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VOORWOORD
U hebt de schoolgids van de Vuursteen voor u. In deze schoolgids stellen we ons graag aan u voor. Bent u op zoek naar een
basisschool voor uw kind? In deze schoolgids kunt u lezen wat
voor school wij zijn en waar we voor staan.
Omdat we als school naar alle waarschijnlijkheid voorlopig nog te
maken hebben met het coronavirus, willen we er u op attenderen
dat we de richtlijnen handhaven van de laatst genoemde richtlijnen van het RIVM.
Heeft u al kinderen op onze school en wilt u weten hoe we
bepaalde dingen hebben georganiseerd, of bent u op zoek naar
praktische informatie? We hopen dat u het in deze schoolgids
kunt vinden.
We hebben de gids zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
Mocht u iets tegenkomen wat onverhoopt toch niet klopt,
neem dan contact op met de school!
Team de Vuursteen en de schoolraad
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1. DE VUURSTEEN
1.1 Uitgangspunten
De school heet ‘de Vuursteen’.
De gereformeerde basisschool de Vuursteen
is een school met een heel eigen identiteit. We
geloven dat onze kinderen door God aan ons zijn
toevertrouwd. Het zijn Zijn kinderen en het is
onze taak om deze kinderen te helpen in hun
ontwikkeling en bij hun leerproces. Dit doen
we in afhankelijkheid van God, onze Schepper.
We vinden dit uitgangspunt zo belangrijk, dat
er op de Vuursteen alleen leerkrachten werken
die dit ook zelf geloven en willen uitdragen en
zo voorbeelden zijn voor de kinderen in woorden
en gedrag. Ook hanteren we een specifiek toelatingsbeleid waarbij we na gesprekken met ouders
bekijken of we - als school en ouders - op dit punt
goed bij elkaar passen.
1.2 Missie
Wij willen elk kind in een veilige en uitdagende
leeromgeving zijn/haar gaven en talenten laten
ontwikkelen als voorbereiding op zijn/haar
functioneren in de maatschappij.

1.3 Visie
• Medewerkers van De Vuursteen hebben
respect voor leerlingen, ouders en elkaar.
• Op de Vuursteen zijn wij op zoek naar - en
maken wij gebruik van - talenten en kwaliteiten die we gekregen hebben.
• Wij stralen uit dat wij als team met plezier op
De Vuursteen werken.
• In ons onderwijs op De Vuursteen hebben we
positief-hoge verwachtingen ten aanzien van
de ontwikkeling van kinderen en van onszelf.
• We werken aan een onderzoekende houding
en verbeteren ons onderwijs door te analyseren en reflecteren. Hierin betrekken wij de
ouders en de leerlingen.
• In 2022 staat De Vuursteen bekend als een
sprankelende school waar ouders, leerkrachten en leerlingen trots op zijn.
• Ons onderwijs wordt gekenmerkt door samen
leren en werken als ouders, leerkrachten en
leerlingen.
• Een onderzoekende houding is het uitgangspunt met als doel eigenaarschap van het leerproces bij zowel leerlingen als leerkrachten.
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1.4 Groei
Wij geloven dat elk kind liefde en een veilige
omgeving nodig heeft om tot zijn/haar recht te
komen en om zo zijn/haar gaven en talenten te
ontdekken en te ontwikkelen. Wij geloven dat God
onze Schepper met ieder van ons een plan heeft.
Wij willen de kinderen over de Liefde van God
vertellen en ze laten zien hoe ze voor God kunnen
leven. Wij willen in nauwe samenwerking met de
ouders kinderen laten groeien in kennis, in geloof,
in persoonlijkheid en in groei naar een waardevolle
plek in de maatschappij.
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2. HOE WE WERKEN
2.1 Visie op ICT
Het gebruik van ICT past binnen onze visie op
onderwijs. ICT staat in dienst van het onderwijs.
Het is een instrument/middel tot verwerking,
onderzoeken, differentiatie en analyse. Op de
Vuursteen besteden wij aandacht aan mediawijsheid en verantwoordelijk gebruik van ICT.
2.2 COOL onderwijs
COOL onderwijs staat voor Cultuur-Onderwijs en
Onderzoekend-Leren. Op de Vuursteen wordt er
met betrekking tot de vakken wereldoriëntatie en
natuur schoolbreed in thema’s gewerkt op een
onderzoekende manier. Hier is ook het cultuuronderwijs aan gekoppeld.
Kinderen leren door te ontdekken en te doen. De
eigen ervaring die kinderen opdoen vanuit de natuurlijke nieuwsgierigheid is het uitgangspunt van
onze manier van lesgeven. Wij willen de wereld
vergroten door aan te sluiten bij de leefwereld die
ze al kennen. Door verbindingen te leggen tussen
oude en nieuwe kennis geloven wij dat leren meer
betekenis krijgt voor onze leerlingen.
In een tijd waarin de ontwikkelingen sneller
lijken te gaan dan ooit, is het van belang om te
investeren in het aanleren en ontwikkelen van
vaardigheden. Kennis is er inmiddels in overvloed
en ook de mogelijkheid om deze kennis te verkrij-

gen. Om leerlingen te laten ervaren en vanuit een
onderzoekende houding te leren, toetsen en testen
zij hun kennis en slaan ze deze op als een vast
gegeven. Leerlingen onthouden die informatie die
er voor hun toe doet en zinvol is binnen de context
van de leerervaring.
2.3 Cultuuronderwijs
Het cultuuronderwijs wordt in combinatie met het
COOL onderwijs vormgegeven. Binnen de thema’s
die gekoppeld zijn aan wereldoriëntatie zal ook
cultuuronderwijs een plek krijgen. In de uitwerking
van elk thema zullen de leerlingen in aanraking
komen met een discipline binnen cultuuronderwijs.
Dit kan zijn door middel van workshops/excursies
en gastlessen ed.
Erfgoededucatie neemt ook een plek in binnen
het cultuuronderwijs. In samenwerking met
de ‘gemeente Dalfsen’ wordt er een lesaanbod
samengesteld waarin ook erfgoededucatie naar
voren zal komen.
In 2022 is het cultuuronderwijs op de Vuursteen zo
vormgegeven dat:
• Leerlingen in aanraking komen met allerlei
kunstuitingen die hun eigen creativiteit
stimuleren; zij ontdekken hoe anderen op
creatieve wijze hun beleving van de wereld om
zich heen uitdrukken.
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Leerlingen de historie leren kennen waarin ze
leven en werken door te onderzoeken en kennis te maken met cultureel erfgoed dichtbij en
verder van hen vandaan.
Het bijdraagt aan het innemen van de plaats
van de leerlingen in deze maatschappij in al
zijn diversiteit. We bevorderen daarmee ook de
burgerschapsvorming.
Het bijdraagt aan de ontwikkeling en creativiteit van leerlingen in de samenleving van deze
tijd door beleven en ervaren.
De fasen van de procesgerichte didactiek
(oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren) binnen de thema’s op een evenwichtige
manier aan de orde komen.
De leerlingen binnen opdrachten procesgericht werken.

Binnen de schoolbrede thema’s geven we de
culturele ontwikkeling van de kinderen vorm. Voor
beeldende vorming werken we met de methode
Laat maar leren. Ook de andere culturele disciplines geven we zo veel mogelijk binnen de
thema’s een plek. De groepen 6-8 zullen eens in
de drie jaren een bezoek brengen aan het Rijksmuseum in Amsterdam. De komende jaren willen
we muziekonderwijs een impuls geven.
2.4 Schooltijden
Op De Vuursteen wordt gewerkt met een continurooster. De kinderen blijven tussen de middag op
school eten onder leiding van de leerkrachten.
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De schooltijden zijn als volgt:
Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-14.30 uur
Woensdag: 8.30-12.30 uur (groep 1 vrij)
Vrijdag: 8.30-14.30 uur (groep 1-4 is vanaf 12.15
uur vrij)
De pauzetijden zijn:
10.15-10.30 uur
12.00-12.30 uur
Vrijdag: 12.30 - 13.00 uur
2.5 Wat wordt er geleerd
2.5.1 Geloofsontwikkeling
Bijbelonderwijs neemt op onze school een
belangrijke plaats in. Het is onze taak om
kinderen al vroeg te leren wie hun Vader is en wie
Jezus is. We werken aan de hand van de methode
Levend Water en vertellen de verhalen uit het Oude
en Nieuwe Testament volgens een vastgesteld
rooster. In de groepen 7 en 8 worden lessen kerkgeschiedenis gegeven.We leren en zingen psalmen en andere Bijbelse liederen.
2.5.2 Rekenen
Vanaf groep 3 maken wij gebruik van de methodiek
‘Wereld in getallen’. De groepen 5 t/m 8 maken voor
het rekenen gebruik van hun chromebook. Hierop
verwerken ze de rekenstof uit de methode op
Gynzy. Gynzy biedt de gelegenheid om adaptief te
werken. Dit geeft verdieping en verbreding op alle
leergebieden. Leerkrachten kunnen de leerlingen,
door het gebruik van Gynzy, goed monitoren. De

leerling zelf krijgt direct te zien of ze de stof beheersen of niet: ze krijgen feedback op hun werk.
2.5.3 Taal/Spelling/Lezen
Aan taalonderwijs wordt op school veel aandacht
besteed. Het gaat hierbij om het lezen op zich
(technisch lezen), het lezen met begrip (begrijpend
lezen) en het studerend lezen.
Kinderen leren spellen, zelf teksten opstellen en
oefenen in gespreks- en luistervaardigheden.
Vanaf groep 3 werken we met methodes. In groep
3 werken we met de methode Veilig Leren Lezen.
Daarna werken we met de methode Taalverhaal.
Voor begrijpend lezen wordt Nieuwsbegrip gebruikt.
Het lezen wordt gestimuleerd door tijd in te roosteren voor stillezen en voor het samen lezen. Naast
de toetsen van de methode worden de leerlingen
twee maal per jaar getoetst volgens het leerlingvolgsysteem.
2.5.4 Wereldoriëntatie
Hieronder vallen vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkennis, sociale redzaamheid,
verkeer en gezond gedrag. Deze vakken worden
aangeboden in school-brede thema’s. Bij dit onderwijs valt de nadruk op verwonderen, onderzoeken
en ontdekken. Binnen de thema’s wordt aandacht
gegeven aan de achtergrond van de verschillende
bevolkingsgroepen in Nederland. Wat is hun cultuur
en hoe gaan we samen vorm geven aan Nederland.

2.5.5 Engelse taal
Engels wordt in alle groepen gegeven. We gebruiken hiervoor de methode Take it Easy. In de bovenbouw gebruiken we daarnaast Rosetta Stone. Dit is
een individuele digitale methode waarmee kinderen
in eigen tempo adaptief de leerlijn Engels volgen.
Belangrijk aandachtspunt is spreek- en luistervaardigheid.
2.5.6 Bewegingsonderwijs
De kleutergroepen maken gebruik van het speellokaal. Vanaf groep 3 hebben alle groepen twee
lesuren per week gymnastiek in de Trefkoele. We
volgen een gymplan dat is samengesteld door de
gymcoördinator van de gemeente Dalfsen. Met de
andere basisscholen te Dalfsen doen wij mee aan
diverse sportactiviteiten. De sportverenigingen van
Dalfsen nodigen ons regelmatig uit voor deelname
aan schooltoernooien of geven informatie over hun
activiteiten.
2.5.8 Seksuele vorming en burgerschapsvorming
Op onze school werken we met de methode
Wonderlijk gemaakt, een lessenserie voor seksuele
vorming. Door deze lessen worden kinderen van
jongs af aan vertrouwd gemaakt met hun eigen
lichaam en hoe wonderlijk de Here ons allemaal
geschapen heeft. Verdere belangrijke onderwerpen
zijn het omgaan met elkaar, een Bijbelse invulling
van seksualiteit en weerbaarheid in bedreigende
situaties. Daarvoor worden er in alle klassen enkele
lessen gegeven.
Schoolgids de Vuursteen 2020-2021 | 11

2.5.9 Burgerschap
Burgerschap is deelnemen als burger aan de
samenleving. Ons onderwijs sluit aan bij de
ontwikkeling van de individuele leerling tot een
zelfstandig individu die zijn/haar bijdrage levert in
de samenleving. Dat betekent dat kinderen
op de hoogte moeten zijn van de maatschappij
en hoe deze in elkaar steekt, wat hun eigen
identiteit is en hoe ze op een respectvolle manier
om kunnen gaan met mensen die andere overtuigingen hebben. De Vuursteen maakt voor het
bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen o.a. gebruik van de Kanjermethode. Kinderen leren om mee te denken, mee
te praten en mee te beslissen over schoolzaken.
Zo vergadert de directeur één keer in de twee
maanden met de leerlingenraad van de school:
een groepje verkozen leerlingen uit de groepen 6,
7 en 8.
Tijdens de Bijbellessen leren de kinderen dat je de
opdracht hebt om goed samen te werken in Gods
schepping. Ook ontwikkelen we het democratisch
besef en stimuleren we om aan de samenleving
deel te nemen (b.v. ‘Hou Dalfsen schoon’).
Burgerschap komt verder in veelvoud aan bod binnen cultuuronderwijs en thematisch onderzoekend
leren.
2.5.10 Leren te ’leren’
Zoals bij de visie al is beschreven leren wij de
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kinderen om eigenaar te worden van hun eigen
leerproces. Leerkrachten begeleiden hen hierbij in
nauwe samenwerking met de ouders.
Kinderen leren hun eigen talenten en gaven
ontdekken en ontwikkelen. Ze leren daarnaast ook
hun belemmeringen en moeilijkheden kennen en
hoe ze daarmee om kunnen gaan. Wat hebben zij
nodig om tot leren en ontwikkelen te komen.
2.5.11 Eindgroep
In groep 8 werken we toe naar het afscheid
van de basisschool en de keuze voor een vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs. In april
maken de kinderen de landelijke CITO-eindtoets
basisonderwijs. De keuze voor het vervolgonderwijs moet daarvoor al gemaakt zijn. Om zo goed
mogelijk te starten in het voortgezet onderwijs is
het van belang dat een kind daar maximaal op is
voorbereid. Daarom blijven we in groep 8 het hele
jaar door hard werken, ook na de schooladviesgesprekken en de eindtoets. De kinderen krijgen
regelmatig huiswerkopdrachten.
Er valt nog veel te leren en te ontdekken. Met taal
breiden we het ontleden uit. Bij rekenen werken
we met procenten, het metriek stelsel, grafieken
en dergelijke. Bij de zaakvakken zoeken we steeds
meer de verdieping. De niveauverschillen tussen
de kinderen worden groter en we houden dan ook
rekening met de richting die de kinderen na de
basisschool op zullen gaan bij het geven van
opdrachten en het beoordelen van het werk.

De procedure voor de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt beschreven in hoofdstuk
3.11. We sluiten het jaar af met een musical, een
gezellig kamp en het trakteren van de hele school.
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3. ZORG EN BEGELEIDING
3.1 Uw kind, onze zorg!
Onze school gaat ervoor om voor alle leerlingen
goed, passend onderwijs te realiseren. Het team
zet zich als professionals met passie voor elk kind
in zodat iedere leerling zich goed kan ontplooien.
Dat betekent in principe dat elke leerling welkom
is op de Vuursteen en we hem of haar een passende plek willen geven binnen het onderwijs
met de juiste ondersteuning. Het kan zo zijn dat
gedurende de schoolloopbaan van een kind blijkt
dat de school een kind niet meer adequaat kan
helpen. Er kunnen problemen optreden m.b.t. het
leren (cognitie) of er kunnen problemen zijn m.b.t.
het sociaal emotioneel functioneren. Wanneer
blijkt dat de grenzen van de zorg bereikt zijn zal
de school in overleg met de ouders kijken of een
andere basisschool of een school voor speciaal
onderwijs beter is voor het betreffende kind.
3.1.1 Gedifferentieerd onderwijsaanbod
Leerkrachten hebben in groep 1 t/m 8 vaak te
maken met aanzienlijke verschillen tussen leerlingen in de klas. Het is voor leerkrachten dan ook
een grote uitdaging om de les zo vorm te geven
dat alle kinderen voldoende profiteren van de les.
Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra
instructietijd, terwijl andere leerlingen behoefte
hebben aan uitdaging met moeilijkere opgaven.
De leerkracht geeft een instructie die rekening
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houdt met de onderwijsbehoefte van de leerling
en waarbij men uitgaat van een basis, verdiept en
intensief aanbod. Deze werkwijze hebben de leerkrachten beschreven in een groepsplan.
Basisarrangement is het reguliere onderwijs-aanbod en moet voor het grootste deel van de leerlingen voldoende zijn om de gewenste leerresultaten te bereiken.
Verdiept arrangement is voor leerlingen die meer
aankunnen en waarbij extra uitdaging noodzakelijk is, ze krijgen verdiepende lesstof aangeboden.
Daarbij kan er sprake zijn van het reduceren van
de leertijd (compacten) om tijd vrij te maken voor
verdiepende lesstof. Het kan hierbij gaan om verrijkingsstof of andere lesstof.
Intensief arrangement is voor leerlingen die met
het basisarrangement onvoldoende ondersteuning krijgen om de leerdoelen te halen en extra
hulp nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld door het
bieden van meer leertijd, of door het beperken van
het aantal oplossingsstrategieën om bepaalde
vraagstukken op te lossen. Vaak is hierbij sprake
van een door de leerkracht begeleide inoefening
van de lesstof. Ook pre-teaching biedt mogelijkheden.

Het kan dus zijn dat uw kind voor rekenonderwijs
een intensief arrangement volgt, terwijl het voor
de andere vakgebieden een basis of zelfs verdiept
arrangement volgt. Met het juiste arrangement
voor uw kind, willen wij het onderwijs bieden dat
uw kind verdient.
3.1.2 Het leerlingvolgsysteem (LOVS)
Om de zorg voor kinderen echt gestalte te kunnen
geven is het noodzakelijk om aan enkele randvoorwaarden te voldoen. Een van de middelen
die we inzetten om te zien waar zorg nodig is, is
het leerlingvolgsysteem (LOVS) van CITO. Elk half
jaar toetsen wij de kinderen. De resultaten hiervan
geven inzicht in de ontwikkeling van uw kind.
3.1.3 Hulp aan leerlingen
Wanneer een leerkracht een leerling signaleert
waarbij hij of zij meer onderzoek nodig acht om
het kind goed te kunnen helpen, wordt de leerling besproken in een leerlingbespreking. Samen
zoeken we een manier om deze leerling goed te
kunnen begeleiden. Structurele extra hulp leggen
we vast in het groepsplan. Soms moet er nader
onderzoek gedaan worden om de problematiek
meer helder te krijgen. Dit wordt binnen de school
georganiseerd. De resultaten van het onderzoek
(toetsen) worden met de leerkracht, de Interne
Begeleider (IB-er) en ouders besproken. Zo nodig
wordt advies of concrete hulp verkregen van onze
orthopedagoog. Het programma kan in de groep
uitgevoerd worden, eventueel met hulp of assistentie.

Het groepsplan, en daarmee de ondersteuning die
wordt geboden aan ieder kind, wordt op basis van
methodetoetsen periodiek geëvalueerd. Er wordt
gekeken of de ondersteuning werkt en het groepsplan wordt zo nodig aangepast.
3.1.4 Zorgprocedure
Binnen de school hanteren we een zorgprocedure,
een stappenplan waarin beschreven is hoe we
omgaan met de zorgvragen van de kinderen.
Hierin staat beschreven welke stappen intern of
extern genomen gaan worden.
Wanneer u hierover meer wil weten, met betrekking tot uw eigen kind, kunt u contact opnemen
met de leerkracht. Wanneer u hierover in het
algemeen vragen heeft, kunt u contact op nemen
met de IB’er.
3.1.5 Rol van de intern begeleider
Om de zorg te coördineren en te structureren hebben wij een intern begeleider.
Haar taken zijn:
• Zij staat ten dienste van de onderwijskundige
ontwikkeling van de leerkrachten en de school.
• Ook bezoekt de intern begeleider de groepen
en heeft gesprekken met de leerkracht over
het onderwijs.
• Zij adviseert de groepsleerkracht over aanvullende tests, als de gewone toetsen niet
voldoende inzicht in bepaalde problematiek
geven.
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Zij adviseert leerkrachten over extra hulpmateriaal en coachen in en buiten de groep.
Zij heeft contacten met de leerkrachten uit de
speciale school voor basisonderwijs om nog
beter hulp te kunnen bieden aan uw kind.
Zij heeft tevens contacten met externe instanties.
Zij onderhoudt contacten met de schoolbegeleidingsdienst en het voortgezet
onderwijs i.v.m. de verwijzing.

Als ouders zorgen over hun kind hebben en die
willen bespreken met school, doen zij dat in eerste
instantie met de groepsleerkracht. Hij/zij maakt
het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk
op de ontwikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kan de interne begeleider aanwezig zijn
bij oudergesprekken. Zij levert in haar werk een
bijdrage om de visie van de school te realiseren.
3.2 Dyslexieprotocol
We volgen op onze school het dyslexieprotocol.
Dit betekent dat er vroegtijdig gesignaleerd kan
worden of een kind in aanmerking komt voor extra
ondersteuning op het gebeid van (voorbereidend)
lezen en/of spellen. Ook betekent dit dat er dan
gelijk een dossier opgebouwd wordt richting een
onderzoek naar mogelijke dyslexie waardoor het
proces richting een onderzoek en behandeling
soepel kan verlopen.
3.3 Kanjertraining
In alle groepen hanteren we de Kanjertraining als
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methode voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Op de website van de school vindt
u meer informatie over deze training. Alle leerkrachten zijn geschoold in het geven van deze
lessen. Hierdoor is een doorgaande lijn in het
geven van de lessen gewaarborgd.
3.4 Meer- en hoogbegaafden
Omdat we graag willen dat elk kind zich naar zijn
mogelijkheden ontwikkelt, geven we op school
ook specifieke aandacht aan de meer- en hoogbegaafde kinderen. De leerkracht is alert op de
kenmerken van deze kinderen en speelt er in het
onderwijs op in door verdiepende en verbredende
opdrachten te geven.
We gaan uit van de vraag: Wat heeft een kind
nodig om goed te ontwikkelen?
Wij volgen het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid (DHH) dat geen diagnose stelt maar
wel handelingsadviezen geeft. Naar aanleiding
daarvan wordt samen met de leerkracht, intern
begeleider en/of hb-specialist en ouders bekeken
wat aangeboden gaat worden.
Voor de hoogbegaafde kinderen is er tevens de
mogelijkheid om vanaf maart/april in groep 7
gebruik te maken van de masterclass van het
Greijdanus. De screening van de kinderen hiervoor
gebeurt in nauw overleg met de betrokken mensen
van het Greijdanus College in Zwolle.
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3.5 Florion onderwijsondersteuning
Als school maken we gebruik van het expertisecentrum Florion-onderwijsondersteuning, een
centrum voor leerlingenzorg. Dit centrum is een
onderdeel van onze scholenvereniging Florion.
Florion-onderwijsondersteuning doet o.a. onderzoek en geeft begeleiding aan leerlingen, leerkrachten en scholen. Ook wordt door Florion geld
ter beschikking gesteld aan de scholen, bijvoorbeeld door middel van het toekennen van een
arrangement. Een arrangement wil zeggen dat er
een voor het kind passend ondersteuningsaanbod
wordt gedaan door middel van extra begeleiding
voor de groep, een speciale training of de aanschaf van extra materialen.
3.6 Terugkomdagen speciaal basisonderwijs
Wanneer kinderen om welke redenen dan ook
doorverwezen zijn naar speciaal (basis)onderwijs
willen we graag het contact met deze kinderen
houden. Dit doen we door de zogeheten terugkomdagen. Kinderen komen op die dagen terug in
hun ‘oude’ groep. Zo bieden we kinderen gelegenheid om hun sociale thuisnabij-netwerk te onderhouden.

inzet onvoldoende effect heeft. Soms nemen we
dan in overleg met de ouders het besluit om een
leerling te laten doubleren. Het is dan niet zo dat
de leerling dan nog een jaar hetzelfde gaat doen,
maar er wordt een ondersteuningsprogramma op
maat opgezet waarin gericht beschreven staat
waar de leerling wordt ondersteund en waar we
deze leerlingen zullen uitdagen.
3.8 Een eigen leerlijn & ontwikkelingsperspectief
Het kan zijn dat er grote cognitieve en/of sociaal
emotionele belemmeringen zijn bij een leerling
die het niet mogelijk maakt om de leerstof van de
groep te blijven volgen. We proberen deze leerling
met de benodigde ondersteuning zo lang mogelijk
bij de groep te houden, maar soms is het goed om
voor hem of haar een eigen leerlijn met een eigen
tijdpad uit te zetten. Ons uitgangspunt is, dat het
vanaf groep 6 mogelijk is om een aparte leerlijn te
volgen.

Leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen in
de week voor de terugkomdag een uitnodiging
ontvangen.

Wanneer een leerling op een aparte leerlijn komt
betekent dat dat het eindniveau van deze leerling in groep acht lager komt te liggen en dat dit
ook gevolgen heeft voor de uitstroom naar het
Voortgezet Onderwijs. Om te komen tot een eigen
leerlijn zullen we eerste nader onderzoek doen. Het
spreekt vanzelf dat ouders hierin betrokken zijn.

3.7 Een jaar overdoen
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra

De eigen leerlijn wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Deze leerlijn wordt
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twee keer per jaar geëvalueerd om te kijken of
de leerling nog voldoende vooruit gaat in vaardigheidsgroei, of om te bepalen of het plan moet
worden bijgesteld. Een leerling kan een aparte leerlijn hebben voor een specifiek vak, terwijl het bij de
andere vakken het reguliere lesprogramma volgt.
Het kan ook zijn dat een leerling voor meerdere
vakken een aparte leerlijn volgt.
3.9 Verwijzen naar een andere school
Als er een verwijzing naar een andere school
aan de orde is, wordt er altijd de hulp van Florion
onderwijsondersteuning ingeroepen. Een medewerker hiervan neemt dan een uitgebreid onderzoek af. We bespreken wat de mogelijkheden in
het basisonderwijs zijn of dat verwijzing naar het
speciaal (basis)onderwijs meer voor de hand ligt.
Ouders moeten voor dit onderzoek toestemming
geven. De exacte procedure wordt in onze Zorggids vermeld.
3.10 Commissie Arrangement & Toewijzing
Ondanks alle inspanningen kan het in uitzonderingsgevallen zo zijn dat we samen met ouders tot
de conclusie komen dat er elders betere mogelijkheden zijn om uw kind het passende onderwijs
te geven dat hij of zij verdient. De leerling zal dan
worden aangemeld bij de Commissie Arrangeren
van Florion en vervolgens bij het Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht, afdeling Mariënberg.
De school ondersteunt het verzoek van de ouders
met een onderwijskundig rapport.

Het CAT kan dan de volgende adviezen geven:
• Men geeft het advies van ambulante begeleiding aan de leerkracht van de leerling. (hulp
vanuit het SBO).
• Men geeft het advies tot plaatsing op een andere basisschool, wanneer deze school meer
mogelijkheden heeft voor specifieke zorg.
• Met geeft het advies voor verwijzing naar een
S(B)O-school, omdat men geen andere mogelijkheden meer ziet.
Het advies van het CAT wordt aan de ouders en
de school bekendgemaakt. Indien de ouders niet
akkoord gaan met dit advies van het CAT, kunnen
ze hiertegen in beroep gaan.
3.11 Naar het voortgezet onderwijs
Als uw kind in groep 8 zit, moet er een keuze
gemaakt worden voor het voortgezet onderwijs.
De gegevens van het leerlingvolgsysteem worden
gebruikt om tot een schooladvies te komen. Bij de
formulering van dit advie , en andere observatie- of
toetsgegevens over de leerling, zijn de groepsleerkracht en de IB-er betrokken. In een oudergesprek
met de groepsleerkracht (januari/februari) wordt
het schooladvies besproken.
Het aanmeldingsformulier voor het voortgezet
onderwijs bestaat uit twee onderdelen:
• De aanmelding - ingevuld door de ouder(s)/
verzorger(s).
• Het onderwijskundig rapport van de leerling ingevuld door de groepsleerkracht.
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Bij de aanmelding worden, indien nodig, onderzoeksrapportages uit het leerlingendossier
meegezonden. Dit gebeurt na toestemming
van de ouders.

3.12 Resultaten van ons onderwijs
Een van de doelen van de schoolgids is de
ouders inlichten over de kwaliteit van het
onderwijs. Het gaat om vorderingen op het
gebied van o.a. sociaal-emotionele ontwikkeling,
zelfstandigheid, welbevinden, sociaal gedrag.
Deze ontwikkelingsgebieden zijn niet in cijfers
uit te drukken. Wij vinden dat ze er wel bij horen.
Daarom vindt u in dit rapport geen uitslagen van
toetsen, omdat deze te weinig zeggen over de
kwaliteit van het onderwijs. Op zowel schoolniveau
als op verenigingsniveau is er veel aandacht voor
kwaliteitsbeleid.
We evalueren, reflecteren en analyseren ons
onderwijs voortdurend op het gebied van identiteit,
leerlingenzorg, pedagogisch klimaat, leeropbrengsten en personeelsbeleid. Dit doen we door middel
van het afnemen van kwaliteitskaarten, observaties, vergaderen (waaronder twee maal per jaar
een trendanalysevergadering over de leeropbrengsten n.a.v. de half jaarlijkse CITO-Toetsen),
intervisie en sparren.
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De leervorderingen van de leerlingen worden
gevolgd met een leerlingvolgsysteem (LVS). Ook
de eindopbrengsten (CITO-eindtoets groep 8)
worden teruggekoppeld naar ouders en richting
onderwijsinspectie.
Uitstroomgegevens
Onderwijsvorm

Aantal
leerlingen
2018-2019

Aantal
leerlingen
2019-2020

Vmbo-Basis

2

1

Vmbo-Kader/TL

3

5

Vmbo-TL

5

-

TL/Havo

5

1

Havo/vwo

4

4

Vwo

2

3
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4. OUDERBETROKKENHEID
4.1 Visie op ouderbetrokkenheid
Op De Vuursteen werken leerkrachten en ouders
constructief samen, op basis van vertrouwen en
openheid, aan de optimale ontwikkeling van het kind.
Zo creëren we de beste omstandigheden voor de
ontwikkeling en het leren van kinderen.
4.2 Informele contacten
Wij hechten aan een goede informatie-uitwisseling
tussen ouders en school. Informatie van uw kant
stellen wij erg op prijs. Het doorgeven van informatie
kan op verschillende manieren.
• Voorafgaand aan de lessen kunt u ons bereiken
om praktische informatie (bijvoorbeeld een
ziekmelding van uw kind) door te geven. Dit kunt
u het beste doen tussen 8.10 - 8.25 uur.
• Voor de groepen 1 - 8 hebben we een inloop
vanaf 8.20 - 8.30 uur. De groepsleerkracht is
dan in zijn/haar lokaal aanwezig om een korte
mededeling (bijvoorbeeld dat een kind niet goed
heeft geslapen, vanmiddag naar dokter moet en
dergelijke) in ontvangst te nemen. Wanneer er
zaken zijn die uitgebreider besproken moeten
worden, is het goed om even een afspraak te
maken voor een ander moment.
• Na de lessen kunnen ouders, indien gewenst,
even contact met de leerkracht hebben. Voor een
langer durend gesprek is het beter een afspraak
te maken.
• Over de gang van zaken op school infor22 | Schoolgids de Vuursteen 2020-2021

•

•

•

•
•
•

meren wij ouders op onderstaande wijze.
PARRO: Ten minste een maal per week zetten
leerkrachten informatie vanuit de groep op de
PARRO.
Nieuwsbrief: Ongeveer eens in de 5 a 6 weken
versturen wij een nieuwsbrief via de PARRO.
Deze Nieuwsbrief is ook te vinden op de website
van de school. Wij houden u door middel van
deze nieuwsbrieven op de hoogte van wat er op
school gebeurt; zoals informatie uit de groepen,
van de directie, schoolraad en van andere verschillende commissies die werkzaam zijn binnen
de school.
Prikbord: Bij de hoofdingang van de school
hangt een publicatiebord voor betrokkenen bij de
school. Als u hier iets op wilt hangen, kunt u dit
aan een van de leerkrachten vragen.
Website: Op onze website www.de-vuursteen.nl
is veel aanvullende informatie te vinden.
Het jaarplan
Schoolgids: Deze schoolgids is te downloaden
van de website. Geïnteresseerden kunnen op
school ook een gedrukte versie opvragen.

4.3 Formele contacten
4.3.1 Informatieavond
In het voorjaar staat een informatiemorgen/-avond
gepland voor ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind(eren).

4.3.2 Een eerste kennismaking – Dit ben ik.
Wanneer een kind wordt aangemeld voor groep 0 of
1, wordt de ouders verzocht om een vragenlijst in te
vullen over de voorschoolse periode (0-4 jr.) Deze vragenlijst geeft een eerste indruk van het kind en vormt
het begin van het leerlingvolgsysteem.

zomervakantie worden er geen nieuwe kinderen meer
in de kleutergroep geplaatst. Deze kinderen zullen
met ingang van de nieuwe cursus starten. Voor de
zomervakantie zullen deze kinderen worden uitgenodigd voor een gezamenlijk ‘wen’ moment met de
nieuwe groep.

4.3.3 Kennismakingsgesprek
Indien nieuwe ouders interesse hebben in de school,
worden zij verzocht een mail te sturen naar:
info.devuursteen@florion.nl waarin zij aan kunnen
geven dat ze interesse hebben en een gesprek willen aanvragen. De directeur zal zo spoedig mogelijk
reageren om een gesprek in te plannen. Tijdens dit
kennismakingsgesprek spreken we door over wat
de school kan bieden en welke verwachtingen u als
ouder heeft. Ook is identiteit een onderdeel van het
gesprek.

4.3.6 Groepsinformatieavond
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt voor
iedere groep een groepsinformatieavond belegd.
Op deze avonden kunnen ouders kennis maken met
elkaar en met de leerkracht. Deze avond vertelt de
leerkracht over de manier van werken en leren in
de groep en wat ouders en kinderen het komende
schooljaar kunnen verwachten.

4.3.4 Kennismakingsbezoekjes voor de kleuters
Het kind krijgt een bezoek van de leerkracht. Dit
gebeurt wanneer het kind ongeveer twee maanden
op school zit. Het bezoek vindt overdag plaats. De
groepsleerkracht bezoekt het kind en de ouders in
de thuissituatie: gezellig samen wat drinken, even de
slaapkamer zien, de knuffels bewonderen en dergelijke.
4.3.5 Wendag
De eerste schooldag van uw kind is een wen-dag.
U mag dan samen met uw kind op school komen.
De leerkracht van uw kind zal u hiervoor uitnodigen
(zie ook pagina 30). De laatste zes weken voor de

4.3.7 Verwachtingsgesprekken
Aan het begin van het jaar worden de ouders van
de groepen 2 t/m 6 uitgenodigd voor een verwachtingsgesprek. Tijdens deze gesprekken vertellen ouders over hun kinderen. Leerkrachten checken of de
overdrachtsgegevens die ze van de vorige leerkracht
hebben ontvangen passen bij het beeld dat ouders
van hun kind hebben. Ouders van kinderen uit de
groepen 7 en 8 worden met hun kind uitgenodigd.
4.3.8 Schooladviesgesprekken voor groep 8
Voor een kind uit groep 8 wordt het gesprek gevoerd
in februari. Het gesprek richt zich vooral op de overstap naar het vervolgonderwijs. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de leervorderingen gedurende de
basisschoolperiode.
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4.3.9 Ouderavond
Eén keer in het jaar plannen we een ouderavond. In
het kader van ouderbetrokkenheid verwachten we alle
ouders.

raadsleden zijn, als het ware, de ogen en oren onder
de ouders, belangrijk voor de schoolleiding. De eindverantwoordelijkheid van de school ligt bij de directeur
van de school en het Centraal Bestuur van Florion.

4.3.10 Klankbordgroepen
Twee maal per schooljaar worden er zogenaamde
klankbordgroepen voor ouders gepland. Dit zijn
momenten waarop de directeur in gesprek gaat met
groepen ouders om te klankborden. Om met ouders
door te praten over het onderwijs op De Vuursteen.
Over hoe ouders de school ervaren en wat aandachtspunten en verbeterpunten zouden kunnen zijn. Maar
ook om te horen waar wij als school zeker mee door
zouden moeten gaan. Dit alles om ons onderwijs
voortdurend te verbeteren, te ontwikkelen en af te
stemmen op tijd, plaats en leerlingenpopulatie.
De ouders worden per groep uitgenodigd, maar als
het niet mogelijk is om op die dag te komen, dan kan
gerust aangeschoven worden bij een andere groep.
Het gaat namelijk niet over de specifieke groep, maar
over de school. De indeling van de klankbordgroepen
is voornamelijk logistiek bedoeld, om te voorkomen
dat alle ouders op dezelfde ochtend zouden komen.
De klankbordgroepen starten normaliter om 8.30 uur.

De schoolraad in Dalfsen houdt zich bezig met vijf
hoofddoelen:
1. Gesprekspartner, klankbord en intermediair zijn
voor de schoolleider, de ouders en het personeel
van de school.
2. De betrokkenheid tussen de school en de ouders
optimaliseren.
3. De banden tussen kerk, school en ouders
(triangelgedachte) vorm geven en op school
stimuleren. Proberen de christelijke uitstraling
van de school naar externen te bevorderen.
4. De dagelijkse gang van zaken op school kritisch
volgen en hier zo nodig op anticiperen en inspelen.
5. De openheid en veiligheid ook in voorkomende
probleemsituaties garanderen en bevorderen.

4.4 Schoolraad
De schoolraad is een belangrijk orgaan binnen de
school. De schoolraad vertegenwoordigt de ouders
en is daarbij een klankbord voor de schoolleider.
De schoolraad vergadert zes keer over belangrijke
onderwerpen die binnen de school spelen. De school-

Voorzitter
Sietse Drost
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Over bovengenoemde onderwerpen en over zaken die
deze onderwerpen raken, zowel theoretisch als ook
praktisch, kunt u met de schoolraad in gesprek.

Secretaresse
Joanne Mol
E sr.deuitleg@florion.nl

Penningmeester
Edwin van Leussen
Leden (lid SR, en sociale zaken):
Willems, G. (lid SR)
Gunnink-Odink, G. (lid MR)
Mol-Kampjes, J.
Monique van Dijk
Wildrik Kamp
Contact met de SR – MR:
4.4.1 Medezeggenschapsraad
Twee personen uit de schoolraad hebben zitting in
de medezeggenschapsraad (MR). Naast de ouders
zitten er twee personeelsleden in de MR die zich
namens het team met de medezeggenschap bezighouden. De oudervertegenwoordiging van de MR
wordt door de ouders verkozen en door de schoolraad benoemd. De personeelsgeleding wordt
gekozen vanuit het personeel.
Door middel van instemmings- of adviesrecht heeft
de MR invloed op het beleid voor de eigen school,
m.a.w. de schoolleiding heeft op bepaalde gebieden
instemming nodig van de MR voordat zij een besluit
kan nemen of zij moet serieus reageren op het
advies van de MR. Ook functioneert er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze
oefent invloed uit op het beleid voor de gezamenlijke
scholen. Tal van beleidszaken passeren de revue:
verslagen, begrotingen en plannen (schoolplan, personeelsbeleidsplan, formatieplan, nascholingsplan,

arbo-jaarplan, onderhoudsplan, enz.).
4.5 Hulp van ouders
4.5.1 Schoolcommissie
Per groep is er een ouder die, op verzoek, de leerkracht ondersteunt bij het organiseren van groepsactiviteiten.
De commissieleden organiseren ook een aantal
algemene schoolactiviteiten in samenwerking met
het personeel zoals:avonddriedaagse, schoolfeest,
jaarafsluiting/jaarmarkt, sportdag en sinterklaasfeest. Schoolcommissieleden hebben een zitting van
vier jaar.
Op school zijn daarvoor draaiboeken aanwezig.
Wanneer u vragen of suggesties hebt over genoemde
activiteiten of u hebt nieuwe ideeën, schroom dan
niet en neem contact op met een van deze leden.
Zij stellen het zeer op prijs wanneer u als ouder ook
meedenkt om een zo goed mogelijk klimaat te scheppen in en rond de school.
Voor de namen van de commissieleden: zie onder de
namen en adressen in deze schoolgids.
4.5.2 Kluscommissie
Net als de schoolcommissie is de kluscommissie
een commissie die de school ondersteunt, met name
gericht op klussen in en rond het schoolgebouw. De
commissie bestaat uit ouders die bij kleine klusjes de
handen uit de mouwen steken en grotere klussen
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organiseren in samenwerking met de locatiedirecteur.
Contactpersoon: Henri Brinkman,
tel.0529-432701
4.5.3 Luizencommissie
Af en toe wil hoofdluis nog wel eens de kop opsteken,
vooral in en rond de zomer. Om deze gast doeltreffend het hoofd te kunnen bieden, voert een kundige
commissie, de antiluizenwerkgroep, geregeld controle uit. Deze controle vindt in elk geval plaats op de
donderdag na elke vakantie. Voor elk kind geldt dat
deze een luizenkam, voorzien van naam, meeneemt
als het kind op school komt. De kam blijft op school.
Als u zelf thuis bij uw kind luis constateert dan graag
meteen melden bij een van de contactpersonen van
de luizencommissie bij Nienke Pruim en Karin Willems.
Zij zullen er dan voor zorgen dat de hele groep wordt
nagekeken, adviezen worden gegeven en dat een
nacontrole plaatsvindt. Wordt er luis ontdekt bij uw
kind, dan wordt u opgebeld om uw kind op te halen
en te behandelen. Aangezien er weinig reservemoeders zijn, zullen de moeders, indien nodig, een beroep
op u doen om te helpen controleren. Vele handen
maken licht werk. We hopen op u te kunnen rekenen.
Het is tenslotte een zorg van ons allemaal. Hopelijk
houden we op deze manier onze school luizenvrij.
Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om die te
stellen.

4.5.4 Verkeersoudercommissie
De verkeersoudercommissie is erop gericht de
verkeerssituatie voor de kinderen rondom de school
in kaart te brengen. Ze organiseren activiteiten zoals
o.a. de fietscontrole en ANWB Streetwise.
Contactpersoon: Vacant
4.5.5 Vervoer leerlingen
Het vervoer van de leerlingen wordt door de ouders
geregeld. Woont u verder dan 6 km van de school en
geeft uw inkomen daar aanleiding toe, dan kunt u van
de gemeente een vergoeding krijgen. Deze moet bij
B&W worden aangevraagd.
Als uw kind niet met het geregelde vervoer naar
school komt of naar huis gaat, dient de leerkracht
daarvan op de hoogte te zijn. Ook als uw kind wel
met de bus of taxi meegaat, maar normaal nooit,
moet u ons dat laten weten. De chauffeurs behoren
van tevoren toestemming te geven voor dergelijk
extra vervoer.
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5. PRAKTISCHE INFORMATIE
5.1 Aanmelden
Ouders die hun kind op onze school willen
plaatsen, krijgen alle mogelijkheden om de school
te leren kennen. Wanneer er belangstelling is voor
onze school, kunt u dit laten weten door te bellen/
mailen. De schoolleider maakt dan een afspraak
met de ouders en nodigt ze uit op school. Bij het
eerste gesprek worden de visie, de identiteit en het
onderwijsconcept aan de orde gesteld. Naast een
rondleiding door het schoolgebouw ontvangen de
ouders de benodigde informatie over de school.
Na het oriënterend gesprek kunnen de ouders
overgaan tot inschrijving. De drie-jarigen mogen in
de maand voordat ze vier worden enkele dagdelen
meedraaien in de groep om alvast te wennen.
De leerkracht van groep 1 belt de ouders om een
afspraak te maken voor de kennismakingsochtenden of -middagen.
Tijdens de eerste kennismaking mogen de
ouders ongeveer een half uur in de groep blijven.
Voor kinderen die van een andere school komen,
neemt de leerkracht contact op met de ouders
voor een informatie gesprek. Na ongeveer zes
schoolgaande weken maakt de leerkracht een
afspraak voor een huis-/ouderbezoek.
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5.2 Schooltijden en vakantierooster
5.2.1 Schooltijden
Maandag - vrijdag
8.30 uur - 14.30 uur
Woensdag 		
8.30 uur - 12.30 uur
Woensdag is groep 1 vrij.
Vrijdag groep 1 t/m 4: 8.30 uur - 12.15 uur
Vrijdag groep 5 t/m 8: 8.30 uur - 14.30 uur
5.2.2 Vakantierooster
Herfstvakantie 		
10 okt t/m 18 okt
Kerstvakantie 		19 dec 2020 t/m
3 jan 2021
Voorjaarsvakantie
20 febr t/m 28 febr
Pasen			
4 en 5 april
Hemelvaart		
13 mei
Meivakantie 		
27 april t/m 8 mei 2020
Pinksteren		
23 en 24 mei
Meivakantie		
1 mei t/m 9 mei
Zomervakantie 		
10 juli t/m 22 aug
5.2.3 Studie-/administratiedagen (kinderen vrij)
07-12-2020 		
onderbouw leerlingen vrij
18-12-2020 		
alle leerlingen ‘s middags vrij
11-02-2021 		
onderbouw leerlingen vrij
12-02-2021 		
alle leerlingen vrij
15-03-2021 		
alle leerlingen vrij
14-05-2021		
alle leerlingen vrij
21-05-2021 		
onderbouw leerlingen vrij
25-06-2021 		
onderbouw leerlingen vrij

5.2.4 Brengen en halen
Leerlingen zijn welkom op school vanaf 8.20 uur.
Om 8.30 uur zullen de lessen starten. De leerlingen
van de groepen 4-8 blijven buitenspelen, leerlingen
van de groepen 1-3 mogen in de klas worden gebracht. Kinderen die met bus of taxi reizen, worden
onder toezicht van een juf of meester na schooltijd
daarheen gebracht. Kinderen die met de fiets naar
school komen kunnen hun fiets in de fietsenstalling zetten.
Afspraken rond de school:
• Kinderen van de onderbouw kunnen op het
schoolplein worden opgewacht.
• Voor het gemak hanteren we eenrichtingsverkeer vanaf de Pastoriestraat de Koestraat
in, rechtsaf de Nieuwe Uitleg en dan via de
Pastoriestraat de schoolzone verlaten. Voor
de andere kant geldt de Koestraat, linksaf de
Nieuwe Uitleg in en dan via de Pastoriestraat
de schoolzone verlaten.
• Het is fijn wanneer u de taxistandplaats vrijhoudt.
• Er is voldoende parkeerruimte bij de kerk.
Zo voorkomen we onveilige situaties aan de
Nieuwe Uitleg.
5.2.5 Verlof aanvragen
Behalve ziekte kan er een andere reden zijn
waarom uw kind niet op school kan komen. In de
volgende omstandigheden kan uw kind toestemming krijgen lessen te verzuimen (zie ook

www.leerplichtwet.net):
• Bij huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en
met de derde graad van het kind.
• Bij huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60 jaar
van ouders en/of grootouders).
• Bij een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van
ouders of grootouders.
• Bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het
kind.
• Bij het overlijden van bloed- of aanverwanten
tot en met de vierde graad van het kind.
• Bij verhuizing van het gezin.
Verlof moet u altijd vooraf schriftelijk aanvragen bij
de locatiedirecteur. U dient hiervoor een formulier
in te vullen dat te downloaden is van de website
of te verkrijgen op school.Daarnaast moet u het
verlof natuurlijk ook melden aan de leerkracht van
uw kind. Als u voor tandarts, dokter, orthodontist,
etc. verlof nodig heeft, minder dan 1 uur; dan is het
voldoende als u de betreffende leerkracht hierover
inlicht. Geef dit minimaal 1 dag van te voren aan
als het geen spoedgeval betreft. Probeert u zo
mogelijk deze afspraken buiten de lestijden om te
plannen.
5.2.6 Verzuim
Bij ziekte:
Wilt u, als uw kind ziek is, dit zo snel mogelijk doorgeven aan de school? Daarvoor kunt u tussen
8.10 uur en 8.25 uur bellen: 0529-431 781.
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Ongeoorloofd verzuim:
Als uw kind zonder geldige reden niet naar school
gaat, is er spraken van ongeoorloofd verzuim.
Verlof en verzuim worden op school altijd geregistreerd. De school is verplicht om ongeoorloofd
verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.
Voor meer informatie over de leerplicht kunt u
altijd contact opnemen met:
Lyann Ohms of Hanneke Maijers
T 0529-488 388
E leerplicht@dalfsen.nl
5.3 Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt dit seizoen niet op
school.
5.4 Gevonden voorwerpen
Veel kleding blijft op school liggen of hangen.
Gevonden voorwerpen worden in de dichtstbijzijnde klas gelegd. Als u iets mist: kom gerust
even zoeken. Daarna ruimen we alles op!
Tip: merk de kleding met naald en draad of
watervaste stift!
5.5 Vieringen
Verjaardagen
Als uw kind jarig is, wordt dat ook op school gevierd. Uw kind mag de groep en de juffen/meesters
trakteren. In de groepen 1-3 mogen de kinderen
voor een jarige vader, moeder, opa of oma een
kleurplaat/tekening maken. Wilt u dan even een
briefje meegeven? De verjaardagen van juffen/
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meesters worden met de groep gevierd.
Christelijke feestdagen
De werkgroep ‘Vieringen’ besluit per jaar welk
christelijke feest uitgelicht wordt en uitgebreid
wordt gevierd met kinderen, ouders, personeel en
andere genodigden als grootouders en
buurtgenoten. Het komende schooljaar zal dit met
Pinksteren zijn. De andere christelijke feest-dagen
worden gezamenlijk intern in de school gevierd.
Sinterklaas
Sinterklaas wordt in alle groepen gevierd. De organisatie hiervan ligt in handen van het team en de
schoolcommissie. In de groepen 1-3 komt Sinterklaas uitgebreid op bezoek. In de andere groepen
komt Sint kort langs.
Afscheidsavond
Voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders
is er aan het einde van het schooljaar een
feestelijke afscheidsavond.
Jaaropening/jaarafsluiting
Het schooljaar wordt gezamenlijk geopend
en afgesloten met leerlingen, leden van de schoolvereniging, ouders, personeel en bestuur. Opening
gebruikt op de eerste vrijdag van het schooljaar
door middel van een pleinfeest. Dit feest wordt
georganiseerd door de kinderen en ouders van
groep 8.

5.6 Schoolreis/kamp
Aan het eind van het schooljaar is er een schoolreis voor de groepen 3 tot en met 7. Een leerkracht
coördineert de schoolreis in overleg met een ouder
uit de schoolraad. De begeleiding ligt doorgaans in
handen van het team en enkele ouders. De kinderen uit de groepen 0, 1 en 2 hebben een schoolfeest. De bestemming ligt in de naaste omgeving.
Voor vervoer en begeleiding worden naast het
team, schoolcommissie en ouders ingeschakeld.
Groep 8 gaat op kamp. De organisatie hiervan ligt
in handen van de leerkracht(en) van groep 8.
5.7 Sport(toernooien)
Schoolvoetbaltoernooi
Rond april wordt er op een woensdagmiddag en
eventueel op een vrijdagavond voor alle basisscholen te Dalfsen een schoolvoetbaltoernooi
gehouden. Zowel jongens als meisjes uit groep 8
kunnen daaraan meedoen, aangevuld met leerlingen uit groep 7. Via een selectie worden teams
samengesteld. Voor de voorbereiding en begeleiding van de deelnemers kan de schoolcommissie
ingeschakeld worden.
Wandeldriedaagse
Aan de jaarlijkse avonddriedaagse kunnen leerlingen uit groep 4 t/m 8 van onze school meedoen.
De organisatie daartoe vanuit school ligt in handen
van de schoolcommissie met hulp van ouders.
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6. EN VERDER…
6.1 Florion onderwijs
De Vuursteen maakt deel uit van de vereniging
Florion. Florion is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs en is in 2017 ontstaan
uit een fusie van VGPO Accretio en VGPO De
Zevenster. Samen zorgen we ervoor dat gereformeerd basisonderwijs in de regio’s Zwolle, Flevoland, Noordwest Veluwe, Noordwest Overijssel
en Zuidwest Drenthe in stand wordt gehouden en
bevorderd. Florion heeft scholen in Zwolle, Dalfsen, Meppel, Steenwijk, Vollenhove, Hoogeveen,
Rouveen, Nieuwleusen, Hasselt, Hattem, Kampen,
Dronten, Emmeloord, Urk, Lelystad, Heerde en ’t
Harde. In totaal horen 22 basisscholen bij Florion,
waaronder één SBO-school.
De naam Florion is afgeleid van het werkwoord
‘floreren’: op zijn best zijn, tot volle ontplooiing
komen, zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en
gedijen. Ons doel is om kinderen te laten flo-reren.
We willen bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze
gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke,
veilige en eigentijdse leeromgeving.
Geloofwaardig onderwijs
Onze geloofsovertuiging geeft ons onderwijs
richting en waarde. Elke dag werken wij in lerende
organisaties aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat is bijbelgetrouw en waardenvol onder-
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wijs, gegeven door professionele medewerkers die
geloven in God. Wij kunnen uitleggen waarom wij
de dingen doen zoals we ze doen en zijn daarop
aanspreekbaar.
Doel van de vereniging
Het doel van de vereniging is het stichten en in
stand houden van gereformeerde scholen in de
regio naar de leer van de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt), zoals verwoord in de statuten en
het huishoudelijk reglement. U kunt lid worden
van onze vereniging als u belijdend lid bent van
een van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt),
Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands
Gereformeerde Kerken of van een kerkgenootschap dat recent is voortgekomen uit de GKv. Het
toelatingsbeleid is ruimer.
De bestuursvorm
Er is gekozen voor het Raad van Beheermodel en
dit model kent een algemeen (toezicht-houdend)
bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen
bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad
die functioneert als ALV. Het dagelijks bestuur legt
verantwoording af aan het algemeen bestuur. Het
dagelijks bestuur vervult ook de rol van algemene
directie. Het dagelijks bestuur/de algemene directie is eindverantwoordelijk en geeft uitvoering aan
dagelijkse organisatie. De leden van het dagelijks
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bestuur/de algemene directie worden benoemd
door het algemeen bestuur.
De vormgeving van de nieuwe organisatie
Naast de bestuurlijke niveaus van sturing is de
locatiedirecteur (in overleg met het schoolteam)
een belangrijke schakel binnen de vereniging (zeggenschapslijn) en is er op twee niveaus (MR en
GMR) advies en instemming door medewerkers en
ouders aanwezig (medezeggenschapslijn). In de
praktijk zullen er gemandateerde bevoegdheden
in de organisatie worden neergelegd bij de diverse
geledingen. Iedere geleding zal vanuit haar eigen
rol, taak en bevoegdheid moeten bijdragen aan de
doelstelling van de organisatie als geheel. Namens
het bestuur/bevoegd gezag heeft de directeurbestuurder contact met de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) en de locatiedirecteur met de MR.
Voor meer informatie over Florion: zie onze website www.florion.nl.
De leden worden binnen onze vereniging vertegenwoordigd door de ledenraad. Vergelijk het met de
gemeenteraad in je gemeente of met het parlement. Als lid van de ledenraad bewaak je dat de
schoolvereniging de belangen van haar leden en
leerlingen optimaal behartigt. Dat doe je in nauw
overleg met het bestuur. De algemene vergadering
wordt gevormd door de ledenraad en de ledenraad
benoemt ook de leden van het algemeen bestuur.
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Taken en bevoegdheden ledenraad
Naast het bespreken van hoe de schoolvereniging
invulling geeft aan haar missie en ambitie, structureert de ledenraad ook de invloed van leden, de
betrokkenheid van leden en de maatschappelijke
betrokkenheid van de vereniging. Daarnaast heeft
de ledenraad een aantal formele taken en bevoegdheden:
• voorbereiden, vaststellen of wijzigen van de
statuten en het huishoudelijk reglement;
• benoemen van leden van het algemeen
bestuur;
• beoordelen van het functioneren van het algemeen bestuur;
• vaststellen van de vergoeding, indien van toepassing van het algemeen bestuur
• vaststellen van de jaarrekening en décharge
van het bestuur voor het gevoerde beleid en
voor het gehouden toezicht;
• vaststellen van de verenigingsbegroting;
• voorbereiden besluiten over fusie.
Samenstelling ledenraad
Om de ledenraad écht een vertegenwoordig
van onze leden te laten zijn, borgen we dat in de
ledenraad zoveel mogelijk lokale scholen herkenbaar vertegenwoordigd zijn. De ledenraad bestaat
uit afgevaardigden die door en uit de leden zijn
gekozen. Elke schoolraad heeft het recht om bij
oprichting van de vereniging twee leden voor de
ledenraad aan te dragen. Leden van het verenigingsbestuur, van een schooldirectie en van een

(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad
en/of schoolraad kunnen geen lid zijn van de
ledenraad. De leden van de Ledenraad spreken en
stemmen, zowel in de ledenraad als in de algemene vergadering, zonder last of ruggespraak.
Aantal leden en zittingsduur
Het aantal leden van de ledenraad wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel
van het verenigingsbestuur. De leden van de ledenraad worden telkens benoemd voor een periode
van ten hoogste drie jaar. Jaarlijks treedt een/
derde van de leden af volgens een door de ledenraad op te maken rooster van aftreden.
Organigram Florion

Adresgegevens bovenschools kantoor
Postadres
Florion
Postbus 393
8000 AJ ZWOLLE
Tel.nr. 038 - 2305001
Bezoekadres
Florion
Greijdanus, F/H-gebouw, H2
Campus 5
8017 CB ZWOLLE
Overige gegevens
E bestuurskantoor@florion.nl
I www.florion.nl
Dagelijks bestuur: G.J. (Gert) Laarman
Gert Jan van der Bent
Gegevens algemeen bestuur Florion
Voorzitter
K.A. (Kor) Dijkema
Molenweg 301
8012 WJ Zwolle
T 06-23192432
E k.a.dijkema@kpnmail.nl
Secretaris
Y.N. (Nynke)van Eijsden-Douma
Verlengde Meidoornstraat 18
8091DH Wezep
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T 038-7850660
E algemeenbestuur@florion.nl
Penningmeester
R.M. (Martin) Klijnstra		
Lid
Lid
Lid

B.J. (Bernard) Petter			
A.P. (Arnout) de Leeuw				
M.H. (Marike) van der Woerd-Visser		

GMR
Voorzitter:
Gea (G.) Bakker-Smit
Secretaris:
Albertheke (A.P.C.) Brand-Meedendorp
E gmr@florion.nl
Lidmaatschap vereniging
U kunt lid worden van onze vereniging als u
belijdend lid bent van een van de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde
Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken of van
een kerkgenootschap die recent is voortgekomen
uit de GKv.
Inning ouder- en verenigingsbijdrage
Voor de inning van de ouder- en verenigingsbijdrage ontvangt u in het voorjaar van 2019 een
factuur. Mocht u in verleden een incasso-machtiging hebben afgegeven, dan staat op de betreffende factuur vermeld op welke datum de incasso
zal plaatsvinden. De hoogte van de ouderbijdrage
verschilt per school en staat vermeld in de school36 | Schoolgids de Vuursteen 2020-2021

gids. De verenigingsbijdrage was voor 2018 vastgesteld op € 15,- per gezin en voor 2019 moet de
hoogte van de bijdrage nog worden vastgesteld.
Informatie ouderbijdrage
Van deze contributie worden kosten betaald die
niet door het rijk of door de gemeente worden
vergoed. De contributie wordt door het bestuur
besteed aan bestuurskosten zoals vergader- en reiskosten, administratiekosten vereniging, representatiekosten, verzekeringen (WA), rente- en bankkosten, en overige kosten die te maken hebben
met de identiteit of specifieke activi-teiten zoals
o.a. schoolreisjes, schoolfeesten, kerstboekjes.
De contributie wordt geheven in januari/februari
via het administratiekantoor. U krijgt dus vanzelf
een acceptgiro thuis.
Leden kunnen bij de school inloggegevens opvragen om het schoolnieuws te lezen op onze webblog. Leden ontvangen de schoolgids.
Ouderbijdrage 2020-2021
Voor het seizoen 2018-2019 is de bijdrage voor het
eerste kind € 51,14. Wanneer u twee kinderen op
school hebt, betaalt u € 79,57 en bij drie of meer
kinderen € 102,33. De schoolraad heeft in haar
vergadering van januari 2012 afgesproken dat we
jaarlijks 2% verhogen, voor dit jaar is het een éénmalige verhoging van 3%. Als u niet akkoord gaat
met de vrijwillige bijdrage, dient u een wettelijk
verplichte overeenkomst te tekenen volgens een

afgesproken model, waarin omschreven staat
waaraan ouders wel of niet willen deelnemen. Dit
is nodig omdat u zelf vrij bent in het kiezen van
deelname. U begrijpt echter wel dat op deze wijze
niet “één lijn” getrokken kan worden. Tot nu toe is
de ouderbijdrage nooit een probleem geweest en
we vertrouwen erop dat dit ook nu niet tot problemen zal leiden.
Indien u van deze overeenkomst gebruik wenst te
maken, moet u zelf contact opnemen met de
directeur. Zij zal vervolgens deze zaak in overleg
met u en het bestuur behandelen. Voor meer
informatie kunt u terecht bij de penningmeester
(contactpersoon) van de schoolraad Dalfsen: zie
elders in deze jaargids.
Donateurs
Wanneer uw laatste kind de school verlaat, is er de
mogelijkheid om donateur te worden. Uw bijdrage
wordt op prijs gesteld en voor de school gebruikt.
De verenigingsbijdrage en de ouderbijdrage
worden apart geïnd.
Verzekeringen
WA-verzekering
Wij nemen deel aan een collectieve WA-verzekering.
Wat is wel verzekerd?
In de WA-verzekering is de aansprakelijkheid
van het schoolbestuur, de personeelsleden en
ouderparticipanten verzekerd. Ouderparticipanten
zijn bijvoorbeeld leesmoeders, overblijfmoeders of
begeleiders van schoolreisjes.

Wanneer door hun toedoen of nalatigheid schade
ontstaat aan zaken of personen, dan wordt deze
schade vergoed door de verzekeraar. Er moet dan
wel sprake zijn van schuld.
Wat is niet verzekerd?
1. Vaak wordt er gedacht dat in de WA- verzekering ook de leerlingen verzekerd zijn. Dat is echter niet het geval. Wanneer een leerling schade
veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk is, valt
dit in principe niet onder de WA-verzekering
van de school maar onder die van de ouders.
2. Ook is niet verzekerd de schade die ontstaat
na een ongeval. Wanneer de leerling uit een
klimrek valt en een arm breekt, valt dat niet
onder de WA-verzekering van de school, maar
onder die van de ouders. Een uitzondering
hierop vormen situaties van schuld of verwijtbare nalatigheid. Bijvoorbeeld wanneer een
pleinwacht het ongeluk in redelijkheid had kunnen voorkomen, of wanneer het speeltoestel
ondeugdelijk is. Het eigen risico bedraagt
€ 100.
3. Wanneer leerlingen tijdens een schoolreisje
worden vervoerd in auto’s, is het belangrijk
om erop te letten dat door de autobezitter een
inzittendenverzekering is afgesloten voor het
toegestane aantal inzittenden.
Scholierenongevallenverzekering/schoolreisverzekering
Er is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle kinderen, personeelsleden, vrijwilSchoolgids de Vuursteen 2020-2021 | 37

ligers en stagiairs van alle scholen. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico gedurende alle
schoolactiviteiten binnen schoolverband. Ook het
komen van en naar school is meeverzekerd. Bij
een ongeval is de schuldvraag niet aan de orde. Bij
vergoeding van geneeskundige en tandheelkundige kosten geldt de dekking als aanvulling op de
reeds afgesloten ziektekostenverzekering. Er
moet dus bij een ongeval eerst een beroep gedaan
worden op de eigen verzekering.
De collectieve ongevallenverzekering omvat tegelijkertijd een doorlopende schoolreisverzekering.
Deze verzekering dekt naast geneeskundige en
tandheelkundige kosten bijvoorbeeld ook bagage,
buitengewone extra kosten en schade aan gehuurde verblijven. Ook bij deze verzekering geldt dat
naast de kinderen ook de personeelsleden, stagiairs en ouders die met een schoolreisje
meegaan, zijn meeverzekerd.
Commissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
E info@gcbo.nl
Inspectie van het onderwijs
E info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs:
T 0800-8051 (gratis)
Informatie over Scope
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Zeventien scholenclusters werken samen met de
Educatieve Academie van Viaa aan de professionalisering van beginnende leerkrachten, voortkomend vanuit de regeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016. Dit
is ook op onze school het geval. De naam van het
project is Scope – scholen voor Christelijk Primair
Onderwijs. Concreet betekent het dat we binnen
Scope samen willen zorgdragen voor scholen
en een bijpassende opleiding waarin een nieuwe
generatie leerkrachten kan worden opgeleid en
begeleid.
Bovendien wordt er in een zestal deelprojecten
(met daarin participatie vanuit de deelnemende
scholen en vanuit Viaa) samengewerkt om te
komen tot een gewortelde verdieping van thema’s
(o.a. pesten, ouderbetrokkenheid) waarbij een link
naar de lerarenopleiding blijvend vorm krijgt. Meer
informatie over deze thema’s, het project Scope en
de lerarenopleiding vindt u op de website
www.samenwerkingsverbandscope.nl en de site
www.viaa.nl.
6.2 Passend onderwijs op de Vuursteen
Wat is Passend Onderwijs?
Passend Onderwijs heeft als doel dat zoveel mogelijk leerlingen onderwijs krijgen dat past bij hun
kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit onderwijs
zorgt ervoor dat ieder kind het beste uit zichzelf
haalt. Scholen sluiten met extra ondersteuning aan
bij de speciale onderwijsbehoeften van leerlingen.

Dit betekent dat leerlingen, onderwijs volgen op
een gewone basisschool als het kan en naar een
speciale school gaan als het moet.
Het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs wordt vormgegeven binnen
een samenwerkingsverband van scholen. Deze
samenwerkingsverbanden worden georganiseerd
op postcode. Door de grote geografische spreiding
van de scholen van Florion, vallen onze scholen
onder 6 samenwerkingsverbanden.
Onze school valt onder samenwerkingsverband.
Dalfsen en Nieuwleusen
Samenwerkingsverband PO Veld, Vaart en Vecht
www.veldvaartenvecht.nl
Contactpersoon mw. Ina Oosterhuis
E inaoosterhuis@veldvaartenvecht.nl
poistbus 277
7770 AG Hardenberg
Florion Onderwijsondersteuning
Dokter Spanjaardweg 12
8025 BT Zwolle
T 038-4449245
Basisondersteuning en Schoolondersteuningsprofiel
Van iedere school wordt een voldoende niveau van
basisondersteuning gevraagd. Daar bovenop geeft
een school extra ondersteuning. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school staat

beschreven welke ondersteuning de school aan
kinderen met speciale ondersteu-ningsbehoeften
kan bieden, maar ook waar de grenzen van de
school liggen. Concreet be-schrijft de school: het
niveau van de basiszorg, wat de onderwijsinspectie vindt van de geboden ondersteuning, welke extra ondersteuning de school kan bieden en welke
stimulerende en belemmerende factoren van
invloed zijn op het vormgeven van de ondersteuning. Het profiel kan door ouders gebruikt worden
bij hun schoolkeuze. Voor de school is het profiel
het instrument om in gesprek te blijven over het
niveau van de geboden ondersteuning: ‘wat voor
school willen we zijn.’ Het SOP van onze school
staat op de website.
Zorgplicht
Zorgplicht betekent dat de school verantwoordelijk
is voor een passende onderwijsplek voor elk
aangemeld kind. Als de school zelf geen passend
onderwijsaanbod kan bieden, dan gaat de school
met ouders op zoek naar een school die dit wel
kan. Dat kan een andere basisschool zijn of een
school voor speciaal (basis) onderwijs.
Handelingsgericht werken
In het verleden is op onze school het handelingsgericht werken (HGW) ingevoerd. De kern
van HGW is dat uitgegaan wordt van de mogelijkheden van een kind en niet van zijn/haar
beperkingen of belemmeringen. Ook zijn afspraken
gemaakt over de ondersteuningsroute binnen de
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school. Daarin wordt de positie van de ouders als
partner benadrukt. Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen, wordt een ontwikkelings-perspectief (OPP) opgesteld met daarin het te verwachten
uitstroomniveau.
Florion Onderwijsondersteuning (FLOO)
Het bestuur van Florion heeft de mogelijkheid om
eigen beleid te ontwikkelen en vorm te geven op
het gebied van Passend Onderwijs. Zo heeft Florion een kenniscentrum, Florion Onderwijsondersteuning (FLOO). Vanuit dit centrum wordt de regie
gevoerd op de vormgeving van Passend Onderwijs
op de scholen. FLOO vervult voor het bestuur de
kassierfunctie met betrekking tot de gelden Passend Onderwijs. De scholen krijgen ter versterking
van hun basis-ondersteuning een ondersteuningsbudget van €150,- per leerling om de extra ondersteuning vorm te geven. Vanuit FLOO vindt afstemming plaats met het samenwerkingsverband en
er wordt beleid ontwikkeld. Orthopedagogen van
FLOO kunnen leerlingen onderzoeken en er is begeleiding beschikbaar voor leerlingen, leerkrachten
en scholen, in de vorm van ambulante begeleiding,
co-teaching, beeldcoaching en behandeling. Ook
wordt vanuit Florion Onderwijsondersteuning aanvullende ondersteuning toegekend in de vorm van
een arrangement.
Meer informatie over Florion Onderwijsondersteuning kunt u vinden op de website
www.ondersteuning.florion.nl
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Op weg naar Arrangeren
Passend Onderwijs wil thuisnabij onderwijs realiseren. De scholen krijgen voor de vormgeving
van het onderwijs een ondersteuningsbudget
van € 150,- per leerling om extra ondersteuning
te realiseren. Daarnaast kan in specifieke gevallen nog ondersteuning aangevraagd worden
handelingsgerichte ondersteuning om tegemoet
te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling of de leerkracht.
Arrangement
De school moet aantonen wat ze zelf al hebben
gedaan en wat het doel is van het arrangement.
Een arrangement kan bestaan uit: ondersteuning
voor de leerling of leerkracht, ondersteuning
door een training, een cursus of coaching, inzet
van kennis van het speciaal onderwijs, materiële
ondersteuning of extra handen in de klas door een
onderwijsassistent. De aanvraag en toekenning
van een arrangement wordt beoordeeld door de
commissie arrangeren bestaande uit de directeur
van FLOO, een orthopedagoog en de trajectbegeleiders van de scholen.
Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid
Komen ouders en school tot de conclusie dat
een leerling niet genoeg baat heeft bij het ondersteuningsaanbod van de basisschool, dan is een
plaatsing op een speciale onderwijsvoorziening
wellicht passender. In die situaties vraagt de
school bij het samenwerkingsverband een toe-

laatbaarheidsverklaring aan. Het samenwer-kingsverband heeft een centrale commissie voor het
afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring voor
het speciaal (basis) onderwijs. De aanvraag voor
een toelaatbaarheidsverklaring gaat altijd eerst
voor advies naar de commissie Arrangeren bij
Florion Onderwijsondersteuning.
Gereformeerd SBO Het Speelwerk
De gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs, SBO Het Speelwerk in Zwolle, is voor
alle leerlingen van de scholen van Florion beschikbaar. Door het samenwerkingsverband moet een
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor de leerling
worden afgegeven. SBO Het Speelwerk heeft een
groep voor jonge kinderen, 4 basisgroepen, en
Schakelklas voor crisisopvang en observatie en
een SBO+ groep. De SBO+ groep heeft leerlingen
met kinderen die moeite ervaren door psychiatrische problematiek. Dit betreft veelal internaliserende gedragsproblematiek.
6.3 Jeugdgezondheidszorg
Gezondheidsonderzoeken door GGD IJsselland
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te
kunnen opgroeien. De gemeente waarin ze wonen
heeft de afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd
kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen.
Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te
doen en vaccinaties te geven. Maar ze kunnen ook
tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken

graag met hen mee. Veel ouders kennen ons al
van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een
gezondheidsonderzoek of komen we op school
om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging.
Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
Het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 of
6 jaar is veranderd. We doen het onderzoek nu in
twee delen. De doktersassistente komt eerst een
keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op
een later moment nodigen we kind en ouder(s) uit
bij ons op het consultatiebureau voor het tweede
deel van het gezondheidsonderzoek door onze
jeugdverpleegkundige.
Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente op school de lengte en het gewicht van uw kind.
U vult als ouder van tevoren een vragenlijst in en
kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld
over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We
nemen hierover dan contact met u op.
Als uw kind in groep 8 zit
We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. Tussendoor een vraag? Als ouder weet u het beste hoe het
met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of
mail ons. Of loop eens zonder afspraak binnen tijdens
het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website.
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Logopedie
De gemeente Dalfsen heeft een logopediste
aangesteld om leerlingen van de groepen twee
van de basisscholen te screenen. Ook onze school
doet mee aan deze screening. Jaarlijks worden de
testjes gedaan. Ouders krijgen van tevoren bericht
wanneer de testjes gedaan worden. De resultaten
worden met de betreffende leerkracht doorgenomen. Als de logopediste behandeling noodzakelijk
acht, zal zij de ouders in kennis stellen van haar
bevindingen, een voorstel doen ter behandeling of
voor een verwijzing zorgen naar een particuliere
logopedist. Zij neemt hierover contact met de
ouders op. Voor eventuele nacontrole-afspraken
maakt de logopediste in de loop van de cursus
een afspraak met de IB-er en de leerkrachten. Ook
hiervoor geldt bovenstaande.
Logopediste: Bertine Kijk in de Vegte-Dekker,
T 0570-524016.
6.4 Klachtenregeling
Klachtenregeling: waar gaat het om?
Er kan iets gebeuren, waarover u een klacht wilt
indienen. Leerlingen, hun ouders, leerkrachten,
bestuursleden of vrijwilligers: iedereen die bij de
school betrokken is, heeft de mogelijkheid om een
klacht in te dienen over iets waar hij of zij het niet
mee eens is. Heel wat problemen kunnen door de
school zelf worden opgelost.
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De locatiedirecteur heeft hierin een taak en
zo nodig kan een vertrouwenspersoon worden
ingeschakeld. Wij vinden het als school belang-rijk
om een zorgvuldige klachtenregeling te
hebben, omdat het correct is dat mensen die
tegen een probleem aanlopen daarmee ergens
terecht kunnen. Maar ook omdat we graag
situaties waarover geklaagd wordt uit de wereld
willen helpen of deze situaties willen verbeteren.
Er is sprake van twee soorten regelingen:
1. een (wettelijk) verplichte klachtenregeling met
een externe klachtencommissie
2. een interne klachtenregeling.
Wat kun je doen?
Een klacht kan van diverse aard zijn, bijvoorbeeld
van onderwijskundige of organisatorische aard,
of het kan betrekking hebben op ongewenste
omgangsvormen. Als iemand ergens niet tevreden over is, dan kan hij naar degene gaan, die
daar direct bij betrokken is. Bijvoorbeeld naar de
leerkracht, de locatiedirecteur of de algemeen
directeur. Zij kunnen dan proberen het probleem
op te lossen. Ook kunnen de interne en de externe
vertrouwenspersonen rechtstreeks benaderd
worden. Hun gegevens staan hieronder vermeld.
De school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor Gereformeerd Primair Onderwijs.
Ook dit adres staat hieronder vermeld.

Meer informatie over de klachtenregeling?
De interne klachtenregeling (b.) is in deze schoolgids opgenomen. De andere (zwaardere) klachtenregeling (a.) met toelichting is op school in te zien.
In verband met de kwetsbaarheid van sommige
zaken is het ook mogelijk om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van klachtenregeling (a.)
aan te vragen.

Indien geen overeenstemming
Stap 7: Klacht indienen bij de klachtencommissie

Klachtenroute
Klacht van onderwijskundige aard. Hierbij valt te
denken aan klachten over een methode, aanpassing van het programma of toetsing/beoordeling.

Klacht over ongewenste omgangsvormen
Hierbij valt te denken aan seksuele intimidatie,
agressie, geweld, racisme, discriminatie of pesten.
Hierbij zal Stap 1 bestaan uit een gesprek van de
leerling met de groepsleerkracht en een gesprek
van de ouders met de groepsleerkracht. De vervolgstappen zijn dezelfde.

Stap 1: gesprek met groepsleerkracht/docent
Indien geen overeenstemming:
Stap 2: Gesprek met schoolleiding
Indien geen overeenstemming zo nodig:
Stap 3: Gesprek met vestigingsdirecteur
Indien geen overeenstemming zo nodig:
Stap 4: Gesprek met verenigingsdirecteur
Indien geen overeenstemming:
Stap 5: Gesprek interne contactpersoon
Indien geen overeenstemming
Stap 6: Gesprek met externe vertrouwenspersoon

Klacht van schoolorganisatorische aard
Hierbij valt te denken aan vakanties, vrije dagen,
schoolbijdrage, inzetten toetscapaciteit of ziektevervanging. Hierbij zullen bovenstaande stappen
ook doorlopen worden met uitzondering van stap 1.

Externe vertrouwenspersonen
Mw. Nicole Wassink
T 06-10045584
E nwassink@centraalnederland.nl
Mw J. (Jeanet) Drost
T 06-33141356
E jdrost@centraalnderland.nl
Interne vertrouwenspersoon:
Mevr. N. Pruim
E nadja.pruim@florion.nl
Klachtencommissie gereformeerd primair onderwijs
Postbus 82324, 2508 EH DEN HAAG
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T 070 - 386 16 97 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E info@gcbo.nl
De klachtenregeling is te vinden op de website
www.florion.nl.
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
6.5 Omgang met privacy, foto- en videoopnamen
Op school worden regelmatig film- en foto-opnamen gemaakt. Het gebruik van beeldmateriaal
biedt kansen om onze school ‘op de kaart te
zetten’ en u als ouder(s)/verzorger(s) een kijkje te
geven in de dagelijkse onderwijspraktijk van de
school.
U heeft in Parro de mogelijkheid gekregen om aan
te geven waar u wel en geen toestemming voor
geeft wat betreft de AVG. De namen en adresgegevens worden niet meer in de schoolgids gezet,
wel in een schoolkalender wat u in het begin van
dit schoolseizoen krijgt van school. Hier zullen
ook de verjaardagen van de kinderen, de meesters
en juffen worden genoemd en de bijzonderheden
waar u als ouder mee te maken heeft zoals studiedagen en activiteiten van de kinderen.
6.6 Afspraken e-mailgebruik
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municeren. Elke leerkracht is per e-mail bereikbaar
op een speciaal schoolmailadres.
U kunt dat herkennen door het achtervoegsel
‘@florion.nl’. De e-mailadressen van het
perso-neel van De Vuursteen kunt u vinden op
onze website: www.de-vuursteen.nl.
We vinden e-mail niet geschikt om zaken te
bespreken. Als u wilt overleggen over de juiste
aanpak voor uw kind verzoeken we u hiervoor
een afspraak te maken met de leerkracht. Als u
dringende mededelingen hebt, die direct moeten
worden gelezen, kunt u beter de tele-foon gebruiken. We hebben intern de afspraak gemaakt
dat leerkrachten op hun vrije dagen de e-mail niet
hoeven te lezen. Ook is het niet altijd mogelijk dat
’s morgens voor schooltijd te doen.
6.7 Gebruik ICT
ICT neemt in ons onderwijs een steeds
belangrijkere plaats in. De maatschappij van
nu vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en
-vaardigheden. Daarom leren we onze leerlingen
planmatig om te gaan met ICT-middelen. Wij zien
ICT als middel om het onderwijs te optimaliseren.
De leraren gebruiken ICT als ondersteuning bij hun
lessen. Zij laten de leerlingen aan de slag gaan
met verschillende devices. In de klassen wordt
gebruik gemaakt van het digibord. De school
heeft een internetprotocol dat regelmatig wordt
bijgesteld.Computers en devices worden gebruikt
ter ondersteuning van het onderwijskundig-leer-

programma. De belangrijkste methoden die wij op
school gebruiken, hebben computerprogramma’s
die kunnen worden ingezet bij de lessen. De
Nieuwste educatieve software is zelfsturend en
biedt onze leerlingen de mogelijkheid om zelfstandig te oefenen.

illustreren op de borden onder andere hun spreekbeurten en boekbesprekingen.

6.7.1 Netwerk
Ons schoolgebouw heeft beschikking over een
modern computernetwerk. Dit netwerk wordt onderhouden door GO|ON ICT. Iedere klas is voorzien
van netwerkaansluitingen en er is wifidekking
in het hele gebouw. Op die manier kunnen grote
groepen kinderen tegelijkertijd gebruik maken
van computers, laptops, Chromebooks en andere
devices.

6.8 Adresgegevens		
Nieuwe Uitleg 2, 7721 BN Dalfsen
Postbus 46 7720 AA Dalfsen
T 0529-431781
E info.devuursteen@florion.nl
I www.de-vuursteen.nl

6.7.2 Digitale schoolborden
In de kleutergroepen wordt gebruik gemaakt van
een verrijdbaar touchscreen. De leerkracht zet
deze in om de aangeboden lesstof te illustreren
of om er instructiematerialen op te tonen. Ook
kunnen de leerlingen educatieve spelletjes op het
touchscreen spelen.

NL16 BUNQ 2034908457 met vermelding:
03HM, grootboeknummer en omschrijving!
Ten name van: Florion VGPO

Directeur
Mw. Harmke Withaar
T 06 22 741 746
E info.devuursteen@florion.nl
Bankrekeningnummer
IBAN: NL55 RABO 0170.4606.57
GSV Accretio o.v.v. GBS De Vuursteen.

In de groepen 3 tot en met 8 wordt gebruik
gemaakt van digitale schoolborden, die de leerkrachten in staat stellen om met behulp van
educatieve software op interactieve wijze les
te geven. Daarnaast hebben deze borden de functie van presentatiemiddel ter ondersteuning en
verlevendiging van de leerstof. De leerlingen
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7. NAMEN EN ADRESSEN
Onderwijsteam
a = administratie
f = facilitair medewerker
g = groepsleraar
lio = leraar in opleiding
oa = onderwijsassistent
rt = remedial teacher
sl = schoolleider
ib = intern begeleider
st = stagaire
sl = schoolleider
wrn.sl = waarnemend schoolleider
vr = vrijwilliger
Agakhanian, A. (f)
T 0529-785086
E andre.agakhanian@florion.nl
Gelder-Dunnink, B. van (oa)
T 0529-434860
E thea.vangelder@florion.nl
Gunnink-Odink, G. (g)
T 0529-482003
E gerlien.gunnink@florion.nl
Ten Have-von Lindheim E.M. (oa/a)
T 0529-430344
E marlies.tenhave@florion.nl
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ten Heuw- Schoon, I.
T 06-12462757
E Ivonne.tenheuw@florion.nl
Kuiper J. (ib)
T Bereikbaar via het tel. van school
E jannet.kuipers@florion.nl
Pruim-Huisman, N. (ib en g)
T 06-28799021
E nadja.pruim@florion.nl
Tepper, W. (g)
T 06-38640298
E wieger.tepper@@florion.nl
Westert, E. (vr)
E ewestert@hotmail.com
Willerink-Lok, T.G. (g)
T 0529-467432
E nynke.willering@florion.nl
Willems, G. (g)
T 06-12210301
E gerrit.willems@florion.nl
Withaar-Pastoor, H.(s.l.)
T 06-22741746

E harmke.withaar@florion.nl
Nijkamp, M. (g)
T 06-42 525 069
E marieke.nijkamp@florion.nl
Verkeersouder
Melissa Schuurman
Thea van Gelder
Christine van Pijkeren
Marjan Ophoff

Korterink,R. (g)
T 06-57262276
Bovenschools Facilitair
medewerker
Harm Jonker
Henri Dunantstraat 24/A
7721 HN Dalfsen
T 06-23371429
E harm.jonker@florion.nl

Oud papier
Anneke ter Velde
Thea van Gelder
Activiteitencommissie
Monique van Dijk
Anita Stokman
Janneke Pruim
Rianne Velthuis
Nienke Pruim
Brendy Brinkman
Dorine Dunnink
Kluscommissie
Henri Brinkman
T 0529-432701
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