit uitgebreid met de
ouders en het kind besproken.
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Hoofdstuk 3: De Buitenhoeve in de
praktijk

LEVEN IN DE ONDERBOUW EN MIDDENBOUW
We willen met de school de kinderen niet alleen voorbereiden op ‘het leven’ maar met de groep ook
vooral ‘leven’. Leven met jezelf, de ander en de wereld om je heen.
Verbinding met de groep komt vooral aan de orde bij dagelijkse momenten in de kring, tijdens de
lunch en de vieringen, die een belangrijke plaats krijgen in ons programma.
Contact met jezelf en contact met de ander kan pas echt tot stand komen in een veilig klimaat. Je
durven tonen vanuit je kracht, maar ook vanuit je zwakte, is enkel mogelijk in een school waar er
respect is voor ieders eigenheid.
De wereld houdt niet op buiten de muren van De Buitenhoeve. We willen met de kinderen de wereld
ingaan en naar binnen halen. Bezoeken aan plaatselijke bedrijven, mensen met een talent naar
binnen halen, betrokkenheid met het dorp. Tevens hebben wij contacten met verschillende
doelgroepen zoals dagbestedingscentrum DecaDoe of woonzorgcentrum Noorderboog. Hier leren
kinderen hun wereld verruimen en verrijken.

KRACHTIGE LEEF- EN LEEROMGEVING
Naast de vaste ingerichte omgeving, richten wij steeds opnieuw een uitdagende leeromgeving in,
zodat er andere of nieuwe activiteiten worden uitgelokt. Ook sluiten wij de inrichting en het
aanbieden van materialen en lessen aan, bij ideeën en leervragen die vanuit de kinderen komen. Wij
kijken naar wat de kinderen bezig houdt en denken na over hoe wij dit op een hoger niveau kunnen
tillen.
Het observeren en begeleiden van de kinderen, het nadenken over en voorbereiden van nieuwe
activiteiten en het regisseren van de leeromgeving kost tijd en vraagt om deskundigheid.
Op de Buitenhoeve zien we een grote meerwaarde in het zorgvuldig inrichten van de omgeving. Net
zoals de beroemde onderwijsvisie uit Italië: Reggio Emilia, zien wij de omgeving als een pedagoog. De
ruimtes en de materialen die de kinderen iedere dag omringen, krijgen zo een belangrijke betekenis;
het maakt hen nieuwsgierig en ze worden uitgedaagd tot ontdekken en onderzoeken, tot het ervaren
van verschillende materialen, geluiden, kleuren en soorten licht. De groepsruimtes zijn de ruimtes
waarin kinderen dagelijks werken, spelen en leren. Zij moeten een prettige atmosfeer hebben,
vertrouwd en leefbaar zijn; het moet hen als het ware verwelkomen en uitnodigen.
Het moet een omgeving zijn waar je je thuis voelt.
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De basisinrichting ziet er als volgt uit:
 Huiskamer
 Rekenkamer
 Letterland
 Moestuin
 Dierenweide
 Atelier
 Ontdekplek
 Projecthoek:
 ‘’Wat leeft’’: actualiteitenmuur
 Rustbalkon
 Leeshoek
 Kring
 Keuken
 Werkplaats/Techniekatelier
 Studeerkamer
PROJECTEN
Op De Buitenhoeve weken we met projecten waarin kinderen al ontdekkend leren aan het echte
leven, waar de ontmoeting met de dingen zelf centraal staat en de kinderen zelf actief zijn bij het
onderzoeken daarvan. Het sluit aan bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen.
Aanleidingen van een project kan een toevallige gebeurtenis zijn: de eerste sneeuw, een verbouwing,
een uit de wei ontsnapt schaap of een voorgelezen prentenboek. Tevens kunnen vragen of
opmerkingen van kinderen de start zijn van een onderzoeksvraag, een nieuw project of activiteit: het
overlijden van een huisdier, de geboorte van een broertje of zusje, ruzie tussen twee kinderen, etc.
Ook de vier seizoenen gebruiken we als inspiratiebron.

TALENTENEILAND
Twee keer in de week mogen alle kinderen kiezen in welk talenteneiland ze actief wensen te zijn. In
elk talenteneiland wordt zoveel mogelijk met alle meervoudige intelligenties * en talenten gewerkt
en in de vorm van ‘workshops’ verdiepen de kinderen zich in een bepaald onderwerp. Deze
onderwerpen zijn zeer divers en komen tot stand aan de hand van de leerwensen van de kinderen,
talentenaanbod van ouders en begeleiders en
onderwerpen die ‘leven’ vanuit projecten.
* Zie bijlage voor meer informatie
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JAARRITME EN VIERINGEN
Het bewust zijn en ervaren van het jaarritme geeft een kind structuur, vertrouwen en veiligheid.
Natuur en mens hebben elkaar nodig en staan in verbinding met elkaar. Bijvoorbeeld bij het dag- en
nachtritme. De overgang van licht naar donker en omgekeerd maakt dat het melatonine gehalte en
de biologische klok van een mens het dag en nacht ritme volgt van de natuur.
Juist omdat we het zo belangrijk vinden om de natuur bewust te ervaren zijn de jaarfeesten bij de
Buitenhoeve in het ritme van de seizoenen.
Lentefeest
In de natuur ontkiemen de spruiten en de planten groeien. De zon komt steeds hoger te staan en de
warmte neemt toe. De natuur laat zich zien. Wij vieren het nieuwe begin van alles om ons heen. We
laten onszelf zien, in al onze talenten.
Zomerfeest
In de natuur is alles in bloei en 21 juni is het midzomer,de langste dag van het jaar. De hitte van de
zon geeft de planten groei, bloei en rijp kracht maar kan ze ook laten verschroeien. Het is het einde
van het schooljaar en bijna tijd om alles los te laten en met de zomerbries mee te waaien. Wij vieren
het loslaten, van dit schooljaar en maken ons op voor een fijne lange vakantie.
Herfstfeest
De natuur laat ons zien dat de winter gaat komen, de temperatuur neemt af en langzaam verstilt het
en sterft alles af. Alle dieren trekken zich weer terug en kruipen in hun holletjes voor een
winterslaap. Ook wij trekken ons steeds meer terug naar binnen, en hebben moed nodig om na de
lange zomer de kou en de wind weer aan te kunnen. We vieren onze moed, en ervaren hoeveel
kracht we hebben als mens.
Winterfeest
De natuur is in rust, herstelt en herbouwt voor een nieuw seizoen. Wij vieren Kerst en het einde van
het jaar en overzien alles wat we dit jaar hebben meegemaakt, ervaren en beleefd.
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LEZEN, SCHRIJVEN EN REKENEN
Door middel van uitdagende speel-, leer- en ontdekhoeken, komen kinderen in aanraking met
geschreven taal en rekenen/wiskunde. Ieder kind zich kan op zijn eigen tijd en in eigen tempo deze
vaardigheden op allerlei manieren eigen gaan maken. Vaak gaat dit van nature, als ze hiervoor
voldoende tijd en ruimte krijgen, soms hebben ze hierbij wat meer begeleiding nodig.
Deze gunstige omstandigheden creëren we door bijvoorbeeld elke dag (voor) te lezen en dagelijks
vinden er activiteiten plaats gericht op deze basisvaardigheden. Dit kan zijn in de uitdagende hoeken,
tijdens werken aan een project (denk bijvoorbeeld aan het uittekenen en maten bepalen voor het
maken van een konijnenhok, een begroting maken voor het schoolkamp, een reservering
maken…enz). De rol van de begeleider is om te observeren op welk niveau het kind zit en als het kind
hieraan toe is, een handreiking te doen om dit naar een hoger niveau te tillen.
Eerst moet een kind naar lezen, schrijven en rekenen verlangen.
Iemand die iets nieuws leert vindt de kracht om dat te doen door het verlangen. Dat verlangen
ontstaat in hem omdat hij er belang bij heeft. Iemand die iets wil leren ontdekt als het ware iets in de
buitenwereld wat hij kan gebruiken, wat hem dus op de een of andere manier bevrediging schenkt en
wat de impuls is, die hem in beweging zet èn die het mogelijk maakt het nieuwe in zich op te nemen,
door te zetten als het moeilijk is en echt te begrijpen en te onthouden.
(Educreation; hoe kinderen leren spreken, rekenen, schrijven en lezen in verbinding met zichzelf, de
ander en de wereld; Jacqueline van Ommeren & Marijke Sluijter)

INZET VAN ICT
ICT is een groot onderdeel van onze huidige samenleving. Wij vinden dat we onze kinderen ook in het
gebruik van deze middelen moeten opvoeden. Dit doen we door bewust om te gaan met ICT
middelen. De inzet van deze middelen dient als middel om iets te doen of te leren en niet als doel op
zich. Een computer of tablet kan ingezet worden om informatie op te zoeken, tekst te verwerken,
rekenen te automatiseren, spelling te oefenen…, enz. We vinden het wel belangrijk dat vooral de
jonge kinderen eerst alles met alle zintuigen en in de driedimensionale wereld ervaren, voordat ze
naar het “platte vlak” gaan. Dit geldt voor oefeningen op papier, maar ook voor oefeningen op ICT
middelen. Mediawijsheid vinden wij erg belangrijk op De Buitenhoeve, wij stimuleren kinderen op
een bewuste manier gebruik te maken van ICT en digitale media. In (de aanloop naar) de
middenbouw willen we ook aandacht besteden aan bewustzijn rondom “sociale media”.

COACHEN
Op de Buitenhoeve maakt het coachen van de kinderen een groot onderdeel uit van het
dagprogramma. De begeleider observeert en signaleert dagelijks en bespreekt zijn bevindingen met
het kind tijdens het wekelijkse coachingsgesprek, of als dit wenselijk is direct.
Tijdens een coachgesprek heeft het kind alle gelegenheid te bespreken hoe het met hem gaat en wat
hem bezighoudt; het is een moment van reflecteren en vooruitkijken. De begeleider helpt het kind
met het stellen van doelen en bespreekt de route hiernaartoe. Tijdens het gesprek kan
(foto)materiaal aan het portfolio worden toegevoegd, worden leer- en ontwikkellijnen besproken en
kunnen notities gemaakt worden. Hierdoor wordt de ontwikkeling ook inzichtelijk voor het kind zelf.
Zie voor meer informatie hoofdstuk 4: Volgen van de ontwikkeling en resultaten van kinderen.
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DAGINDELING OP DE BUITENHOEVE
Kinderen die komen tussen 07:00 en 08.30 uur worden door de voorschoolse opvang ontvangen en
welkom geheten door de begeleider. De omgeving is goed voorbereid ingericht en kinderen kunnen
kiezen waar ze willen spelen of verder gaan met projecten/processen waar ze de vorige dag zijn
gebleven.
Om 08:30 uur zijn alle kinderen op school.
Tussen 08:30 en 9:00 uur starten we gezamenlijk in de kring. Er is ruimte voor wat ‘leeft’, mooie
verhalen of momenten van verbinding; beweging en muziek maken onderdeel uit van deze
ontvangstkring. We praten over het project, de inrichting en laten zien wat er deze dag op het
programma staat.
Na de ontvangstkring start het projectonderwijs. Kinderen mogen activiteiten uit het dagprogramma
kiezen die ze gaan doen en/of werken verder aan hun projecten, gaan buitenspelen of kiezen voor de
verschillende speel- en ontdekhoeken. Op een vast moment van de dag organiseren wij diverse
workshops en activiteiten waar kinderen zich voor kunnen inschrijven. Kinderen kiezen zelf een
moment waarop ze hun fruit en water/thee nuttigen. Rond 11:30 gaan een aantal kinderen de
maaltijd voorbereiden. Tussen de middag lunchen de kinderen gezamenlijk met de begeleiders en
volgt er een moment van rust waar kinderen zich eventueel even kunnen terugtrekken op de
rustbalkon met een boek, of luisteren naar muziek.
Vanaf 12:30 uur worden kinderen gecoacht en vervolgen we het projectonderwijs. Twee keer in de
week zijn er talenteneilanden waarvoor ze zich hebben ingeschreven. We sluiten de middag af om
13:45 uur in de kring. De leerlingen laten aan elkaar zien wat ze gemaakt hebben of vertellen welke
activiteiten ze hebben gedaan. Vaak werkt dit voor de andere kinderen heel inspirerend!
Om 14:00 start de BSO voor kinderen die hier gebruik van maken. Naast aanbod van de begeleiders is
er dan ook de mogelijkheid om verder te werken aan de projecten.

Als kinderen nog erg jong zijn of nieuw op school, is het belangrijk dat zij zich snel thuis voelen. We
maken kinderen daarom wegwijs en begeleiden ze bij het kiezen en spelen. De eerste periode
koppelen we kinderen aan een maatje, die ze wegwijs maakt in de ruimte en met het concept.
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Hoofdstuk 4: Volgen van de
ontwikkeling en resultaten van
kinderen.
Lezen, begrijpend lezen, spellen, rekenen, leerstrategieën: we streven ernaar dat alle kinderen de
basisvaardigheden op een goed niveau beheersen en het potentieel van elk kind tot bloei komt .
Daarnaast is persoonlijke en sociale ontwikkeling heel belangrijk bij de Buitenhoeve. Hoe volgen wij
de kinderen in hun ontwikkeling? Hoe toetsen wij deze vaardigheden en hoe brengen we de
ontwikkeling van uw kind in kaart?
OBSERVATIE EN COACHINGSGESPREKKEN
Zoals al eerder ter sprake is gekomen zijn gesprekken met kinderen, coaching en observaties aan de
orde van de dag. We maken (foto)documentatie van de processen en delen deze via bijvoorbeeld
een diavoorstelling of muurkrant.
Om de 4 maanden heeft de begeleider een uitvoerig coachingsgesprek met het kind om de
ontwikkeling te bespreken en nieuwe doelen voor in het persoonlijk ontwikkelplan, vast te stellen.
LEERLINGVOLGSYSTEEM SPECTROVITA
Wij willen de kinderen goed volgen in hun ontwikkeling. Hier
kunnen verschillende leerlingvolgsystemen voor gebruikt
worden, die passen bij het onderwijsconcept. Het basissysteem
wat wij gebruiken is Spectrovita. Deze biedt een doorlopende
lijn van 0-12 jaar
Dit leerlingvolgsysteem zal een onderdeel zijn van het portfolio
van het kind waar onder andere het werk van uw kind en
individuele ontwikkelplannen te vinden zijn.
De kinderen kunnen op aanvraag tussentoetsen maken.

PORTFOLIO
In het portfolio staan de leer- en ontwikkelingslijnen. Deze beschrijven in hoeverre een leerling
verschillende kennis en vaardigheden beheerst of nog verder moet ontwikkelen. De lijnen geven ook
aan in welke fase van de ontwikkeling het kind zit, wat het nog moet leren en waarin het goed is.
Ieder kind werkt in zijn of haar eigen tempo.
Een portfolio is een papieren map waarin de kinderen de stukken bewaren waarop ze trots zijn en de
stukken waaruit blijkt dat ze bepaalde kennis of vaardigheden hebben verworven.
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In het portfolio wordt de ontwikkeling van een kind zichtbaar aan de hand van concreet werk,
presentaties, prestaties, onderzoek, foto, film, eigen plannen, spel en leer- en ontwikkellijnen.
We meten de ontwikkeling van kinderen niet vanuit het landelijke gemiddelde, maar kijken naar de
groei van het individu.
TALENTENRAPPORT
Wij werken met rapporten in de vorm van een talentenrapport waarin kinderen hun
talentontwikkeling zelf mee kunnen evalueren.
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een talentrapport waarbij ze zelf, de leerkracht en de ouder
bij elk talent aangeven of ze hun talent nog niet ontwikkeld hebben (eitje), of al een beetje (rups) of
in volle transformatie (cocon) of al kunnen uitstralen (vlinder).
Groei van het kind ten opzichte van zichzelf, de leerstijl, de interesses en sterke kanten krijgen tevens
een plek in dit rapport.

OUDERGESPREKKEN
De begeleider voert in principe twee keer per jaar een uitgebreid gesprek met de ouder en het kind
over de voortgang.
In de onderbouw zal dit betekenen dat het portfolio door het kind gepresenteerd wordt. De
begeleider koppelt hier de leer- en ontwikkellijnen aan. Samen vertellen zij over de
interessegebieden van het kind en wat het kind zoal bezig heeft gehouden, waarin en op welke wijze
het kind gegroeid is en welk ontwikkelgebied de komende periode aandacht zal krijgen.
Ook in de midden- en bovenbouw zal het kind zijn portfolio presenteren aan zijn ouders. De
verschillende leer- en ontwikkellijnen komen aan de orde, evenals het persoonlijk ontwikkelplan.
Hierin staat beschreven aan welke doelen er gewerkt is en op welke wijze. Welke doelen zijn behaald
en aan welke doelen zal de komende periode aandacht besteed worden.
Tijdens het gesprek bespreken we zaken als:
Hoe is uw kind gegroeid? Wat kan en weet uw kind nu wat hij/zij eerst nog niet wist of kon?Wat zijn
gezamenlijke doelen voor de komende periode?
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Waar is uw kind goed in? Waar geniet uw kind van? Waar is uw kind minder goed in en hoe
compenseert uw kind dit? Hoe leert uw kind het best? Wat werkt goed? Hoe kunnen we uw kind het
beste ondersteunen en bemoedigen? Een persoonlijk ontwikkelplan is gemaakt door en voor het
kind vanaf ongeveer 6 à 7 jaar, met zijn ouders en de begeleider.

EXTRA ONDERSTEUNING IN ONTWIKKELINGSPROCESSEN
Soms ondervindt een leerling een probleem tijdens zijn ontwikkeling waarbij extra ondersteuning
wenselijk is. Allereerst zal de begeleider gericht gaan observeren en in gesprek gaan met het
betreffende kind en zijn ouders; het is van belang om te komen tot een zo compleet mogelijk beeld,
om de achterliggende oorzaak helder te krijgen.
Een kindbespreking kan hierbij helpen; het kind wordt dan ingebracht door de begeleider bij directe
collega’s (waaronder een dramatherapeut en specialist jonge kind) en de zorgcoördinator. In overleg
met de ouder kan ook een fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog of een ambulant begeleider
geconsulteerd worden.
Vervolgens wordt er een begeleidingsplan opgesteld, die met de ouders en het kind wordt
besproken.
Binnen Stichting Op Kop is sinds enkele jaren op alle basisscholen het handelingsgericht werken
(HGW) ingevoerd. Hierbij wordt handelingsgerichte procesdiagnostiek ingezet.
De zorg coördinator kan in afstemming met leerkracht en ouders besluiten om een leerling aan te
melden voor een HGPD-gesprek samen met de orthopedagoog. Bij dit overleg zijn de ouders,
leerkracht, intern begeleider en orthopedagoog aanwezig. In sommige situaties kan ook de leerling
gevraagd worden om kort aan te sluiten bij het overleg. Er wordt een analyse gemaakt van de kind
kenmerken, de onderwijsleersituatie en de situatie buiten school. Binnen deze gebieden wordt
gekeken naar de protectieve en belemmerende factoren. Ook wordt er gekeken naar de momenten
waarop het probleem niet of minder aan de orde is. Middels oplossingsgerichte gesprekstechnieken
wordt gezocht naar kansen en mogelijkheden om de ontwikkeling van het kind optimaal te
stimuleren. Er worden tot slot handelingsafspraken gemaakt die in de komende periode uitgevoerd
zullen worden. Binnen dit gezamenlijke zoekproces hebben alle partijen inbreng vanuit hun eigen rol
en wordt er gezocht naar de meest effectieve aanpak om de leerling zo optimaal mogelijk te
begeleiden.
Mocht de inzet van deze begeleiding niet het gewenste of verwachte resultaat opleveren, of blijft de
begeleider handelingsverlegen, dan wordt gekeken in hoeverre nader onderzoek door externen
noodzakelijk is.
Een dergelijk onderzoek vindt alleen plaats na overleg en toestemming van ouders/verzorgers van de
betreffende leerling. Vervolgens worden de vervolgstappen bepaald, waarbij bijvoorbeeld ook de
begeleider gecoacht kan worden, of ouders ondersteuning in de thuissituatie kunnen krijgen.
Biedt ook deze begeleiding niet het gewenste resultaat, dan zal gekeken moeten worden of de
Buitenhoeve de juiste vorm van onderwijs en begeleiding biedt om de leerling te begeleiden in
zijn/haar ontwikkeling. In een enkel geval kan dit leiden tot verwijzing naar een andere school, die
beter voorziet in de behoeftes van de ontwikkeling van de desbetreffende leerling.
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PASSEND ONDERWIJS
Het is onze ambitie om ieder kind op De Buitenhoeve een plekje te bieden. Onze onderwijsvorm is
erop gericht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de mogelijkheden van een leerling. Kinderen met een
handicap of leerstoornis zijn welkom op De Buitenhoeve, mits de bandbreedte van ons kunnen dat
toelaat. Die bandbreedte wordt gevormd door de aard van de handicap of stoornis, de expertise die
wij daarvoor in huis hebben of in huis kunnen halen, de intensiteit van de begeleiding en de
(on)mogelijkheden van de locatie en het gebouw. Komend schooljaar zullen wij een School
ondersteunings profiel opstellen. Wij zullen een inventarisatie maken van de ondersteuning die wij
op dit moment kunnen bieden.
Ook kunnen we de hulp inroepen via het samenwerkingsverband van onze school met de school voor
speciaal basisonderwijs Voetelinkschool. Wanneer ondanks alle extra hulp toch besloten moet
worden dat het kind waarschijnlijk beter af is op een speciale school voor basisonderwijs, wordt
advies gevraagd aan de Commissie van Arrangeren (CvA). Afhankelijk van dit advies kan het kind
aangemeld worden bij een school voor Speciaal Basisonderwijs, een andere basisschool of extra
(personele/materiële) inzet op onze eigen school. Gedurende dit traject worden de
ouders/verzorgers voortdurend in kennis gesteld van de stand van zaken én om toestemming
gevraagd. Een eventuele aanmelding bij een speciale school voor basisonderwijs moet door de
ouders gebeuren, nadat er toestemming is verleend door de zogenaamde Commissie van Toelating.
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Dat betekent dat besturen
van scholen (in ons geval Stichting OP KOP) de verplichting hebben om een passende school voor
kinderen te zoeken. In principe is dit een school in de buurt. Deze verplichting gaat echter pas gelden
na een gedegen intake van de nieuwe leerling. Wanneer een leerling is aangemeld, wordt de ouders
gevraagd om op de leeftijd van plm. 3 jaar en 9 maanden een door de school van aanmelding
verstrekt Intakeformulier in te vullen. De school bekijkt vervolgens of aan de betreffende
onderwijsbehoefte van deze leerling voldaan kan worden. Denkt onze school hier niet aan te kunnen
voldoen, dan komen wij met een alternatief. Dat kan een andere school van OP KOP zijn of een
school voor Speciaal Basisonderwijs (sbo Burg. Voetelinkschool) of een school voor Speciaal
Onderwijs (bv de Enkschool of De Ambelt).

KAN EEN LEERLING BLIJVEN ZITTEN?
Nee, bij ons kunnen leerlingen niet blijven zitten. Wij werken met persoonlijke ontwikkelplannen. We
hanteren geen zogeheten ‘leerstofjaarklassensysteem’. Kinderen volgen hun eigen leer- en
ontwikkelingslijnen en ze hoeven zich wat de leerinhoud betreft niet aan te passen aan andere
kinderen. Zitten blijven is daardoor niet meer aan de orde. Wel kan in overleg besloten worden om
een kind te laten ‘verlengen’ in de onder- , midden- of bovenbouw en daardoor in totaliteit een jaar
langer bij op de Buitenhoeveschool blijven.
ONDERWIJS TIJDENS EEN ZIEKTEPERIODE VAN EEN LEERLING
Kinderen die kort afwezig zijn geweest door ziekte worden door de begeleiders in de klas
opgevangen. Als de afwezigheid wat langer duurt, neemt de begeleider contact op met de leerling en
de ouders om te overleggen over de voortgang van het ontwikkelingsproces. Dit kan d.m.v. huiswerk
of b.v. door huisbezoek van de leerkracht. Voor leerlingen die in een ziekenhuis zijn opgenomen of
langdurig ziek thuis zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zo veel mogelijk doorgaat. Onderwijs
hoort daar zeker bij. Onderwijs aan zieke leerlingen is o.a. om de volgende redenen van belang:

22

•het leerproces wordt voortgezet en een onnodige leerachterstand wordt zo veel mogelijk
voorkomen.
•de zieke leerling houdt contact met de buitenwereld en voorkomt een isolement.
Ook tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft de eigen school verantwoordelijk voor het
onderwijs aan die leerling. De school staat er echter niet alleen voor. De school kan voor
ondersteuning bij het onderwijs aan de zieke leerling een beroep doen op de consulent Onderwijs
Zieke Leerlingen (OZL)van de organisatie OZL IJsselgroep / Expertis. Alle consulenten OZL zijn
bevoegde leerkrachten met daarnaast nog specifieke kennis over de invloed van ziek zijn op
onderwijs. De leerkracht van de school en de consulent OZL maken in overleg met de ouders /
verzorgers van de zieke leerling afspraken over de vorm en inhoud van de ondersteuning bij het
onderwijs. Het belang van de zieke leerling wordt daarbij steeds als uitgangspunt genomen.
Aanmelding voor deze vorm van ondersteuning bij het onderwijs kan worden gedaan door de ouders
/ verzorgers en door de school van de zieke leerling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het centrale kantoor van OZL IJsselgroep / Expertis, telefoon: 038 – 4257876. Voor meer
informatie over onderwijs en zieke leerlingen kunt u kijken op de volgende websites:
•www.ziezon.nl over ziek zijn en onderwijs in Nederland,
•www.minocw.nl over de Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke leerlingen en
•www.ozl-ijsselgroep-expertis.nl over de dienst OZL IJsselgroep / Expertis.
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EINDTOETS EN UITSTROOMADVIES
Aan het einde van basisschool wordt een centrale eindtoets rekenen en taal afgenomen, welke dit
gaat worden zijn we nog aan het onderzoeken. In ieder geval wordt dit een adaptieve toets waar de
vragen worden aangepast aan het niveau van het individuele kind.
Ons leerlingvolgsysteem kan voor de kinderen in de bovenbouw naast de beheersing van de
einddoelen, ook aangeven welk niveau van het Voortgezet Onderwijs, het beste aansluit.
Het uiteindelijke uitstroomadvies wordt gebaseerd op drie pijlers namelijk: het advies van de
leerkracht(en), het leerlingvolgsysteem en de centrale eindtoets.
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Hoofdstuk 5: De kwaliteit van ons onderwijs

De Buitenhoeve organisatie is een boeiende werkplek, dynamisch, uitdagend en in voortdurende
beweging. Leren is de constante factor. Men spant zich gezamenlijk in de hoogste kwaliteit te leveren
voor de kinderen, passend bij de omgeving en situatie van dat moment. Een gezamenlijke visie is
richtinggevend en is de basis voor reflectie. Er is steeds aandacht voor de vraag of men wel de goede
dingen doet. De cultuur is erop gericht samen het positieve verschil te maken; men leert van en met
elkaar, interne variëteit wordt gekoesterd.
Wij hebben intensieve contacten met externe partners en opleidingsinstituten in de regio en experts
op het gebied van kinderontwikkeling en gedrag, samen sta je sterker.
ONDERWIJSINSPECTIE
Het Buitenhoeve concept is in de beginfase onder toeziend oog van de onderwijsinspectie
vormgegeven. De Buitenhoeve staat onder toezicht van de onderwijsinspectie en voldoet aan de
normen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur&Wetenschappen.
De inspectie van de GGD ziet toe op naleving van de wet kinderopvang.
Kwaliteit bewaking in deze nieuwe school is een belangrijk intern onderwerp. Hier besteden we
systematisch aandacht aan. Daarnaast heeft de Buitenhoeve een zeer betrokken
medezeggenschapsraad en vinden er voortgangsgesprekken plaats met de gemeente.
LERENDE ORGANISATIE
Wij zien onszelf als een lerende organisatie en bewaken gezamenlijke de kwaliteit van het proces op
de volgende wijze:
-

-

-

Onze overlegstructuur is gericht op het evalueren van ons handelen en zal dagelijks
plaatsvinden. Eens per week vindt er overleg plaats waar de verschillende begeleiders elkaar
ontmoeten en onder andere het onderwijsaanbod, de inrichting en aanbod talenteneiland
aan de orde komen. Eén maal per maand vindt er een teamoverleg plaats, waarin het
schoolconcept geëvalueerd wordt en punten ter verbetering worden uitgewerkt. Tevens
vinden er een aantal verdiepings- en studiedagen plaats.
Aandacht en tijd voor overdrachten aan het einde van de schooldag, waarin we oog en oor
hebben voor ouders, ervaringen kunnen worden gedeeld en feedback graag ontvangen
wordt.
Tijdens jaarlijkse informatieavonden, periodieke lezingen en jaarlijkse klusdagen is ruimte
voor ontmoetingen met ouders.
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-

-

Een betrokkenen actieve oudercommissie waarmee we ons handelen periodiek zullen
evalueren.
Personeel wordt gescreend tijdens sollicitatieprocedures op competenties die nodig zijn om
het concept te dragen.
Als lerende organisatie willen we bewust leren van hetgeen er leeft in de maatschappij en
welke wetenschappelijke ontwikkelingen er zijn. We volgen lezingen, cursussen, lezen
boeken / vakliteratuur en houden voortdurend de ontwikkelingen binnen het onderwijs bij.
We voeren elke twee jaar een tevredenheidonderzoek uit onder onze ouders.
Als startende school voeren we meerdere voortgangsgesprekken met het schoolbestuur om
de kwaliteit te bewaken.

‘Kwaliteit is een gevolg van liefde, enthousiasme,
passie en innerlijke betrokkenheid’. (Jutten).
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Hoofdstuk 6: Veiligheid en gezondheid

EEN VEILIG LEEF-EN WERKKLIMAAT
Gezondheid en veiligheid liggen in elkaars verlengde. De Buitenhoeve hecht veel belang aan een
gezond leef- en werkklimaat in en rondom de Buitenhoeve. De GGD controleert De Buitenhoeve
jaarlijks op tal van risicofactoren. De GGD stelt strengere eisen aan een opvanglocatie dan een
school, maar uiteraard hanteert de school dezelfde richtlijnen. Deze inspectierapporten kunt u inzien
onder “Downloads”op onze website
VERKLARING OMTRENT GEDRAG
Alle medewerkers die direct in contact staan met kinderen beschikken over een verklaring omtrent
gedrag (VOG). Dat geldt dus niet alleen voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers, maar ook
voor alle andere medewerkers en stagiaires.
VEILIG MEDICIJNGEBRUIK
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per
dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor
astma, antibiotica, of zetpillen bij toevallen. Ouders vragen dan de leerkracht om deze middelen te
verstrekken. In dergelijke situaties is schriftelijke toestemming van de ouders een absoluut vereiste.
De Buitenhoeve werkt met het protocol ‘Medicijn verstrekking en Medische handelingen op
basisscholen’ van de GGD. Dit protocol is op de Buitenhoeve in te zien.
ONGELUKKEN, LETSEL EN ZIEKTE
Als uw kind een ongelukje krijgt dat niet ernstig is, behandelen wij dit zelf. Er zijn altijd meerdere
teamleden met een bedrijfshulpverleningsdiploma, zogenaamde BHV-ers, aanwezig en een groot
deel van het team heeft kinderEHBO. Deze teamleden worden jaarlijks (bij)geschoold. Namen van
teamleden met een BHV opleiding vindt u achterin deze gids. Mocht er sprake zijn van ernstiger
letsel of ziekte, dan neemt de begeleider van uw kind direct contact met u op met de vraag of u uw
kind kunt begeleiden naar de dokter. Om die reden is het van groot belang dat wij over actuele
telefoongegevens beschikken. Bij geen gehoor zullen wij bij calamiteiten in principe altijd contact
opnemen met uw eigen huisarts. Wanneer het spoed betreft zullen wij echter naar de
dichtstbijzijnde huisarts gaan (K. Leeuw in Frederiksoord).
KINDERZIEKTES EN ANDERE ONGEMAKKEN
Ook bij de Buitenhoeve hebben we af en toe te maken met kinderziektes of andere ongemakken
zoals waterpokken, hoofdluis of teken. Wij zullen dit altijd zo spoedig mogelijk doorgeven en extra
informatie in de hal ophangen. Als uw kind last heeft van dergelijke kinderziektes of ongemakken
verzoeken wij u dit door te geven aan de begeleiders.
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ZWANGERE VROUWEN EN WERPENDE SCHAPEN
Werpende schapen scheiden veel bacteriën uit die voor zwangere vrouwen zeer gevaarlijk kunnen
zijn. Het gaat alleen om de periode waarin de schapen werpen en het gaat alleen om (in)direct
contact met het vruchtwater. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat het u ‘aanwaait’. Wij zullen
ervoor zorgen dat er geen kinderen in direct contact met de werpende schapen komen in deze
periode. Daarmee is alle risico op indirect contact met het vruchtwater uitgesloten en is uw
veiligheid èn privacy gewaarborgd. Bent u zwanger dan hoeft u dat niet te melden als u dat nog niet
wilt, u dient er wel voor te zorgen zelf ook niet in de schuur te komen.
Wij kondigen in de nieuwsbrief aan wanneer we de lammetjes verwachten. Het is voor een
zwangerschap niet extra gevaarlijk dat de kinderen in contact komen met de oudere lammetjes.
GEZONDE VOEDING
Wij hechten veel waarde aan gezonde en verantwoorde voeding. De producten worden door ons
bewust en gevarieerd samengesteld. Waar mogelijk proeven wij ook producten uit eigen (moes) tuin.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen gevarieerd leren eten, er is te kiezen uit wat ‘de pot schaft’,
we stimuleren alles te proeven, maar dwingen niet tot opeten.
We eten ’s ochtends en ’s middags vers fruit en tussen de middag een broodmaaltijd aangevuld met
groente, verzorgd door De Buitenhoeve.
BRANDVEILIGHEID
De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en daarmee de school brandveilig verklaard.
De interne bedrijfshulpverleners hebben samen met de directie een ontruimingsplan opgesteld. Een
tot tweemaal per jaar houden we een geplande ontruimingsoefening op De Buitenhoeve.
MELDCODE & VERWIJSINDEX
Net als alle scholen hanteren wij het protocol Meldcode & verwijsindex, een meldcode voor huiselijk
geweld. Leerlingen waar wij ernstige zorgen over hebben worden door de zorgcoördinator en bij
voorkeur in overleg met ouders gemeld bij de verwijsindex om tot overleg met andere instanties te
komen. Het protocol ligt op Buitenhoeve ter inzage.
WEB EN VEILIGHEID
ICT is niet meer weg te denken uit de samenleving. Dat betekent dat ook kinderen op de
Buitenhoeve met computers werken. Dit proberen we zo goed mogelijk vorm te geven. Voor het
gebruik van computers en internet worden workshops georganiseerd. Daarbij gaat het om praktische
vaardigheden, zoals het maken van een PowerPoint. Maar ook aan de attitude van onze kinderen
besteden we aandacht.
Moderne media bieden veel kansen en kinderen lijken er mee te vergroeien. Het lijkt vanzelf te gaan.
Dat is maar gedeeltelijk waar. Qua technische vaardigheden is het voor kinderen makkelijk om te
leren hoe een computer, tablet of smartphone bediend wordt. De inhoud van internet maakt het
lastiger. Veel zaken zijn niet geschikt voor kinderen, maar vaak wel toegankelijk. Wij werken op de
Buitenhoeve binnen een eigen online omgeving. Deze omgeving is voorzien van filters, die een
beperkte(re) toegang tot internet geven. Synchroon lopend aan de leeftijdsontwikkeling wordt de
filtering langzaam afgebouwd. Filters zijn slechts hulpmiddelen. Controle van de leerkracht en
structurele gesprekken in de groep over het gebruik van de nieuwe media zijn zeker zo belangrijk in
het media-wijs maken van de kinderen.
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SOCIALE VEILIGHEID
We leven samen met elkaar in een groep. Hierdoor zijn er de hele dag door sprake van sociale
processen. Dit neemt een grote plaats in binnen ons onderwijs. Dit omvat zelfkennis. Wie ben ik?
Wat kan ik? Zelfontplooiing en zelfexpressie in relatie tot je omgeving. Als je jezelf goed kent, ben je
beter in staat je behoeftes te erkennen, aan te geven en waar nodig grenzen te stellen. Ook ben je
dan beter in staat een ander te begrijpen. Bij de Buitenhoeve gaan we uit van verschillen, iedereen is
anders, iedereen is uniek en iedereen mag er zijn, precies zoals je bent! Wanneer kinderen een
positief zelfbeeld ontwikkelen, is het ook makkelijker op een respectvolle manier met anderen om te
gaan. Al deze sociale processen zullen ook middels gesprekken, drama(therapie), muziek en dans
een plek krijgen.
Daarnaast wordt het samen leven serieus geoefend tijdens het vrije spel. Kinderen lopen op deze
manieren tegen allerlei (sociale) uitdagingen aan. Wij zien het de taak van de begeleiders om hierbij
op een gepaste, veilige, afstand te zijn, zodat kinderen zelf de ruimte krijgen om hierin te oefenen.
Maar we zijn dichtbij genoeg, voor als we moeten ingrijpen.
VEILIGHEIDSBELEID
We willen een veilige school zijn voor de leerlingen, ouders en personeel. In het veiligheidsplan van
de Stichting Op Kop, waartoe de Buitenhoeveschool behoort, staan duidelijke afspraken over
preventief en incidenten- beleid. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de registratie (b.v.
ongevallenregistratie) en evaluatie. In de bijlagen van het veiligheidsplan zijn protocollen opgenomen
over b.v. agressie en geweld, pesten, gebruik van internet en e-mail. Dit beleid, de afspraken en de
protocollen gelden voor alle scholen van de Stichting Op Kop. Het veiligheidsplan ligt op school ter
inzage en is vastgesteld door het bestuur en de GMR.
SCHORSING OF VERWIJDERING
Op de openbare basisscholen van de Stichting Op Kop gaan we uit van een protocol. Dit protocol
treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch
en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Er worden kunnen drie vormen van maatregelen
genomen worden:
- Time-out
- Schorsing
- Verwijdering
Voor nadere informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de website van stichting op Kop:
www.stichtingopkop.nl
KLACHTENREGELING
Als u een klacht heeft over de gang van zaken op onze school kunt u de volgende stappen zetten:
1. U kunt de klacht in eerste instantie het beste melden aan de school: aan de groepsleerkracht
of de directeur, of beiden
2. Als het overleg met de school geen oplossing geeft, dan kunt u met het Bevoegd Gezag van
de school (in ons geval dus Stichting Op Kop) gaan praten
3. Vervolgens kunt u de klachtencommissie inschakelen. Onze school is aangesloten bij de
“Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs”. De
klachtencommissie bestaat uit tenminste drie leden, onder wie een voorzitter die geen deel
uitmaakt van het bevoegd gezag of van het team van de school. Scholen zijn verplicht alle
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ouders te informeren over hun klachtenregeling. U kunt van de directeur van onze school
een kopie krijgen van de klachtenregeling. Bij de behandeling van een klacht kunt u zich door
een ander laten bijstaan of vertegenwoordigen. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden
behandeld. Op de klacht moet binnen vier weken worden gereageerd. Het postadres van de
klachtencommissie is Postbus 85191, 3508 AD in Utrecht. Tel. 030-2809590 Bezoekadres:
Gebouw Woudstede, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht.
4. Tot slot zijn er ook nog speciale vertrouwensinspecteurs voor klachten over seksuele
intimidatie binnen het basisonderwijs. Het telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur is
0900-1113111 (bereikbaar tijdens kantooruren). Soms vinden ouders, leerlingen en
personeelsleden het prettig als ze eerst vertrouwelijk kunnen praten met iemand van De
school, zonder dat meteen een officiële klacht wordt ingediend. Eén van de medewerkers
van onze school is daarom aangesteld als schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon is
niet bevoegd om te helpen bij het oplossen van uw klacht, maar kan wel uw klacht aanhoren
en advies geven over de vervolgprocedure. Op onze school is de schoolcontactpersoon: Mw.
Amanda van der Tuuk, regisseur middenbouw. De schoolcontactpersoon kan u (indien u dat
wenst) verwijzen naar de regionale vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen
begeleiden u dan verder bij de behandeling van de klacht.
Deze externe vertrouwenspersonen is:
Melle van der Hoek (IJsselgroep) Tel. 088-093 10 00 (06-51268791)
Melle.vanderhoek@ijsselgroep.nl
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Bijlagen: Praktische zaken
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HET EERSTE SCHOOLJAAR
Startdatum: maandag 29 augustus 2016
Aantal kinderen: richtlijn is 25 kinderen
Leeftijd: 4 t/m (ongeveer) 8 jaar; onderbouw en middenbouw
Locatie: Wij starten het eerste schooljaar vanuit het Buitenhoevegebouw, de BSO ruimte op de
verdieping en de zolder zijn beschikbaar.
SCHOOL- en openingstijden
Uw kind kan gebruik maken van de voorschoolse opvang tussen 07.00 – 08.30 uur. De begeleider
neemt uw kind dan om 08.15 uur mee de school in.
De schooltijden voor alle leerlingen op de Buitenhoeve zijn gelijk.* De deuren van de school gaan om
8.15 uur open. Iedere schooldag begint om 8.30 uur. Uw kind dient vóór die tijd in de groep aanwezig
te zijn; we starten op dat moment met het dagprogramma.
Voorschoolse opvang:
Schooltijden:
BSO:

07:00 – 08:30 uur
8.30 – 14.00 uur; maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
8.30 – 12.30 uur; woensdag
12.30/14:00 – 18:00 uur

* Bij 4 jarigen kan in overleg gekozen worden voor minder uren/dagen.

ONDERWIJSTIJD EN VRIJE DAGEN
Bij het berekenen van de onderwijstijd in relatie tot de vrije dagen gaan we uit van een aantal
principes: alle leerlingen (onder- en middenbouw) gaan gelijke tijden naar school. Leerlingen zijn vrij
op studiedagen van het personeel (zie jaarkalender). We houden ons aan de wettelijke kaders. Het
ministerie van OC&W stelt dat leerlingen in hun basisschooltijd over 8 leerjaren gemiddeld 940
schooluren per jaar moeten maken (8 x 940 = 7520 uur in totaal). In een schooljaar mogen maximaal
7 weken van 4 dagen ingeroosterd zijn. Uitgezonderd zijn weken waarin een nationale feestdag valt.
Het nuttigen van de lunch rekenen we bij de Buitenhoeve onder onderwijstijd. Dit omdat wij dit met
aandacht doen en dit verbinden aan gezond gedrag. We hebben hierbij aandacht voor: de bereiding,
het tot je nemen van gezonde voeding, een gezonde levensstijl, een moment van verbinding met
jezelf, anderen en de omgeving (fruit en groente uit eigen tuin)
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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
Soort vakantie/vrije dag
Studiedag, alle leerlingen vrij

Datum
23 september 2016

Studiedag, alle leerlingen vrij
Herfstvakantie

14 oktober
15 oktober t/m 23 oktober 2016

Kerstvakantie

24 december 2016 t/m 8 januari 2017

Studiedag, alle leerlingen vrij

27 januari 2017

Voorjaarsvakantie

18 februari t/n 26 februari 2017

Studiedag, alle leerlingen vrij
Goede vrijdag

24 maart 2017
14 april 2017

tweede paasdag

17 april 2017

Meivakantie

22 april t/m 7 mei 2017

Hemelvaartsdag

25 mei 2017

Studiedag

26 mei 2017

Tweede pinksterdag

5 juni 2017

Studiedag, alle leerlingen vrij

23 juni 2017

Zomervakantie

22 juli t/m 3 september 2017
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TARIEVEN VSO & BSO
BSO kort voor 1 dag opvang op maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag
Aanbod

Opvangtijden

Uren per dag

Bso kort +
14:00 – 18:00
vakantieopvang

4

Verlengde
opvang

€ 4,50 per
keer

18.00-18.30

Voorschoolse
7.00-8.30
opvang
*Inclusief vakantie uren.
* Informatie over VSO volgt.

1,5

Uren per
maand
24,3*

Prijs per uur
€ 7,00

Prijs per
maand
€ 170,10

*

BSO lang voor 1 dag opvang op woensdag
Aanbod

Opvangtijden

Uren per dag

Bso lang +
12:30 – 18:00
vakantieopvang

6

Verlengde
opvang

€ 4,50 per
keer

18.00-18.30

Voorschoolse
7.00-8.30
opvang
*Inclusief vakantie uren.
* Informatie over VSO volgt.

1,5

Uren per
maand
31*

Prijs per uur
€ 7,00

Prijs per
maand
€ 217,00

*

Bij vragen over de tarieven en de uren kunt u terecht bij ina@buitenhoeve.nl
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PLAATSINGSBELEID
Plaatsing geschiedt volgens ons voorrangsreglement.
Het eerste schooljaar hebben wij rond de 25 plekken beschikbaar voor de leeftijd tot en met
(ongeveer) 8 jaar. Dit betekent een onder- en middenbouw. De kinderen zullen gebruik maken van
de prachtige ruimte boven in ons gebouw en op zolder.
Ons plaatsingsbeleid is als volgt:
1. We reserveren ten eerste plekken voor kinderen van De Buitenhoeve (en evt. broertjes en zusjes)
2. Dan voor de oud-Buitenhoeve kinderen (en evt. broertjes en zusjes).
3. Voor de kinderen uit Eesveen.
4. Mocht er dan nog ruimte zijn dan kunnen kinderen vanuit de regio instromen.
Bij de plaatsing wordt veel aandacht besteed aan de intakeprocedure. Ouders moeten goed op de
hoogte zijn van visie en inhoud van ons onderwijs en zich conformeren aan onze werkwijze. Dit alles
is uitgebreid beschreven in hoofdstuk 1 in deze schoolgids. Voor de kinderen zal een weekje
‘proefdraaien’ tot de procedure behoren om te kijken en ervaren hoe het er aan toe gaat op De
Buitenhoeve school en of dat past bij de leerstijlen en voorkeuren van het individuele kind. Verder
zullen wij i.s.m. de stichting een schoolondersteuningsprofiel opstellen, waarin wij beschrijven hoe
de plaatsing van kinderen met speciale zorg verloopt en hoeveel van deze plaatsen wij beschikbaar
kunnen stellen.
INSCHRIJVEN
Nadat uw kind een weekje heeft proef gedraaid, zullen we in gesprek afstemmen of u ervoor kiest
om over te gaan tot inschrijving. Hiervoor dient u het inschrijvingsformulier in te vullen en op te
sturen. Wij vragen u een uitgebreid inschrijvingsformulier in te vullen omdat dit ons kan helpen in de
begeleiding van uw kind.
INTAKE GESPREK EN HUISBEZOEK
Een paar weken nadat uw kind is gestart op de Buitenhoeve zullen we een afspraak met u maken
voor een intakegesprek. Dit gesprek voeren we graag bij u thuis. Voor het kind is het vaak fijn als de
begeleider eens bij hem/haar thuis komt. Dit versterkt de band en het geeft vaak nog meer
informatie voor ons over het kind. (heeft het een boomhut in de tuin, houdt het van pianospelen,
heeft het een pony,…enz)
BRENGEN EN HALEN
Wij vragen u bij het brengen van u kind, beneden in de hal afscheid te nemen van uw kind en het
hem/haar zelf naar boven te laten gaan. Als uw kind hier wat hulp bij nodig heeft, kan de begeleider
hierin helpen en hem/haar mee naar boven nemen. We kiezen hiervoor om zodoende de rust te
bewaken op de groep (en de trap). Op deze manier heeft de begeleider bij de start van de dag ook
echt aandacht voor de kinderen. Ook is het boven een veilige en rustige plek waar de begeleiders
hen goed kunnen ontvangen, begroeten en op weg helpen. Praktische zaken die voor die dag van
belang zijn, kunt u noteren in het overdracht schrift, dat beneden in de hal ligt. Voor dringende en
meer persoonlijke overdrachten kunt u ’s ochtends bellen naar De Buitenhoeve.
Bij het halen van uw kind bent u van harte welkom in de groep. Uw kind kan laten zien wat het heeft
gedaan, u kunt de fotopresentatie bekijken en er is gelegenheid om de begeleiders te spreken.
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WAT GEEFT U MEE?
Op de Buitenhoeve zijn wij veel buiten, ongeacht de weersomstandigheden. De kinderen kunnen en
mogen (!) vies worden als zij buiten zijn. Gemakkelijk zittende kleding, die tegen een stootje kan, is
daarom zeer wenselijk. En bij regen en ko is het fijn dat uw kind zich goed kan kleden. In verband
met de akoestiek in het gebouw lopen de kinderen binnen op sokken. Voor (meegeven van)
passende kleding bij de weersomstandigheden van het moment, bent u als ouder zelf
verantwoordelijk. Het is fijn als elk kind eigen laarzen aan heeft. Wij vragen u (regen-)jas, laarzen en
evt. pantoffels te voorzien van naam.

INGANG EN KAPSTOK
De schoolkinderen mogen gebruik maken van de hoofdingang. De laarzen kunnen worden
opgeborgen in de daarvoor bestemde laarzenkast, buiten bij de ingang. Boven is een kapstok voor de
jassen, en opbergruimte voor eventuele tas (met extra kleding).
PARKEREN
Ouders die met de auto komen, kunnen gebruik maken van de beschikbare parkeerplaatsen, aan de
voorkant van de Buitenhoeve en de parkeerplaatsen voor de kapschuur.
FIETSENSTALLING
Kinderen kunnen hun fiets stallen voor de schuur. Er wordt nog gewerkt aan de realisatie van een
fietsenstalling.
UITSTAPJES
Zelfs op onze schitterende locatie, kunnen wij niet alles bieden. Verderop in de wereld is er ook van
alles te beleven. Tijdens uitstapjes kunnen kinderen weer andere ervaringen opdoen en andere
mensen ontmoeten. Wij vinden dit belangrijk voor de ontwikkeling en dit is onderdeel van onze
werkwijze. Wij gaan bijvoorbeeld naar het bos, naar een buurboerderij, naar de winkel etc. Deze
uitstapjes vinden zowel gepland als spontaan plaats.
VERJAARDAGEN
Een verjaardag is voor kinderen een heel speciale en feestelijke gelegenheid. Verjaardagen vieren wij
op bij de leeftijd passende wijze. Trakteren hoort bij jarig zijn! We hebben prachtige ovens om met
de kinderen te gaan bakken. Vandaar dat wij de traktatie voor de op de Buitenhoeve zelf verzorgen.
Samen met de jarige en de andere kinderen op de groep maken we zelf een traktatie.
GEBRUIK VAN MOBIEL
Mobieltjes worden in de regel niet gebruikt, kinderen die deze bij zich hebben worden verzocht deze
uit te zetten en in de “thuismand” te leggen tot het moment dat zij worden opgehaald. Alle kinderen
zijn bereikbaar via het telefoonnummer van de Buitenhoeve. Kinderen mogen ook met dit toestel
een telefoontje plegen als dat nodig is.
COMMUNICATIE VIA E-MAIL
Geregeld zal er een nieuwsbrief verschijnen, wij proberen u middels deze nieuwsbrief zo goed
mogelijk te informeren. Het kan echter voorkomen dat bepaalde zaken vragen om een extra
informatiebericht naast de nieuwsbrieven.
Wij communiceren zoveel mogelijk informatie per mail, dit om het milieu te sparen en om onze
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administratie beheersbaar te houden. We voeren echter geen inhoudelijke, persoonlijke
mailwisselingen. Dit doen we liever persoonlijk als u uw kind ophaalt of eventueel telefonisch.
Praktische mededelingen die van belang zijn voor de dag kunt u beneden in de hal noteren in het
daarvoor bestemde overdracht schrift.
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ZIEKTE EN VERLOF
ZIEKMELDING VAN UW KIND
Het kan zijn dat uw kind niet naar school kan komen omdat hij of zij ziek is. Het is belangrijk dat u dit
aan ons laat weten, omdat wij uw kind anders missen en ons ongerust maken. Tussen 7.00 en 8.15
uur kunt u bellen naar de Buitenhoeve. Telefonische meldingen noteren wij op een absentenbriefje.
Wordt een leerling niet afgemeld, dan neemt de leerkracht of de begeleider zo spoedig mogelijk
contact met u op. Komt uw kind regelmatig te laat of verzuimt het vaak, dan nodigt de leerkracht u
uit voor een gesprek over de oorzaak van het verzuim en mogelijke oplossingen. Verzuimt uw kind
langer dan drie dagen zonder geldige reden, dan volgt een melding bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente Steenwijkerland.
ZIEKTE VAN EEN LEERKRACHT
Als een leerkracht ziek is wordt deze vervangen door een invaller. Mocht er geen invaller beschikbaar
zijn, onderzoeken we de mogelijkheid om een pedagogische medewerker of stagiair(e) voor de groep
in te zetten. In noodsituaties en dus bij hoge uitzondering, kunt u als ouder verzocht worden uw
kind(eren) thuis op te vangen. Bent u niet in de gelegenheid uw kind thuis op te vangen of elders
onder te brengen, dan zorgen wij uiteraard voor opvang.
VERLOF RELIGIEUZE VERPLICHTINGEN
Wanneer een kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er
recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. U dient dit
minimaal twee dagen van te voren te melden bij de directie.
VAKANTIEVERLOF
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als het
kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van
(één van) de ouders. In dat geval mag de directie eenmaal per schooljaar het kind vrijgeven, zodat er
toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij
aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep
en de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt. In verband met een eventuele bezwaarprocedure
moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directie worden ingediend. Geldende
criteria: de verlofperiode mag eenmaal per schooljaar worden verleend; de verlofperiode mag
maximaal tien schooldagen beslaan; de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het
schooljaar vallen.
VERLOF ANDERE GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die niet onder artikel 11 a t/m g van de
Leerplichtwet vallen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: Verhuizing; Bijwonen van een huwelijk
van bloed- of aanverwanten; Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten; Overlijden van bloed- of
aanverwanten; Viering van een ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten; Voldoen
aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; Calamiteiten
en, naar het oordeel van de directie, belangrijke redenen. De volgende situaties zijn geen ‘andere
gewichtige omstandigheden’: Familiebezoek in het buitenland; vakantie in een goedkope periode of
in verband met een speciale aanbieding; vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere
boekingsmogelijkheden; uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op
vakantie te gaan; eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; verlof voor een
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kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; gescheiden ouders waardoor het kind
mogelijk aan twee vakanties kan deelnemen. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.
Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij
de directie te worden ingediend. Een aanvraagformulier is bij het kantoor te verkrijgen. Het kan
voorkomen dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas
later op school kan terugkeren. Om misverstanden te voorkomen is het van belang om dan een
doktersverklaring uit het vakantieland te vragen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte
blijkt. De directie neemt een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien
schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan
tien schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van
Steenwijkerland. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directie
te hebben gehoord. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van directie of
leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directie is verplicht dit aan de
leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt
opgemaakt.
VERZEKERINGEN
Stichting Op Kop heeft de volgende verzekeringen afgesloten voor de scholen:
1. Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekerd. is de aansprakelijkheid van medewerkers, vrijwilligers en
leerlingen voor de periode waarin zijn onder toezicht van de leerkracht staan. De verzekering dekt
schade aan personen en aan zaken. Voor schade aan zaken geldt een eigen risico van € 250,00 per
schade. Er zijn verschillende soorten schades uitgesloten, waaronder de werkgeversaansprakelijkheid
t.o.v. werknemers.
2. Schoolongevallenverzekering. Dekking van lichamelijk letsel bij leerlingen, medewerkers en
vrijwilligers bij ongevallen tijdens schooltijden/schoolactiviteiten en gedurende de reis van huis naar
school v.v. of reis naar een schoolactiviteit. Deze verzekering geeft een uitkering bij overlijden,
invaliditeit en geneeskundige kosten.
3. Doorlopende schoolreisverzekering. De doorlopende schoolreisverzekering biedt, als aanvulling op
de ongevallen verzekering, dekking van de schade tijdens alle reisjes en uitstapjes die door de school
georganiseerd worden, voor het hele jaar. De verzekering dekt de schade aan of verlies van bagage
en ziektekosten voor zover die niet door de eigen ziektekostenverzekeraar worden vergoed.
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OUDERS IN DE BUITENHOEVE
OUDERBETROKKENHEID
Wij vinden het heel belangrijk een goede communicatie en samenwerking met ouders te hebben.
Samen zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen en samen dragen wij zorg voor
het welbevinden van de kinderen. ‘’Goed onderwijs maak je samen!’’ Wij vinden het belangrijk dat u
zich welkom en betrokken voelt. Kinderen zullen zich alleen thuis voelen wanneer u zich ook thuis
voelt en tevreden bent. In dit hoofdstuk leest u hoe wij deze communicatie en samenwerking
vormgeven.
Wij zullen op het whiteboard algemene informatie op borden publiceren en er zullen geregeld foto’s
van activiteiten zichtbaar zijn (middels documentatie, Facebook of een foto presentatie). Ook de
oudere kinderen kunnen u vertellen of laten zien wat zij gedaan hebben die dag. Natuurlijk is er bij
het halen de gelegenheid de begeleiders te spreken, zij vertellen u graag over uw kind en horen ook
graag van u over uw kind. Voelt u zich welkom in de groep.
Een keer in de maand ontvangt u een nieuwsflash van de school.

OUDERGESPREKKEN
Wij informeren u over de ontwikkeling van uw kind door een individuele documentatie bij te houden,
deze dient als basis voor de oudergesprekken die halfjaarlijks plaatsvinden. In het voorjaar en najaar
plannen wij een oudergespreksavond waarvoor u zich op een geschikt tijdstip bij uw
groepsbegeleider kunt inschrijven. Ter voorbereiding van dit gesprek krijgt u een leeg
kindvolgsysteem waarop u uw visie op de ontwikkeling van uw kind kwijt kunt. We streven namelijk
naar een wederkerig gesprek waar zoveel mogelijk samen in gesprek wordt gegaan over de
ontwikkeling van uw kind in plaats van dat de begeleider alleen vanuit haar visie uw kind bespreekt.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De Buitenhoeve kent op dit moment van schrijven alleen een oudercommissie. Na de start in
augustus, zal er zo snel mogelijk een MR opgericht worden.
De Medezeggenschapsraad (MR) zal bestaan uit twee geledingen: de oudergeleding (2 leden) en de
leerkrachtengeleding (2 leden). De directeur is door het Bevoegd Gezag gemandateerd om de
onderhandelingen met de MR te voeren. De taken van de MR zijn:
• het bespreken van belangrijke zaken die de school betreffen
• instemmen met, dan wel adviseren over een groot aantal zaken genoemd in de Wet
Medezeggenschap Onderwijs (WMO)
De MR vergadert als regel vier maal per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar, dus kunnen
door iedere ouder worden bijgewoond. De notulen van de vergaderingen liggen op kantoor ter
inzage. Onze oudercommisie kunt u o.a. per email bereiken via or@buitenhoeve.nl
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Stichting OP KOP kent zoals alle schoolbesturen
in Nederland een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin participeren alle scholen die
vallen onder ons bestuur. De GMR adviseert en stemt al dan niet in met voorstellen van het bestuur.
Overigens: Niet iedere school is vertegenwoordigd in de GMR, er wordt gewerkt met kiesgroepen.
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TALENTENEILANDEN
Alle ouders hebben hun talenten: van korfbal tot schilderen, van fotograferen tot tuinieren. We
vragen ouders hun ervaringen en kennis delen met de kinderen in de talenteneilanden, bijvoorbeeld
als dat talent goed aansluit bij het project of de leerwensen van de kinderen. Om die reden zullen wij
u tijdens de intake vragen naar uw talent(en).
OUDERHULP
Als school met een ambitieuze visie, hebben we soms wat hulp nodig bij het verwezenlijken van onze
idealen. Ouderhulp is geheel vrijblijvend, ouders kunnen zich opgeven voor diverse activiteiten.
Naast dat het superfijn is om gezamenlijk de schouders onder een (grote) klus te kunnen zetten, is
het doel ook dat we eens op een andere manier met elkaar in contact en in gesprek komen.
INFORMATIEAVONDEN/THEMA-AVONDEN
In principe verzorgen wij jaarlijks een informatieavond over een inhoudelijk onderwerp op de
groep(en). Heeft u specifieke behoeftes of inbreng, dan bent u van harte welkom die met ons te
delen. Het kan heel waardevol zijn een onderwerp wat leeft bij meerdere ouders op een themaavond samen op te pakken.

OUDERBIJDRAGE
Wij vragen van u jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage die bestemd is voor de bekostiging van ons
fruit, de lunchmaaltijd, vieringen en excursies en het uitvoeren van verschillende activiteiten. U
moet hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, de midwinterviering, extra kosten voor de
talenteneilanden, het lentefeest, enz. Worden geïnd middels de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte
van het bedrag wordt bepaald door de ouderraad voor instemming voorgelegd aan de oudergeleding
van de Medezeggenschapsraad. De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd door de penningmeester
van de Ouderraad. Het komend schooljaar is de bijdrage vastgesteld op € 250,- per kind.
Voor uw betaling ontvangt u een machtiging. U kunt hierop eventueel aangeven dat u in een, vier of
tien termijnen wilt betalen. Als uw kind na 15 januari op school komt, bedraagt de
activiteitenbijdrage de helft van het jaarbedrag.
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Overzicht met namen, functies en adressen
IKC De Buitenhoeve
De Wulpen 12
8347 HL Eesveen
0521-578225
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De Buitenhoeve:
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Henk Kok
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Sanne Marijn van Berkum
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Schoolcontactpersoon:

Amanda van der Tuuk
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Begeleiders:

Mark Nijkamp
Sanne Marijn van Berkum

coaches &regisseurs:
(leerkrachten)

Hetty de Booys
Amanda van der Tuuk
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(in oprichting)

Bestuur:
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info@stichtingopkop.nl
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BIJLAGE: NEUROLOGISCHE- EN MOTORISCHE ONTWIKKELING
Als we kijken naar de neurologische en motorische ontwikkeling zien we dat beweging van groot
belang is voor een kind. Door veel beweging zien we op lange termijn een betere doorbloeding van
de hersenen, de aanmaak van nieuwe zenuwcellen en het ontstaan van meer verbindingen tussen
zenuwcellen. Niet alleen de stimulans
tot beweging is goed voor het
ontwikkelen van het brein en de
motoriek maar ook het zintuiglijke is
van belang, de senso- motoriek. Hierbij
zien we een samenwerking en interactie
tussen motoriek en zintuiglijke prikkels.
De 5 zintuigelijke waarnemingen die van
belang zijn voor het goed interpreteren
naar ons bewegingsmechanisme zijn:
het auditieve( het gehoor), het
vestibulaire ( evenwicht en balans), het
visuele (gezichtsvermogen), het
proprioceptieve ( spieren en gewrichten)
en het tactiele (voelen).Door kinderen
veel te laten bewegen en sensomotorisch bezig te laten zijn werk je aan
de rijping van het fundament voor het
centrale zenuwstelsel. Deze rijping is
van groot belang bij het kunnen leren,
ontwikkelen en een realistisch beeld
van ons lichaam in de omgeving te
krijgen.
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BIJLAGE: MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE
De meervoudige intelligentietheorie is in 1983 geïntroduceerd door de Amerikaanse psycholoog
Howard Gardner. Intelligentie betekent volgens Gardner: de bekwaamheid om te leren, om
problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit
betekent dat je op de ene manier meer intelligent kunt zijn dan op de andere. Ieder mens beschikt
over deze intelligenties, maar de een is van nature beter ontwikkeld dan de andere. Je spreekt dan
van een talent op dat gebied. Eenmaal (h) erkend kun je dit talent uitbouwen. Door kinderen
nadrukkelijk aan te spreken op hun talenten, zijn ze eerder geneigd de wat minder ontwikkelde
gebieden op te rekken.

Er zijn acht intelligenties te onderscheiden in dit model:
Officiele benaming
verbaal/ linguïstische intelligentie
logisch/ mathematische intelligentie
visueel/ ruimtelijke intelligentie
muzikaal/ ritmische intelligentie
lichamelijke/ kinetische intelligentie
inter-persoonlijke intelligentie
intrapersoonlijke intelligentie
Naturalistische intelligentie

Benaming gekend door onze leerlingen
woordknap
rekenknap
beeldknap
muziekknap
beweegknap
mensknap
zelfknap
natuurknap
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BIJLAGE: TALENTENPLAN
Op de Buitenhoeve werken we met het talentenrapport, deze talenten zijn ontleend aan de zeven
talenten uit het onderstaand Regenboogtalentenplan. Het kind, de ouder en de begeleider kunnen
aangeven welke, en in welke mate, de verschillende talenten in ontwikkeling zijn.

(Vlinderwijs)
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