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Beste ouders, verzorgers, begeleiders en belangstellenden,   

Voor u ligt de schoolgids van Onderwijs Expertise Centrum 't Ravelijn. Wij zijn een school voor speciaal 
(basis) onderwijs. We bieden extra ondersteuning op zowel didactiek als gedrag. De kracht, het talent 
en de behoefte van de leerling staat bij ons centraal.   

In deze schoolgids staat beschreven hoe het onderwijs op ’t Ravelijn in Steenwijk wordt vormgegeven. 
Daarnaast vindt u ook informatie over de ouderbijdrage, ouderparticipatie, regels en afspraken en 
klachtencommissie. De schoolgids is digitaal te downloaden op onze website. 

Voor ons is samenwerking met u als ouder/verzorger van wezenlijk belang om uw kind goed onderwijs 
te bieden. Soms komt het voor dat het op school goed gaat en thuis minder, of juist andersom. Ons 
gezamenlijk doel is dat het met uw kind zowel op school als thuis goed gaat. Wij zetten ons volledig in 
voor deze belangrijke samenwerking. De groepsleerkrachten, leraarondersteuners, specialisten en het 
management team van deze school staan altijd voor u klaar. 

Namens het team van ’t Ravelijn in Steenwijk   

Connie Kok Bijker, directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

OEC 't Ravelijn, school voor speciaal (basis) 
onderwijs.
De Vesting 15
8332GL Steenwijk

 0521-712500
 http://www.oecravelijn.nl
 info@oecravelijn.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Connie Kok-Bijker c.kok@oecravelijn.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

189

2018-2019

ONZE LEERLINGEN

't Ravelijn biedt onderwijs aan leerlingen die vanwege hun gedrag, psychiatrische problemen, 
leerproblemen of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het 
regulier onderwijs. Op ‘t Ravelijn gaan ongeveer 200 leerlingen naar school. Wij bieden de leerlingen 
onderwijs waarbij we uitgaan van de mogelijkheden en de belangstelling van het kind. We sluiten 
daarbij aan bij de kerndoelen uit het speciaal onderwijs met een pedagogisch klimaat waarin leerlingen 
zich veilig voelen. 't Ravelijn is kort gezegd, bestemd voor kinderen bij wie het ontwikkelingsproces is 
verstoord of waar het verstoord dreigt te worden. De oorzaak, maar ook de aard daarvan is voor ieder 
kind anders. Ons team, dat gespecialiseerd is in speciale onderwijsbehoeften, probeert iedere dag 
opnieuw positief gedrag te stimuleren vanuit onze kernwaarden Respect, Veligheid en 
Verantwoordelijkheid.

Schoolbestuur

Stichting Samenlevingsscholen
Aantal scholen: 2
Aantal leerlingen: 307


Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV PO Hoogeveen, Meppel, Steenwijk e.o..
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Kernwoorden

Respect

VerantwoordelijkheidVeiligheid

Expertise Professioneel

Missie en visie

MISSIE

Om onze leerlingen een uitdagend toekomstperspectief te bieden, kijken wij naar de talenten van onze 
leerlingen en geven we hen de kans om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Wij bieden de 
leerlingen onderwijs waarbij we uitgaan van de mogelijkheden, de behoefte en de belangstelling van 
iedere leerling. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de doelen uit het regulier onderwijs. 
Regelmatig is er sprake van een zeer complexe problematiek. Deze problematiek brengt met zich mee 
dat leerlingen vaak belemmerd worden in hun leerproces. Dat kan betekenen dat het onderwijs anders 
georganiseerd moet worden en dat de doelen uit het regulier onderwijs aangepast moeten worden. 
Heel belangrijk is dat onze leerlingen zich veilig voelen in een professioneel pedagogisch klimaat. Onze 
professionele en betrokken medewerkers staan hiervoor met hart en ziel klaar.

VISIE

In ons pedagogisch klimaat bieden we veiligheid, voorspelbaarheid en duidelijke structuur. Al ons 
handelen is gebaseerd op de 3 kernwaarden van ’t Ravelijn: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. 
We hebben een goede samenwerking met het kind en de ouders hoog in ons vaandel staan. Een goede 
samenwerking kan alleen tot stand komen als iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin neemt. Dit 
blijkt uit een actief betrokken houding van iedereen. Hiervoor is een open communicatie, luisteren naar 
elkaar en vertrouwen hebben in elkaar een voorwaarde. Als school communiceren we helder en 
oplossingsgericht.   Vanuit ons veilige pedagogische klimaat stimuleren wij de persoons, kennis en 
talentontwikkeling van onze kinderen met hun speciale onderwijsbehoeften. We stemmen ons 
pedagogisch en didactisch handelen af op de specifieke behoeften van elk kind.

Prioriteiten

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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In het schooljaar 2019-2010 zullen we ons extra richten op het volgende:

• PBS (Positive Behaviour Support) We gaan ons onderwijs nog verder afstemmen op de 
kernwaarden van onze school en hopen in 2020 het certificaat "PBS school" te behalen.

• Talentontwikkeling: Alle leerlingen zullen gaan deelnemen aan onze talentmiddagen. Hier 
hebben we afgelopen schooljaar al een start mee gemaakt, dit zullen we het komende schooljaar 
verder ontwikkelen.

• Update en scholing van de methodiek 'zo leer je kinderen lezen en spellen'. 
• ASS, kennis en vaardigheden vergroten.
• Agressie Hantering, voorkomen van en omgaan met agressie.
• Sturen op opbrengsten, schoolbreed en in de klas

Identiteit

't Ravelijn heeft een bijzonder neutraal karakter. We willen bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 
leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden 
zoals die leven in de Nederlandse samenleving. We nemen hierbij niet één levensbeschouwing als 
vertrekpunt, maar bieden ruimte voor diversiteit. Levensbeschouwelijk onderwijs is onderdeel van ons 
lesprogramma en wordt aangeboden door de eigen leerkracht m.b.v. de methode 'Kleur op school'.
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ONS TEAM

Het team van ‘t Ravelijn zet zich met hart en ziel in voor de leerlingen. De behoefte van de leerling staat 
centraal. Iedere leerling is daarin uniek. Iedere leerling heeft zijn eigen aanpak nodig, maar heeft ook 
zijn eigen talenten. Daar geven wij graag alle ruimte aan en gaan daarbij samen met ouders, verzorgers 
en de leerling op zoek naar een uitdagend toekomstperspectief. Het team van ’t Ravelijn bestaat uit 
ruim veertig gespecialiseerde medewerkers; leerkrachten, leraarondersteuners, intern begeleiders, 
autismecoach, vakdocenten bewegingsonderwijs, maatschappelijk werker, orthopedagoog, 
psycholoog en de directeur. Daarnaast zijn er logopedisten, fysiotherapeuten, cognitieve 
gedragswerkers en psychomotorische therapeuten werkzaam binnen de school.

COMMISSIE VAN BEGELEIDING (CvB)

De commissie van begeleiding is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De CvB bestaat uit de 
directeur (voorzitter), de intern begeleiders/teamleiders, de schoolmaatschappelijk werker, de 
gedragswetenschappers, de schoolarts en voor de leerlingen uit Steenwijkerland sluit ook de 
jeugdconsulent van de gemeente aan. De commissie vergadert wekelijks op maandagochtend.

GROEPSINDELING

De groepen op onze school hebben een andere benaming dan in het reguliere onderwijs. We werken 
niet met groep 1 t/m 8, maar met groep A t/m O (15 groepen). Afhankelijk van de leeftijd en/of de 
ontwikkeling van het kind, zit hij/zij één of meerdere jaren in het SBO. De indeling van de lesgroepen 
wordt gedaan op basis van een aantal criteria:

• kalenderleeftijd
• sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau
• didactisch niveau
• gedrag

Aan het eind van ieder schooljaar wordt een nieuwe groepsindeling gemaakt door bovenstaande 
criteria. Tijdens de laatste oudergesprekken van het schooljaar horen ouder(s)/verzorger(s) in welke 
lesgroep hun kind het daaropvolgende schooljaar wordt geplaatst. Het kan voorkomen dat uw kind in 
dezelfde lesgroep blijft. Dit is echter zeker geen kwestie van blijven zitten! Het heeft te maken met de 
in-en uitstroom van leerlingen en de individuele niveaus van de kinderen. Het is altijd zo dat uw kind 
verder gaat met de lesstof waar hij/zij gebleven is. Het kan ook zijn dat uw kind een groep overslaat. Dit 
heeft te maken met het feit dat er groepen zijn die dezelfde stof doorlopen. Nadere toelichting kan 
volgen bij de intake, rapportbespreking of op de ouderavond aan het begin van hetschooljaar. 

Voordat leerlingen geplaatst worden op onze school vindt er een intake plaats met de verwijzende 
school, ouders, nieuwe leerkracht en de CievB om de onderwijsbehoeften in kaart te brengen. Daarna 
worden de nieuwe leerlingen op basis van overdracht en intake gegevens in de meest passende groep 
geplaatst. Er volgt een observatieperiode. Na deze periode van vier weken wordt de observatieperiode 
met de CievB geëvalueerd en kunnen we besluiten om een leerling over te plaatsen naar een andere 
groep. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Uitgangspunt is dat de leerlingen die de leeftijd van 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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12 jaar bereikt hebben, doorstromen naar het vervolgonderwijs. Leerlingen stromen uit naar zowel 
regulier voortgezet onderwijs als speciaal voortgezet onderwijs.

HET KLASLOKAAL

Iedere klas heeft te maken met vaste structuren zoals planborden voor taken en spel en visualisatie van 
het maand- en dagritme. Verder wordt in elke klas de time-timer gebruikt. Dit is een klok die 
doormiddel van kleuren leerlingen duidelijk maakt hoelang iets duurt. Ook gebruiken wij 
geluidsdempers en zijn er prikkelarme TEACCH-werkplekken met visualisering ingericht.

TIME-IN

Sinds augustus 2014 maken we gebruik van de ‘time in’ ruimte. De time in is een lokaal met vijf 
werkplekken, een ontspanningsplek, een pad plek en een bureau voor de leraarondersteuner. 
Leerlingen kunnen vanuit de groep door de leerkracht naar de time in worden gebracht om boosheid te 
voorkomen of ter ontspanning. In de time is dagelijks een leraarondersteuner aanwezig. We 
voorkomen hiermee onnodige onrust in de lesgroepen en bieden leerlingen passende hulp.

CHECK IN - CHECK OUT (CI-CO)

Op 't Ravelijn bieden we de CI-CO aan als gedragsinterventie. Deze interventie is bedoeld voor 
leerlingen die kortdurend behoefte hebben aan extra begeleiding, zodat zij op een positieve manier 
kunnen werken aan hun doelen. De leerlingen die hieraan deelnemen gaan elke ochtend bij 
binnenkomst, voordat zij naar de klas gaan, naar de CICO ruimte. Daar zit de CICO coördinator. Deze 
gaat samen met de leerling het doel voor die dag bespreken. Deze staat op een dagkaart. Vervolgens 
neemt de leerling de dagkaart mee naar de klas en geeft deze aan de leerkracht. De leerkracht geeft 
gedurende de dag op vaste momenten feedback aan de leerling gericht op zijn/haar persoonlijke doel. 
De score wordt genoteerd op de dagkaart. Vlak voor het naar huis gaan vindt de Check out plaats, de 
leerling gaat dan naar de CICO ruimte en laat zijn dagkaart aan de CICO coördinator zien. Samen 
bekijken ze de score van de dag. De leerling krijgt positieve feedback op zijn/haar gedrag. De dagkaart 
krijgt de leerling elke dag mee naar huis, zodat hij/zij deze vol trots kan laten zien. Het is de bedoeling 
dat de leerling thuis ook positieve feedback krijgt op de dag en dat de dagkaart wordt ondertekend. 
Deze wordt de volgende dag weer mee naar school genomen, zodat deze daar bewaard kunnen 
worden. Na 8 weken vindt er een evaluatie plaats. Ouders/verzorgers worden daar voor uitgenodigd. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

Verlof personeel

Structuur, veiligheid en voorspelbaarheid vinden we zeer belangrijk voor onze leerlingen. Onze 
leerlingen hechten veel veiligheid aan de vaste groepsleerkracht. Toch kan het gebeuren dat een 
leerkracht een dag afwezig is door ziekte of verlof. De vervanger is meestal een leerkracht van onze 
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school, zodat er zo min mogelijk onrust ontstaat. In geval van nood delen we groepen op of overleggen 
we met ouders over thuisblijven.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Bevordering van het 
taalgebruik

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

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

Onderwijsprogramma

In het onderwijsprogramma streven we de doelen van het reguliere onderwijs na. Daarnaast besteden 
we ook specifieke aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling waarbij we gebruik maken van 
daarop gerichte programma’s zoals PAD(Programma Alternatieve Denkstrategieën). De leergebied 
overstijgende kerndoelen vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt. Om onderwijsaanbod conform 
de leergebiedoverstijgende kerndoelen te realiseren zetten wij onze pedagogische kennis in.   
Deze kerndoelen bestrijken de volgende domeinen:

•  leren leren
•  leren een taak uitvoeren    
•  leren functioneren in verschillende sociale situaties       
• ontwikkelenvan een persoonlijk toekomstperspectief      
• zintuiglijkeen motorische ontwikkeling       
• omgaan met technologische hulpmiddelen

Onderbouw

De jongste leerlingen werken met de methode Schatkist. De kinderen krijgen een lesaanbod met 
accenten op het spelend bezig zijn in een stimulerende leeromgeving, gericht op de ontwikkeling van 
spraak en taal, motoriek, sociale- en emotionele vorming envoorbereidend rekenen, lezen en schrijven. 
Pas wanneer hier voldaan is aan de leervoorwaarden beginnen we met het aanvankelijk leren. Leren 
spelen,samenspelen, versterken van het zelfvertrouwen, stimuleren van de werkhoudingen het 
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taalontwikkeling
7 uur 8 uur 

Rekenvoorwaarden
3 uur 4 uur 

Voorbereidend schrijven
1 uur 1 u 30 min

Wereldoriëntatie
1 u 30 min 1 u 30 min

bevorderen van de concentratie staan eerst centraal. 

Midden- en Bovenbouw

Naast de noodzakelijke orthopedagogische zorg ligt in de midden- en bovenbouw meer nadruk op de 
meer schoolse vakken. Wij streven zoveel mogelijk de kerndoelen van het regulier basisonderwijs na. 
Door sociaal-emotionele, lichamelijke en/of cognitieve beperkingen zullen de doelen soms aangepast 
moeten worden. 

De belangrijkste methodes waar we mee werken:

Rekenen: Reken Zeker en Met Sprongen Vooruit

Taal en Spelling: STAAL, Zo Leer Je Kinderen Lezen En Spellen

Technisch Lezen: Speciale leesbegeleiding, Estafette, Zo Leer Je Kinderen Lezen En Spellen

Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip, Cito Hulpboek Begrijpend Lezen

Schrijven: Pennenstreken, Schrijven leer je zo, Schrijfdans

Aardrijkskunde: De blauwe planeet, topomania

Geschiedenis: Speurtocht

Natuur en Techniek: Argus Clou

Engels: Groove

Levensbeschouwing: Kleur

Huiswerk

In de midden- en bovenbouwgroepen krijgen leerlingen, wanneer de ontwikkeling het mogelijk maakt, 
huiswerk. Hierbij wordt rekening gehouden met individuele verschillen. Het is de bedoeling dat 
kinderen lerenthuis aandacht en tijd aan huiswerk te besteden. Dit ook ter voorbereiding op het 
vervolgonderwijs. In de midden- en bovenbouw houden alle leerlingen een boekbespreking, 
spreekbeurt. In de bovenbouw wordt ook een werkstuk gemaakt. Hierin worden de kinderen vanuit 
school goed begeleid. Om te leren hoe om temet huiswerk we begeleiding aan voor het aanpakken en 
plannen van het huiswerk(dagtaak, weektaak, agenda). 
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Levensbeschouwing en 
sociale vaardigeheden 2 uur 2 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
2 u 15 min 2 u 15 min

Spel
5 u 15 min 3 u 45 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

DE ONDERBOUW

De jongste leerlingen werken met de methode Schatkist. De kinderen krijgen een lesaanbod met 
accenten op het spelend bezig zijn in een stimulerende leeromgeving, gericht op de ontwikkeling van 
spraak en taal, motoriek, sociale- en emotionele vorming en voorbereidend rekenen, lezen en schrijven. 
Pas wanneer hier voldaan is aan de leervoorwaarden beginnen we met het aanvankelijk leren. Leren 
spelen, samenspelen, versterken van het zelfvertrouwen, stimuleren van de werkhouding en het 

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 uur 5 u 15 min 5 u 15 min 5 uur 5 uur 5 uur 

Taal
3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
1 uur 1 u 15 min 1 u 30 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 

Sociale Vaardigheden
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Spelling
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Schrijven
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 

Spel
1 uur 45 min 30 min

Begrijpend Lezen
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min
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bevorderen van de concentratie staan eerst centraal.

DE MIDDEN-EN BOVENBOUW

Naast de noodzakelijke orthopedagogische zorg ligt in de midden- en bovenbouw meer nadruk op de 
meer schoolse vakken. Wij streven zoveel mogelijk de kerndoelen van het regulier basisonderwijs na. 
Door sociaal-emotionele, lichamelijke en/of cognitieve beperkingen zullen de doelen soms aangepast 
moeten worden.

De belangrijkste methodes waar we mee werken: 

Rekenen:  Reken Zeker en Met Sprongen Vooruit
Taal en Spelling: STAAL
Technisch lezen: Zo leer je kinderen lezen en spellen en Estafette
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Schrijven: Pennenstreken, Schrijven leer je zo! en Schrijfdans
Aardrijkskunde: De blauwe planeet
Geschiedenis: Speurtocht
Natuur en techniek: Argus Clou
Engels: Groove me

Levensbeschouwing: Kleur op school

Tijdens de talentmomenten staan diverse creatieve vakken centraal.
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Mediatheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Fysiotherapie / Logopedie / Psychomotorische therapie
• Handvaardigheidslokaal
• Touwladder / Time in / bedaarruimte / Check in Check out
• Hoogbegaafdheidsbegeleiding
• Projecten/trainingen in belang van de sociaal emotioneel ontwikkeling

Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt’.

TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV)

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Wilt u 
uw kind aanmelden voor speciaal (basis) onderwijs? Dan heeft u hiervoor een 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband in de regio waar u woont beslist 
over de afgifte van de TLV. Per samenwerkingsverband is dit anders ingericht. Op onze site vindt u 
meer informatie over het aanmelden van uw kind op 't Ravelijn.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP)

Na toelating tot 't Ravelijn wordt na de intake, door de Commissie van Begeleiding een 
ontwikkelingsperspectief opgesteld. Op basis van de onderwijsrelevante begin situatie, de 
bevorderende en belemmerende factoren wordt het verwachte profiel dat de leerling gaat volgen in het 
vervolgonderwijs beschreven. Het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoefte van de leerling 
zijn bepalend voor het planmatig handelen van de leerkracht. Op basis van de uitgangspunten van 
handelings- en opbrengst gericht werken, wordt een plan opgesteld om de doelstellingen te realiseren. 
Dit plan wordt ondertekend door de gezaghebbende(n). In februari en juni worden de doelen 
geëvalueerd en bijgesteld. De resultaten worden besproken met de ouder(s)/verzorger(s).

DOELEN

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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Op het 't Ravelijn wordt gewerkt volgens de Kerndoelen Speciaal Onderwijs. Het gaat hierbij om 
leergebiedspecifieke en -overstijgende kerndoelen die door de overheid zijn vastgesteld in 2009. De 
leergebiedspecifieke kerndoelen zijn gericht op de didactische ontwikkeling van leerlingen. De 
leergebied overstijgende kerndoelen betreffen een bredere ontwikkeling van kinderen en hiervoor zijn 
de volgende leerlijnen ontwikkeld die geïntegreerd zijn binnen het onderwijsprogramma:

• Zintuiglijke en motorische ontwikkeling
• Sociaal-emotioneleontwikkeling - Zelfbeeld 
• Sociaal-emotioneleontwikkeling - Sociaal gedrag
• Leren Leren
• Omgaan met media
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

't Ravelijn biedt onderwijs aan leerlingen die vanwege hun gedrag, psychiatrische problemen, 
leerproblemen of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het 
regulier onderwijs. Onze ervaren en betrokken medewerkers zorgen ervoor dat deze leerlingen zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Wij gaan daarbij uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling 
met als doel een passende en betekenisvolle deelname aan de samenleving. Samen met ouders en 
onderwijs- en zorginstellingen bieden wij onze leerlingen een krachtige en flexibele basis voor de 
toekomst. Ons uitgangspunt? Iedere leerling heeft recht op een passende onderwijsplek en onderwijs 
dat zich kenmerkt door maatwerk, flexibiliteit en resultaat.  

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 6

Gedragsspecialist 8

Intern begeleider 18

Orthopedagoog 8

Rekenspecialist 6

Specialist hoogbegaafdheid 4

Taalspecialist 6

Fysiotherapeut 6

Logopedist 6

Schoolmaatschappelijk werk 6

Leraarondersteuner HBO 64

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Binnen onze school werken wij zoals eerder vermeld met PBS. Onze kernwaarden zijn veiligheid, 
verantwoordelijkheid en respect. Het hele PBS systeem zit door onze school verweven met daarbij dus 
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ook hoe we met elkaar om gaan. Wanneer er sprake is dat een kind plaagt of pest dan spreken we dit 
kind aan met onze kernwaarden. Passend bij de leeftijd en de problematiek van het kind volgt ook een 
consequentie. Dit kan zijn een sorry tekening maken, het uittekenen met een leerkracht van de situatie 
, maar ook contact met de desbetreffende ouders. Ons doel rondom pesten is dat kinderen leren hun 
eigen aandeel te zien in verschillende situaties en hierin gedragsverandering aan te brengen. 

Om verschillende redenen is het mogelijk dat kinderen fysieke of verbale agressie laten zien. Uiteraard 
wordt dit niet getolereerd en staan hier consequenties op. Om agressie zoveel mogelijk voor te zijn én 
om te weten hoe te handelen in geval van agressie worden wij als team jaarlijks getraind door Flinch 
Agressie hantering. Zie voor meer informatie www.flinch.nl 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquetetool van Vensters.

Momenteel wordt er een veiligheidsplan geschreven door twee collega's. Op onze school werken we 
met de methodes PBS, PAD en ZIEN tav van sociale veiligheid. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De antipestcoördinator op onze school is mevr. Jorna. U kunt de antipestcoördinator bereiken via 
m.jorna@oecravelijn.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Jorna. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
m.jorna@oecravelijn.nl.

3.3 Met wie we samenwerken

Onze ketenpartners en expertise binnen de school

't Ravelijn is een onderwijs expertise centrum voor kinderen met gedragsproblemen, leerproblemen, 
gedragsstoornissen en psychiatrische stoornissen. Op onze school kunnen leerlingen voor extra 
ondersteuning in aanmerking komen. Dit kan zijn op het gebied van de touwladder
(gedragsondersteuning), extra bewegingsonderwijs, logopedie, fysiotherapie, cognitieve 
gedragstherapie en psychomotorische therapie. Logopedie, fysiotherapie, PMT en 
cognitievegedragstherapie wordt aangeboden op school door externe hulpverleners. De bekostiging 
van de therapie verloopt via de ziektekostenverzekering.

GGD IJSSELLAND

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft 
onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar u kunt 
ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten 
denken graag met u mee. Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de 
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basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek. Voor de 
gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging via de mail en een herinnering via SMS.  Als uw 
kind 5 of 6 jaar oud is Voor het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 of 6 jaar oud komen de 
doktersassistente en de jeugdarts op school. We nodigen u ook uit om bij dit onderzoek aanwezig te 
zijn. Het onderzoek bestaat uit twee delen: · Eerst doet onze doktersassistente* een ogen en 
gehoortest en meet ze de lengte en het gewicht van uw kind. · Daarna doet de jeugdarts het 
gezondheidsonderzoek. Dat bestaat uit een gesprek met u en uw kind en een lichamelijk onderzoek.  
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 en doet ze een ogen- en gehoortest. U vult als ouder van tevoren een online 
vragenlijst in en u kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en 
opvoeding. We nemen hierover contact met u op.

Het onderzoek bestaat uit twee delen: · Eerst doet onze doktersassistente* een ogen en gehoortest en 
meet ze de lengte en het gewicht van uw kind. · Daarna doet de jeugdarts het gezondheidsonderzoek. 
Dit bestaat uit een gesprek met u en uw kind en zo nodig een lichamelijk onderzoek. *De 
doktersassistente doet onderzoeken als meten en wegen en de ogen- en gehoortest in overleg met de 
ouder. Online ouderportaal Mijn Kinddossier De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school 
leest u terug in ons online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. In Mijn Kinddossier: · vult u de vragenlijst in · 
vindt u de groeicurve (lengte en gewicht) van uw kind · vindt u meer informatie over onze 
gezondheidsonderzoeken · kunt u adviezen van onze jeugdarts en jeugdverpleegkundige nalezen 
Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl. Wilt u in Mijn Kinddossier uw 
contactgegevens checken? 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 zonder afspraak binnen tijdens het 
inloopspreekuur! De tijden staan op onze website. Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg Telefoon 
088 443 07 02 (op werkdagen) | E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl Website 
www.ggdijsselland.nl 

GGZ

We werken nauw samen met diverse GGZ instanties. We verkorten hiermee de lijnen en werken vanuit 
het idee ‘1 kind, 1 plan’. Ouders, school en hulpverlening werken vanuit dezelfde kaders in het belang 
van het kind. 

Ambiq

Per augustus 2016 is Ambiq wekelijks op school. Ambiq biedt Psychomotorische therapie (PMT) aan 
individuele kinderen op onze school. De hulpvraag voor deze therapie kan zowel vanuit ouders als 
school komen. Voorafgaand aan de therapie zal er altijd een gesprek zijn en een aanmelding bij Ambiq. 

De Praatmaat

De logopedie wordt op onze locatie verzorgd door de Praatmaat, www.depraatmaatgroep.nl. Als vast 
onderdeel van de intake op 't Ravelijn, wordt logopedie besproken. In de observatieperiode screent de 
schoollogopedist of de nieuwe leerling logopedische zorg nodig heeft en communiceert dit met de 
logopedist van de Praatmaat. Indien logopedische zorg geïndiceerd is, neemt de logopedist contact op 
met de ouder/verzorger om de mogelijkheden te bespreken. Ouders kunnen zelf ook altijd contact 
opnemen met de logopedist op deze locatie. U kunt de Praatmaat ook bereiken via 
info@depraatmaatgroep.nl 

Praktijk Hogewal

De fysiotherapie op onze school wordt verzorgd door Praktijk Hogewal. Het uitgangspunt voor 
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kinderfysiotherapie is een optimale ontwikkeling van het kind. De therapie richt zich specifiek op de 
ontwikkeling van het bewegend functioneren. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis 
van kind gerelateerde aandoeningen en kennis van de invloed van groei enontwikkeling. Alleen de 
leerlingen waarbij aanwijzingen zijn (vanuit handelingsplan,informatie intake) dat kinderfysiotherapie 
gewenst is, worden in de eerste lesweken gescreend door de fysiotherapeut. Indien u hier bezwaar 
tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de locatiedirecteur. U wordt altijd op de hoogtegebracht van 
de extra ondersteuning die uw kind krijgt. Ook is het mogelijk om meete kijken tijdens de therapie of 
een gesprek aan te vragen met de therapeut. 

Medicatie en samenwerking met andere instanties

Wij worden graag op de hoogte gehouden van de begeleiding die buiten school plaatsvindt en de 
medicatie die uw kind krijgt. Ook over veranderingen hierin worden wij graag geïnformeerd, dit kan 
namelijk belangrijk zijn voor de omgang met de leerling in de klas. Ook houden we deze informatie bij 
op de leerlingenkaart. Dit document is belangrijk voor leerkrachten en ondersteuners, op die manier 
bieden wij uw kind de juiste begeleiding. Vanzelfsprekend zijn wij bereid mee te werken als in het kader 
van een behandeling elders schoolinformatie noodzakelijk is. 

Individuele hulp aan leerlingen 

Wij sluiten ons aan bij het beleidsstandpunt van het Besturenoverleg Lokaal Onderwijsbeleid Zwolle 
(BLOZ) als het gaat om het geven van bijvoorbeeld Remedial Teaching op verzoek van en bekostigd 
door ouders, door particuliere bureaus tijdens de schooluren. Er worden op de locatie geen kinderen 
onder schooltijd geholpen door commerciële instellingen, waarbij de ouders voor bekostiging zorg 
dragen. Het maakt niet uit of deze hulp op school plaatsvindt of op een andere locatie. 

Soms blijkt dat leerlingen meer begeleiding nodig hebben dan kan worden geboden in een stamgroep. 
Voor deze leerlingen hebben we sinds augustus 2018 een aanbod gecreëerd binnen een SO+ groep van 
6 leerlingen met een leerkracht en een leraarondersteuner. De jeugdzorg financiert mee om deze groep 
te bekostigen. Zij sluiten dan ook aan bij alle multidisciplinaireoverleggen. Het is in sommige gevallen 
mogelijk om leerlingen via de inzet van een persoonsgebonden budget van individuelehulp te voorzien. 
De inzet daarvan gebeurt dan in overleg met ‘t Ravelijn enwordt ook vastgelegd in het handelingsplan. 
We hebben o.a. een leerkracht indienst die hoogbegaafde kinderen begeleid. Daarnaast werken we 
samen met externe instanties die individuele kinderen begeleiden in de groep.   

De touwladder 

De touwladder heeft een centrale plaats binnen ons onderwijs. De touwladder is er voor leerlingen die 
specifieke begeleiding nodig hebben bij het verwerven van vaardigheden. De Touwladder is een 
hulpklas waar leerlingen, net als bij een touwladder, steeds een stapje verder proberen te komen. Soms 
wiebelt de touwladder een beetje, soms maak je weleens een misstap, maar met hulp kom je een stap 
verder om je doel te bereiken. De Touwladder is dus een vorm van speciale begeleiding.Binnen de 
Touwladder worden vaardigheden geoefend die voor de leerling moeilijk zijn en waar meer individuele 
begeleiding voor nodig is. De hulpvragen zijn divers. Bij jonge leerlingen gaat het vaak om kring gedrag, 
werkhouding en spelvaardigheden aanleren. Bij wat oudere leerlingen gaat het vaak om sociale 
vaardigheden, spelbegeleiding en weerbaarheid. Voor sommige leerlingen is De Touwladder ook een 
plek om tot rust te komen. In het begin is het vooral van belang dat leerlingen positieve ervaringen op 
doen. Het doel is dat leerlingen zich competent voelen, dat ze het gevoel hebben dat ze de situatie en 
het werk goed aankunnen en beheersen en zich daardoor prettig en ontspannen voelen. Hierdoor 
groeit hun zelfvertrouwenen klimmen ze op de touwladder een stapje verder.  De 
plaatsingsmogelijkheid in de touwladder is beperkt, zodat er helaas niet altijd direct plaats is voor 
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leerlingen. De leerkracht meldt een leerling hiervoor aan in overleg met de IB-er. De autisme coach kijkt 
en denkt ook mee in de lesgroepen. Op deze manier profiteren leerlingen en leerkrachten optimaal van 
de specifieke kennis van de autisme coach.

Video-interactiebegeleiding

We willen de kwaliteit van het onderwijs verbeteren doorleerkrachten ook intern te begeleiden, onder 
andere met behulp vanvideo-opnames in de klas. De video-opnames zijn voor intern gebruik en worden 
besproken door de IBer, autismecoach en de groepsleerkrachten. 

Stagiaires
't Ravelijn biedt scholen de mogelijkheid aan om studenten stage te laten lopen. Dat wil dus zeggen 
dat uw kind te maken kan krijgen met studenten van verschillende opleidingen, zoals de Pabo, SPW, 
SPH, Pedagogiek, maar ook van Logopedie of andere specialismen die we hier op school hebben. Deze 
studenten doen onder begeleiding activiteiten met kinderen en kunnen, met uw toestemming, 
aanwezig zijn bij gesprekken. 't Ravelijn werkt met grote regelmaat mee aan onderzoeken vanuit 
diverse universiteite. Wij hopen hiermee een positieve bijdrage te leveren aan wetenschappelijke 
ontwikkelingen,welke ook in het belang zijn van uw kind.

Samenwerkingspartners

We werken vaak samen met jeugdhulp en onderwijs (gerelateerde) instellingen. We werken regelmatig 
samen met voor - en vroegschoolse educatie en medische zorg.

Onze school werkt onder andere samen met:

Voor- en vroegschoolse educatie
• Medisch Kinderdag Verblijf
• Peuterspeelzaal

Medische zorg
• Ziekenhuis
• Auditief Centrum

Zorg voor jeugd
• Instelling voor Jeugdzorg
• Instelling voor Jeugd GGZ
• Orthopedagogisch behandelcentrum
• Dagbehandeling voor het Jonge Kind
• Centrum voor Jeugd en Gezin
• Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)
• Stichting MEE
• alle betrokken hulpverlening
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Onderwijs (gerelateerde) instellingen
• BaO
• SBO
• VO
• VSO

Samenwerkingsverband(en)

Wat is een samenwerkingsverband?
In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe het onderwijs voor ieder kind 
geregeld is. Wat heeft het kind nodig? Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan 
dat voor een aantal jaren wordt opgesteld. Scholen kijken samen wat er nodig is om voor alle 
leerlingen onderwijs te organiseren. En of het kind passend onderwijs kan krijgen in het 
basisonderwijs of juist in het speciaal onderwijs.

Onze school valt onder en werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:

Samenwerkingsverband Website

SWV passend onderwijs PO 2203 http://www.po2203.nl/website/home

Stg. SWV PO Friesland 2101 PO2101 https://www.swvzofriesland.nl/nl/

Stg Samenwerkingsverband 22-02 PO2202 http://swv2202.nl/
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Contactmomenten en contactavonden

In het begin van het nieuwe schooljaar wordt er door de groepsleerkracht telefonisch contact 
opgenomen met ouders/verzorgers. Eventuele bijzonderheden worden kort doorgesproken en indien 
nodig wordt er een afspraak gemaakt. Ook krijgt u aan het begin van het schooljaar een vragenlijst voor 
ouders. We vragen u ieder jaar opnieuw deze vragenlijst in te vullen, om onze gegevens rondom 
medicijnen, hulpverlening, diagnoses zo recent mogelijk tehouden op de leerlingenkaart.  Uiterlijk zes 
weken na plaatsing wordt door de leerkrachten met ouders/verzorgers een 
ontwikkelingsperspectiefplan besproken en ondertekend. Ook zijn er drie keer per jaar individuele 
contactmiddagen/avonden. Het rapport en of het ontwikkelingsperspectiefplan worden dan met u 
besproken. U heeft gelegenheid om vragen te stellen en het handelingsplan te ondertekenen voor 
akkoord. Op contactavonden is ook de mogelijkheid om op uw verzoek met de locatiedirecteur, 
therapeuten,specialisten, intern begeleider te spreken. Zoals eerder vermeld wordt er in het laatste SO-
jaar bij leerlingen een onafhankelijke test afgenomen. De uitkomst van de test wordt met de 
ouders/verzorgers besproken, zodra degegevens bekend zijn. 

Parro-app en nieuwsbrieven

We proberen onze leerlingen te stimuleren om zoveel mogelijk zelf te vertellen wat er thuis en op 
school gebeurt. Goed contact met de ouders is daarbij noodzakelijk. Wekelijks ontvangen ouders via de 
Parro app,  informatie wat er die week is gebeurd in de klas. Tijdens de informatieavond krijgt u uitleg 
over de Parro app. Ook kan u als ouder met de leerkracht mailen over belangrijke 
gebeurtenissen/zaken. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van vaste telefoonafspraken. 

Iedere maand ontvangt u de nieuwsbrief, met daarin het laatste nieuws van ’t Ravelijn. Deze 
nieuwsbrief is geeft informatie over alle groepen. Vaak ook met extra bijlagen over activiteiten waar uw 
kind aan deel kan nemen

Informatieavonden en ouderlezingen

Aan het begin van het schooljaar is er een algemene informatieavond waarin uitleg wordt gegeven over 
zaken die zich afspelen binnen de groep (lesrooster, methodes, inrichting van de klas, 
regels/afspraken,jaarplan enzovoorts) en algemene school zaken zoals speerpunten, 
verbeteringen,oudercontacten etc. In oktober, februari en juni wordt u uitgenodigd voor een gesprek 
met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast is er in november een informatieavond 
over het Voortgezet Onderwijs. Als uw kind binnen twee jaar doorstroomt naar het voortgezet 

We vinden het belangrijk dat u als ouders en verzorger betrokken bent bij het onderwijs. Er vindt 
daarom op verschillende manieren contact of informatie-uitwisseling. 

Onze school heeft het Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Ondersteuningsplanraad 

Klachtenregeling

't Ravelijn streeft naar een optimale kwaliteit als het gaat om (onderwijs) ondersteuning voor onze 
leerlingen. We beseffen dat zich situaties kunnen voordoen dat u, ondanks ons streven naar optimale 
kwaliteit, niet tevreden bent over 't Ravelijn. Met een klacht kunt u zich in eerste instantie wenden tot 
de directeur. Zij probeert samen met u de klacht helder te krijgen, zodat u doorverwezen kunt worden 
naar de juiste persoon of instantie. We proberen eerst een klacht in goed overleg met u op te lossen. 
Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u terecht bij de 
klachtencontactpersoon: M. Ekkels

(speciaal) onderwijs wordt u persoonlijk uitgenodigd voor deouderavond over het voortgezet 
onderwijs.  
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderparticipatie
We hechten als school zeer aan de samenwerking met ouders enmaken dan ook graag gebruik van uw 
kwaliteiten en capaciteiten. We hebben u nodig bij het rijden tijdens uitstapjes, begeleiding bij 
schoolreisjes en -kampen, schoonmaakmiddagen, technische klusjes uitvoeren enzovoorts. Hebt u hier 
zelf ideeën over, laat het ons dan weten!

Medezeggenschapsraad MR

Deze raad bestaat voor de helft uit ouders en de helft uit personeel. Zij adviseren het bestuur bij 
beleidsbeslissingen. Ook heeft de MR enkele instemmingbevoegdheden. Voor de werkwijze van de MR 
is er een reglement. Voor schooloverstijgende zaken is er een gemeenschappelijke 
medezeggeschapsraad(GMR) waar onze MR deel van uitmaakt. De MR is bereikbaar via 
mr@oecravelijn.nl. De MR vergaderingen staan op de jaarkalender en zijn in overleg (deels) bij te 
wonen.

Oudercommissie OC

De oudercommissie is een actieve schakel tussen ouders en school. De oudercommisie ondersteunt en 
organiseert activiteiten op school in het belang van leerlingen. 

Ondersteuningsplanraad(OPR)

De OPR is gericht op het samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband is verplicht om een 
ondersteuningsplanraad (OPR) op te richten. In de OPR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De 
ondersteuningsplanraad moet instemmen met het ondersteuningsplan. In het 
ondersteuningsplan staat onder andere beschreven welke ondersteuning iedere school binnen het SWV 
minimaal moet bieden (basisondersteuning), de criteria om kinderen te plaatsen op het speciaal 
onderwijs en meer. 

Welkom in de klas

Ouders worden in de jongste groepen uitgenodigd in de klas om de verjaardag van hun kind mee te 
vieren. In de midden- en bovenbouw krijgen ouders een uitnodiging om de boekbespreking of 
spreekbeurt van hun kind bij te wonen. We stellen het zeer op prijs als u aanwezig bent tijdens de 
verjaardag,spreekbeurten of boekbesprekingen. Voor onze talentmiddagen zijn we ook altijd op zoek 
naar ouders die ons kunnen helpen. Informatie hierover kunt u krijgen bij de groepsleerkracht. 
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00

Daarvan bekostigen we:

• attentie bij afscheid en ziekte

• Pasen

• Vader- en moederdag attentie

• Kerst

• Schoolverzekering

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Schoolreis:

Onderbouw:  20 euro

Midden- en bovenbouw: 30 euro

Schoolkamp:

Eindleerlingen: 50 euro

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt 25 euro. Daarnaast 
vragen we om een bijdrage voor het schoolreisje en schoolkamp. Scholen mogen een vrijwillige 
financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, aanvullend lesmateriaal en 
festiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden vergoed.
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4.3 Schoolverzekering

Verzekeringen, schade en aansprakelijkheid

Stichting Samenlevingsscholen heeft een aantal verzekeringen afgesloten: een 
aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallenverzekeringen een doorlopende schoolreisverzekering. 
 De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school actief zijn 
(personeel, stagiairesen vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van 
onrechtmatighandelen. Over de aansprakelijkheid van de school bestaan soms misverstanden. Die 
misverstanden lichten we hieronder toe:- ten eerste is de school of het schoolbestuur niet zonder meer 
aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit 
wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden 
vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen 
aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De 
school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is 
dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van onrechtmatigheid van de kant 
van de school. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de schade aan een bril tijdens de gymnastiekles, 
of de fiets van de leerling die in de openbare fietsenstalling van de school wordt beschadigd/gestolen. 
Deze schades vallen niet zondermeer onder de aansprakelijkheidsverzekering, en worden (dan ook) 
niet door de school vergoed.- Daarnaast is de school niet aansprakelijk voor (schade door) 
onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen(en hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor 
hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de 
schoolgeorganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de 
eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf 
een particuliereaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel,vrijwilligers) verzekerd. De verzekering 
geeft recht op een (beperkte)uitkering als een ongeval blijvende invaliditeit of overlijden tot gevolg 
heeft. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd,voor zover de 
eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeelddoor eigen risico). Materiële schade 
(een kapotte bril of fiets etc.) valt normaliter niet onder de dekking van deze verzekering. Deze 
ongevallenverzekering is geldig gedurende alle schoolactiviteiten met in begrip van bijvoorbeeld reizen 
en excursies, maar ook tijdens het stoeien op het schoolplein. Daarnaast is tevens het reizen van en 
naar school gedurende ten hoogste een uur vóór en een uur ná het verlaten van de school 
meeverzekerd. De doorlopende schoolreisverzekering biedt, als aanvulling opde ongevallen 
verzekering, dekking van de schade voor alle reisjes enuitstapjes die door de school georganiseerd 
worden, voor het hele jaar. Hierbij kunt u denken aan schade aan of verlies van bagage en ziektekosten 
voor zover die niet door de eigen ziektekostenverzekeraar worden vergoed.
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Bereikbaarheid

Wanneer er bijzonderheden zijn, wordt u gebeld door de groepsleerkracht van uw kind. Uiteraard kunt 
u altijd contact opnemen met de groepsleerkracht of leraarondersteuner als er vragen of 
onduidelijkheden zijn.(0521-712500) We vragen u om te bellen voor 8.30 uur of na 14.00 uur. Tijdens 
schooltijd worden we liever niet gestoord en zijn leerkrachten niet bereikbaar. In dringende gevallen 
kunt u ook altijd een boodschap doorgeven aan de administratie 't Ravelijn. Als dit wenselijk is kan er 
een afspraak worden gemaakt na schooltijd en zullen, indien noodzakelijk, intern begeleider en / of 
directeur bij het gesprek aanwezig kunnen zijn. 

Ziekmelding en schoolverzuim

Op school wordt er op verzuim nauwlettend toegezien. De groepsleerkracht registreert dagelijks in het 
digitale leerlingdossier elke afwezigheid, onderscheid makend tussen: verlof, ziekte of niet afgemeld 
afwezig. Ouders dienen verzuim te melden bij de groepsleerkracht of administratie vóór 08.20 uur. Als 
er geen afmelding plaatsvindt, neemt de administratie of groepsleerkracht contact op met de 
betreffende ouders/verzorgers. In probleemsituaties waarbij sprake is van een herhaald- of meerdere 
dagen achtereen onduidelijk verzuim, probeert de groepsleerkracht via telefonisch contact of door 
middel van een huisbezoek inzicht in de situatie te krijgen.Eventueel kan de schoolmaatschappelijk 
werker hierbij worden ingeschakeld.  Indien er sprake is van (eenvermoeden van) onwettig verzuim dan 
is 't Ravelijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Bij langdurig wettig schoolverzuim 
(ziekte bijvoorbeeld) zal de groepsleerkracht regelmatig contact onderhouden met leerling 
enouders/verzorgers. Van deze gevallen is ook de schoolleiding op de hoogte en kan indien wenselijk 
gepast reageren. Wij willen u vriendelijk vragen om tandarts- en andere soortgelijke bezoeken te 
plannen na schooltijd. Alle verlofaanvragen dienen, tijdig, schriftelijk te worden aangevraagd bij de 
directeur door middel van het verlofformulier dat u op de website kunt vinden. Voor extra 
vakantie,extra lang weekend enzovoorts wordt geen verlof verleend. We volgen hierbij de richtlijnen 
van de leerplichtambtenaar. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

U kunt alleen verlof aanvragen via het verlof formulier. Dit formulier is te downloaden op de website: 
www.oecravelijn.nl. Het formulier kan ingeleverd worden bij de leerkracht.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Leerlingvolgsysteem

Om het onderwijs goed af te kunnen stemmen op de specifieke behoeften van de leerling en op de 
ontwikkelingen die een leerling doormaakt, is het nodig dit alles ook te registreren. Daarvoor wordt 
binnen 't Ravelijn gebruik gemaakt van het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. De 
leerlingendossiers kunnen alleen door daartoe bevoegde medewerkers van 't Ravelijn worden ingezien. 
Onder bevoegde medewerkers worden verstaan: de directie, de betrokken (vak-)leerkracht, 
leerkrachtondersteuner, de leden van de Commissie van Begeleiding (CvB), de logopedist, de 
leerlingenadministratie.

Schoolvorderingen

De groepsleerkracht stelt onder verantwoording van de CievB voor iedere leerling een 
ontwikkelingsperspectief op. Dit wordt met de ouders/verzorgers besproken en na akkoord bevinding 
ondertekend. Tijdens ouderavonden wordt de voortgang van de ontwikkeling besproken. Het is 
belangrijk om de vorderingen van de leerlingen te volgen en te registreren. Daarom worden naast de 
methodegebonden toetsen ook methode onafhankelijke toetsen afgenomen tijdens de toetsweken in 
januari en juni.Wij maken hiervoor gebruik van Cito-toetsen, die ook in het regulier basisonderwijs 
worden gebruikt. Voor onderwijzend personeel zijn de toetsweken een mooi evaluatiemoment van de 
leerstof die iedere leerling wordt aangeboden, zodat zij daar vervolgens met hun lesstof op aan kunnen 
sluiten. 

In het laatste jaar van het SO wordt er bij de kinderen de NIO-test of de WISC-test (een onafhankelijke 
intelligentietest) afgenomen. Daarnaast nemen de eindleerlingen deel aan de eindtoets: ROUTE 8. 
 Deze informatie wordt naast de gegevens van school gelegd. Aan de hand van deze gegevens en de 
indrukken van de leerkracht, brengt de school advies uit voor het vervolgonderwijs.

Rapport

Twee keer per jaar na de toets weken krijgen de leerlingen een rapport (schoolverslag). Hierin treft u 
een overzicht aan van de activiteiten van uw kind en de gemaakte vorderingen. Op de contactavond 
krijgt u een nadere toelichting op het rapport en krijgt u gelegenheid vragen te stellen. Ook worden 
tijdens deze avond de toetsscores besproken van de toetsweek.

Soorten toetsen

Op onze school werken we met verschillende soorten toetsen:

1. Methodegebondenvoortgangstoetsen: Een hoofdstuk in de lesmethode wordt afgesloten met een 
toets die gaat over de aangeboden leerstof van dat hoofdstuk. Ook dictees vallen hieronder. In de 
bovenbouw krijgen de leerlingen leerwerk mee naar huis voor de zaakvakken (aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur en techniek) en Engels. 

2. Methode onafhankelijke toetsen (toetsweek twee maal per jaar):

Spelling: CITO

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Technisch lezen: DMT en AVI
Begrijpend Lezen: CITO
Rekenen: CITO
Voorbereidend lezen, rekenen, schrijven: CITO

3. Advies test voorschoolverlaters:

NIO-test (intelligentieonderzoek) voor kinderen die in het schooljaar 12 jaar worden.
WISC-test (intelligentieonderzoek) voor kinderen die in het schooljaar 12 jaar worden en niet in 
aanmerking komen voor de NIO-test. 

4. Zien!: 
2 x per jaar screening op basis van sociaal emotionele ontwikkeling.

5.2 Eindtoets

De resultaten zichtbaar op deze pagina zijn alleen de resultaten van SBO de Burgemeester 
Voetelinkschool. Per 1 aug 2018 zijn de BVS en de Ambelt samengevoegd. De resultaten van de Ambelt 
zullen in het volgende schooljaar erbij worden genomen. 

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

Na 't Ravelijn

Na de SBO(+)-periode volgt het voortgezet (speciaal) onderwijs. Voor iedere leerling kijken we of 
speciaal onderwijs nog gewenst is en we doen advies hierover uit aan de ouders. Passend onderwijs 
voor iedere leerling is hierbij het uitgangspunt. Op steeds meer reguliere scholen is het ook voor 
leerlingen met een extra onderwijsbehoeften mogelijk om (aangepast) onderwijs te volgen. 

In februari  uitgenodigd voor een gesprek over het schooladviesverslag. In dit gesprek krijgt u het advies 
welk niveau en type school het beste bij uw zoon/dochter past. In het onderstaande schema kunt u zien 
hoe de uitstroom van onze leerlingen de afgelopen jaren is geweest. Nadat de leerlingen zijn 
uitgestroomd houden we contact met de VO scholen. Zo weten wij ook of het goed gaat met onze oud
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

PrO 46,7%

vmbo-b 46,7%

vmbo-b / vmbo-k 6,7%

leerlingen.

In mei maken alle eindleerlingen de route 8 toets. Indien de uitslag van deze toets hoger uitvalt dan ons 
advies, dan kunnen we het advies eventueel bijstellen.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

respect

verantwoordelijkheidveiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

De sociaal-emotionele ontwikkeling vinden we erg belangrijk op onze school. We hebben een 
duidelijke structuur in het volgen van de sociaalemotionele ontwikkeling. Twee keer per jaar vullen wij 
de vragenlijsten van ZIEN in en hierop stemmen we de individuele doelen van de leerlingen af. Iedere 
zes weken bespreken we met de IB-er tijdens het IB-overleg alle leerlingen en hieruit komen nieuwe 
handelingen, adviezen etc. rondom de leerling waarmee we verder werken. Tijdens het CievB 
worden wekelijks leerlingen besproken in een multidisciplinair team. De jeugdconsulent van de 
gemeente Steenwijkerland sluit hier ook regelmatig bij aan. 

Positive Behaviour Support (PBS)

In schooljaar 20142015 zijn wij gestart met PBS. PBS is gericht op het creëren van een omgeving die 
het aanleren van gewenst gedrag bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het 
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gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het 
schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag 
wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat 
gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. De gekozen 
waarden binnen ’t Ravelijn zijn veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Binnen deze drie waarden 
bieden we gedragslessen aan. Leerlingen die goed gedrag laten zien kunnen ’t Ravelijn muntjes 
verdienen. Bij voldoende muntjes wordt er een groepsbeloning ingezet! Wanneer een leerling 10 
muntjes heeft verdiend krijgt hij/zij een 'Ravi'. Met een Ravi kan in de beloningswinkel van het PBS 
KIDS TEAM een attentie gekocht worden.

Het PAD-leerplan

Het Programma Alternatieve Denkstrategieën/Proberen Anders te leren Denken (PAD) wordt in elke 
klas gebruikt om de sociaal-emotionele ontwikkeling gericht te stimuleren. Er wordt aandacht besteed 
aan:

• zelfcontrole;
• het leren begrijpen van gevoelens;
• het leren van problemen oplossen;
• een positief zelfbeeld;
• het leren omgaan met leeftijdsgenootjes.

In de jongste groepen wordt gewerkt met de voorloper van PAD: ‘Ik ga voor PAD’ en de ‘doos 
volgevoelens’. In deze lesprogramma’s wordt gewerkt rondom de gevoelens: bang,boos, blij en 
verdrietig. In iedere lesgroep is een bord waar alle leerlingen en hun leerkrachten ’s morgens bij 
binnenkomst hun gevoel ophangen. Tijdens de dagopening wordt er aandacht besteed aan de 
opgehangen gevoelens. Ook is er in iedere lesgroep, maar ook in de overige ruimten van de school een 
PAD-plek. Leerlingen kunnen zich hier even terugtrekken wanneer ze zich boos, verdrietig, 
teleurgesteld etc. voelen. De leerkracht begeleidt de leerling hierbij wanneer nodig. Een PAD-plek is 
absoluut geen strafplek. 

Onze kernwaarden zijn vastgesteld vanuit PBS. Deze kernwaarden: veiligheid, verantwoordelijkheid en 
respect zijn doordrongen in ons gehele schoolsysteem. Daarnaast hebben we diverse projecten binnen 
onze school waarvoor leerlingen in aanmerking kunnen komen om deze te volgen. Peilers waarom een 
leerling mee gaat doen aan een project is de leeftijd en de problematiek die de leerling heeft. Soms zal 
ook gekozen worden om een volledige groep een project te laten volgen. 

Hieronder volgt een opsomming van de projecten binnen onze school:

Alcohol, roken, gamen en sociale media (Lessenserie van Tactus verslavingszorg: Op tijd voorbereid)

doel: Leerlingen voorlichten over de gevolgen/risico's van alcohol, roken, gamen en sociale media
bestemd voor: Leerlingen van de bovenbouw
begeleiding: Leerkrachten en leraarondersteuners

• E learning programma voor leerlingen over het bewust worden van hun houding tov alcohol, 
roken, gamen en sociale media.     

• Lessenserie: 5 lessen van een uur·        

Werkwijze Sociale opbrengsten
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• Een overzicht van resultaten van het computerprogramma gaat naar leerkracht·        
• Groepsopdrachten met als thema’s: afhankelijkheid,omgaan met sociale druk, leren nee zeggen, 

ouders interviewen        
• Klassenwerkstuk maken voor ouderavond·        
• Bordspelen spelen: breinweg en be cool 

Iedereen is anders(Lessenserie van de sectie Autimse-coaches)
doel: Psycho-educatie waarbij leerlingen door het leren kennen van hun eigen stoornis zijn/haar sterke 
en minder sterke kanten leren kennen, begrijpen en leren hiermee om te gaan. 
bestemd voor: Leerlingen van de bovenbouw
begeleiding: Autismecoach en Leraarondersteuners

• Lessenserie: 5 lessen van een uur·       
• Onderwerpen: iedereen is anders zowel aan binnen als aan buitenkant, hersenwerking, 

overprikkeling, dyslexie, dyscalculie, ASS,ADHD en ADD·        
• Aanvulling met diagnoses die ook aanwezig zijn in de groep zoals MCDD, ODD, DCD, Gilles de la 

Tourette

Kids skills
doel: Methode waarbij op een speelse praktische manier samen met het kind naar oplossingen 
toegewerkt wordt ten aanzien van moeilijkheden waarmee een kind geconfronteerd wordt. Bestemd 
voor: groep 1 t/m 8
begeleiding: Autismecoach en Leraarondersteuners

• In 15 stappen leren kinderen een probleem omzetten in vaardigheden, waardoor het 
probleem kan verdwijnen.        

• Voor kleuters: Bam de tovenaar.      
• Voor leerlingen groep 3 t/m 8: Kids Skills.      
• Oplossingsgerichte methode·        
• Duur is afhankelijk van grootte van het probleem variërend van 3 tot 8 weken.

Kids skills en Lichamelijke Opvoeding
doel: Methode waarbij op een speelse praktische manier samen met het kind naar oplossingen 
toegewerkt wordt ten aanzien van moeilijkheden waarmee een kind geconfronteerd wordt op het 
gebied van de motoriek en sociale vaardigheden binnen het spel.
bestemd voor: groep 1 t/m 8
begeleiding: Leerkracht LO in overleg met autismecoach·    

• Aangepast werkblad waarin de 15 stappen verwerktzijn zodat kinderen leren hun probleem om te 
zetten in vaardigheden, waardoor het probleem verdwijnt.·        

• Oplossingsgerichte methode·        
• Duur is afhankelijk van grootte van het probleemvan 3 tot 8 weken 

Seksuele voorlichting(lessenserie van de Rutgersstichting: Relaties en Seksualiteit)
doel: Methode waarbij leerlingen leren over de lichamelijk en emotionele veranderingen, die plaats 
gaan vinden in de puberteit. 
bestemd voor:leerlingen van de bovenbouw en eventueel voor enkele leerlingen uit demiddenbouw
Begeleiding: Leraarondersteuners in overleg met autismecoach· 

• Lessenserie van 8 lessen van een uur.·        
• Verschillende thema’s: ontwikkeling verloopt niet hetzelfde voor iedereen, inzicht in 
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voortplanting en gezinsvorming, ontwikkelen van een positief lichaams- en zelfbeeld, inzicht in 
het feit datiedereen seksuele gevoelens heeft, het vormen en onderhouden van vriendschappen, 
het vormen van relaties·        

• De lessen worden aangeboden in kleine groepen van maximaal 8 leerlingen of aan de hele 
klas.        

• De lessen worden apart gegeven aan jongens en meisjes.

SOVA training
doel: Training waarbij leerlingen vaardigheden leren die ze nodig hebben in sociale situaties.
bestemd voor: leerlingen van de middenbouw. 
Begeleiding: Leraarondersteuners.      

• Voor alle leerlingen wordt vooraf een doel opgesteld in overleg met de leerkracht.       
• Lessenserie van 10 lessen van ca 75 minuten.
• Verdeling in internaliserende en externaliserende groep van maximaal 8 leerlingen.      
• Wekelijks contact met ouders in verband met huiswerk.      
• Naast theorie veel oefenvormen in speellokaal.       
• Herhaling van onderwerpen in padlessen en geleerde vaardigheden koppelen aan situaties in de 

klas of op het plein.        
• Individueel nog verdere begeleiding met KidsSkills, in Touwladder, of eventueel via GGZ.

Extra gymnastiek
doel: Leerlingen extra zelfvertrouwen geven, extra motorische training, extra beweegmoment
bestemd voor: leerlingen van groep 1 t/m 8
begeleiding: Leerkracht LO·        

• Een keer per week.
• Individueel of in groepje van maximaal vier leerlingen.     
• Doel vooraf opgesteld in overleg met leerkracht.     
• Per drie maanden evaluatie en kijken of ander doel wordt opgesteld of dat de leerling stopt.

Brand
doel: Project voor de middenbouw over het werk van de brandweer en brandveiligheid thuis.
bestemd voor: middenbouw
begeleiding: leraarondersteuners 

• Lessenserie van 4 lessen van een uur.·        
• In klas eerst drie lessen daarna komt de brandweer op school een afsluitende les verzorgen.   
• Lesboekjes worden aangeleverd door de brandweer.      
• Het project wordt één keer in de twee jaargegeven. 

Anti-Pesten
doel: deelname aan de landelijke anti-pestweek.
bestemd voor: groep 1 t/m 8
begeleiding: leraarondersteuners en leerkrachten.        

• Onderwerpen worden jaarlijks verzorgt door de landelijke anti-pestweek. Hier sluiten wij op aan. 

Rots en water

doel: Weerbaarheid 
bestemd voor: middenbouw en bovenbouw
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begeleiding: rots en water trainers

• Lessenserie in weerbaarheid in ontwikkeling.       
• In een groepje of met de hele klas.       
• Bijeenkomsten van een uur.        
• Wekelijks contact met ouders in verband met huiswerk.       
• Naast theorie veel oefenvormen in speellokaal.       
• Herhaling van onderwerpen in padlessen en geleerde vaardigheden koppelen aan situaties in de 

klas of op het plein.       
• Individueel daarna nog verdere begeleiding in de Touwladder.

Mediamasters 
doel: Tijdens de landelijke week mediamasters in spelvorm in aanraking komen met goede websites, 
sorteermachines enz.
bestemd voor: bovenbouw
begeleiding: leraarondersteuners en leerkrachten·        

• Meedoen tijdens de landelijke week mediamasters.·        
• Tijdens de landelijke week dagelijks een les van een half uur.·       
• Afsluiting met een diploma 

Mediawijsheid
doel: leren omgaan met veilig internet, social media, betrouwbaarheid van informatie etc.
bestemd voor: bovenbouw
begeleiding: leraarondersteuners en leerkrachten·        

• 10 lessen, waarbij telkens één van de tien competenties van Mediawijzer.net worden 
behandeld.      

• Elke maand een les op het digibord , waarbij de verwerkingsopdrachten op twee niveaus zijn.      
• Via mediamissies: opdrachten samen aan het werk.

Transporters
doel: Het benoemen, herkennen en toepassen van emoties
bestemd voor:onderbouw
begeleiding:leraarondersteuners en autismecoach.     

• Lessenserie van 8 lessen van 45 minuten·        
• In groepjes van maximaal 6 leerlingen.       
• Het benoemen, herkennen en toepassen van emoties.

Het volle hoofdenboek
doel: psycho-educatie
bestemd voor: leerlingen vanaf 8 jaar
begeleiding: autismecoach en leraarondersteuner·        

• Hulpmiddel voor leerlingen van wie het hoofd snel en vaak vol raakt, door problemen bij de 
informatieverwerking en/of eenverhoogde prikkelgevoeligheid.     

• Uitleg, oefeningen, proefjes.    
• Individueel aangeboden.     
• Werkboek waarbij een leerling leert hoe het werkt in zijn/haar hoofd, hier mee om te gaan en hoe 

anderen hem/haar hierin kunnen ondersteunen·        
• +/ 5 weken 
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Plakboek
doel: psycho-educatie
bestemd voor: leerlingen van 10 -14 jaar
begeleiding: autismecoach ·        

• Om meer inzicht te bieden op specifieke sterke en minder sterke kanten en behoeften van 
leerlingen met ASS.    

• Individueel aangeboden.  
• Doel is dat het kind zichzelf laat zien aan anderen, zodat de omgeving meer begrip kan 

opbrengen en zich beter kan aanpassen. Dmv het plakboek en de visualisaties kan een leerling, 
anderen inzicht geven in zijn/haar uniek(e) zijn.        

• Losbladige werkmap met vier katerns. Sterke en lastige kanten, wat heb je nodig van andere 
mensen en relatie met anderen.     

• Lessenserie van 7 lessen van een uur

Halt voorlichting

doel: voorlichting

bestemd voor bovenbouw

begeleiding: HALT medewerker

* voorkomen van overlast rond de jaarwisseling

Leerlingen weten hoe ze overlast rond de jaarwisseling kunnen voorkomen.

Grensoverschrijdend gedrag bespreken, bewust worden van de gevolgen en zicht op het voorkomen 
van deze situaties.

5.5 Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg op onze school

Wij kijken altijd hoe het nog beter kan. We zijn een lerende organisatie en werken plan- en 
projectmatig. We kijken hierbij goed naar onszelf om steeds maar te blijven verbeteren. Kwaliteitszorg 
staat hoog op de agenda en we nemen dan ook met regelmaat audits, tevredenheidonderzoeken en 
kwaliteitsmetingen af om te kunnen blijven verbeteren. 

Kwaliteit in de groep

Alle stamgroepen zijn ingedeeld naar leeftijd en niveau. Op deze manier krijgen leerlingen les bij het 
niveau dat bij hen pas. Binnen een niveau bieden we ook verrijking en verdieping aan, passend bij de 
leerling. De lessen worden gegeven via het DIM-model. Twee maal per jaar nemen we de citotoetsen af 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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in januari en juni. Van de toetsen maken we een analyse die we gebruiken bij de evaluatie van ons IHP 
en OPP. Binnen onze school werken we met protocollen. Deze worden jaarlijks of tweejaarlijks 
geëvalueerd en bijgesteld. Het komend schooljaar ontwikkelen we ons verder op ICT, agressie
hantering, ASS, PBS, Zo leer je kinderen lezen en spellen en meerdere teamleden volgen individuele 
scholingen.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 14:00  - 14:00  - 

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek Alle groepen op onze school ma t/m vr

Alle lesgroepen op onze school krijgen 2x per week bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. De 
gebieden spel, turnen en atletiek komen het meest aan bod.  In de informatiebrief voor ouders die u aan 
het begin van het schooljaar ontvangt leest u wanneer uw kind gymnastiek heeft.
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6.3 Vakantierooster

Op vrijdag voor de kerstvakantie, 20 december 2019, zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.

Op vrijdag voor de zomervakantie, 3 juli 2020, zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

studiedag 14 oktober 2019 14 oktober 2019

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

studiedag 19 november 2019 19 november 2019

studiedag 06 december 2019 06 december 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020

studiedag 09 april 2020 09 april 2020

Pasen en goede vrijdag 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 08 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

studiedag 27 mei 2020 27 mei 2020

Pinksteren 01 juni 2020 01 juni 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

schoolmaatschappelijk werk maandag, dinsdag, donderdag op afspraak

Schoolarts maandag t/m vrijdag Op afspraak

In het begin van het nieuwe schooljaar wordt er door de groepsleerkracht telefonisch contact 
opgenomen met ouders/verzorgers. Eventuele bijzonderheden worden kort doorgesproken en indien 
nodig wordt er een afspraak gemaakt. Ook krijgt u aan het begin van het schooljaar een vragenlijst voor 

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Sommige leerlingen gaan aansluitend aan 
school naar gespecialiseerde opvang locaties, b.v. een zorgboerderij. Er zijn ook leerlingen die naar de 
reguliere BSO gaan. In de buurt van 't Ravelijn zijn twee aanbieders voor BSO.
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ouders. We vragen u ieder jaar opnieuw deze vragenlijst in te vullen, om onze gegevens rondom 
medicijnen, hulpverlening, diagnoses zo recent mogelijk te houden op de leerlingenkaart.  Uiterlijk zes 
weken na plaatsing wordt door de leerkrachten met ouders/verzorgers een 
ontwikkelingsperspectiefplan besproken en ondertekend. Ook zijn er drie keer per jaar individuele 
contactmiddagen/avonden. Het rapport en of het onwikkelingsperspectiefplan (OPP) worden dan met 
u besproken. U heeft gelegenheid om vragen te stellen en hetplan te ondertekenen voor akkoord. Op 
contactavonden is ook de mogelijkheid om op uw verzoek met de directeur, therapeuten, specialisten, 
intern begeleider te spreken.

Huisbezoeken

Leerkrachten en leerkrachtondersteuners komen op huisbezoek bij nieuwe leerlingen. Hierdoor 
ontstaat de gelegenheid elkaar beter te leren kennen en kan het kind zijn/haar leefomgeving aan de 
leerkracht laten zien. De leerkracht of leraarondersteuner zal met u een datum afspreken voor een 
huisbezoek. De duur van een bezoek is 30/45 minuten en de insteek is informeel.

Contact met de schoolmaatschappelijk werkster

Op onze school is een schoolmaatschappelijk werkste werkzaam. Zij heeft veel contact met 
ouders/verzorgers. U kunt met vragen of problemen rechtstreeks bij haar terecht of via de leerkrachten 
van uw kind. Indien zij telefonisch op school niet bereikbaar is, kunt u uw telefoonnummer achterlaten 
bij de schooladministratie, zodat u teruggebeld kunt worden. Aan het begin van schooljaar geeft zij 
tijdens de algemene informatieavond uitleg wat zij voor u kan betekenen. 
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