Onderwijsdoelen

Op het Kompas komt je talent tot bloei! Dat werken we hieronder uit in
drie doelen.
Doelen van het onderwijs
Vormen en wijs maken
Groeien in geloof
Ruimte voor eigenheid

Vormen en wijs maken
Bij vormen en wijs maken horen onderwijzers, die – zelf ook wijs geworden –
nu kinderen wijs willen maken. Wij willen kinderen helpen richting te vinden
in de overweldigende hoeveelheid informatie en keuzemogelijkheden. Ook
willen we kinderen vormen, omdat we gaan voor meer dan alleen goed lees-,
taal- en rekenonderwijs. We zijn namelijk mens met ziel, hoofd, hart en
lichaam. Het betreft vorming/ontwikkeling van geweten (ziel), visie (hoofd),
passie (hart) en discipline (lichaam). Zodat we als compleet mens een
compleet leven kunnen leiden. Dan kunnen we ‘Samen leren met en van
elkaar’. Dat vormt en maakt wijs!

Groeien in geloof
Bij groeien in geloof denken we allereerst aan de Bijbel – Gods Woord – als
Het Kompas. Dat is ons baken en bepaalt onze koers. De Bijbel is voor ons de
bron waaruit we leven en geven.

Respect en liefde voor God, de ander, onszelf en onze omgeving vloeien
daaruit voort. We willen richtingwijzers zijn die de weg gaan van Jezus. Als zijn
leerlingen en navolgers geven we - onbaatzuchtig, geduldig en liefdevol richting aan leerlingen, ouders en collega’s. Ieder kind is waardevol. We
maken waar wat we zeggen (Jacobus 1: 22 ‘en wees daders van het Woord en
niet alleen hoorders…’). Door op God te vertrouwen, stellen we steeds onze
normen en waarden aan de orde als het gaat om hoe we samen leven. We
kunnen door veel bodems zakken, maar niet door de onderste. Als Jezus
Christus ons kompas is kunnen we niet uit Gods handen vallen. Dat geloof,
die zekerheid kan niets en niemand van ons afnemen.

Ruimte voor eigenheid
Bij ruimte voor eigenheid denken we aan het leren kennen, erkennen en
benutten van elkaars talenten en kwaliteiten. Recht doen aan en tot je recht
komen, dat zijn kernwaarden voor Het Kompas. We leggen de nadruk op wat
we kunnen, waar we goed in zijn, wat ons plezier geeft, in plaats van te
focussen op tekorten en fouten. We maken dit onder andere concreet door
het gebruik van het onderwijsmodel VierKeerWijzer (meervoudige
intelligentie). We zijn ons bewust van het belang van beeldende vorming
waarbij beeldtaal van kinderen vaak meer zegt dan woorden. We willen onze
eigen koers varen om brede vorming te realiseren. Daarin willen we naast de
cognitieve ontwikkeling nadrukkelijk ruimte geven en nemen voor creativiteit.
Al 12 jaar biedt de Christiaan Huygens afdeling binnen Het Kompas onderwijs
aan kinderen met een groot denkvermogen. Deze zelfstandige afdeling op
een eigen locatie (Jupiterweg 25, Dronten) heeft momenteel zes groepen in
Dronten en twee groepen in Zeewolde en heeft een eigen schoolgids en
schoolplan.
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www.christiaanhuygensdronten.nl
(https://www.christiaanhuygensdronten.nl).
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Onderwijsresultaten

De schoolkeuze voor voortgezet onderwijs is onder meer afhankelijk van de
volgende criteria: het advies van de school, de resultaten van de toetsen van
het leerlingvolgsysteem gedurende de basisschoolperiode en de uitslagen
van de IEP Eindtoets.

Resultaten op basis van referentieniveaus
Op Het Kompas zijn de volgende eindresultaten behaald:
2017-2018: 80,4
2018-2019: 84,8
In schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets gemaakt, omdat deze door de Corona
schoolsluiting door de overheid is afgelast.
2020-2021: 78,8
Voor meer informatie: scholenopdekaart.nl

Uitstroomtabel

Toelichting op de resultaten
De Eindtoets Basisonderwijs is in de eerste plaats om vast te stellen wat een
leerling aan het eind van de basisschool weet en niet om de kwaliteit van
scholen te meten. Elke leerling krijgt, na het maken van de toets, een
eindscore. Deze ligt tussen 501 en 550 punten. Op basis van de score van alle
leerlingen van één school rekent het Cito ook een score uit voor de groep
deelnemende leerlingen van Het Kompas als geheel. Door deze schoolscore
kunnen scholen ook zien hoe zij presteren in vergelijking met scholen die aan
een vergelijkbare groep leerlingen lesgeven. Dus of de groep als geheel in dat
desbetreffende schooljaar presteert op basis van wat men van een school als
Het Kompas mag verwachten. Sinds schooljaar 2017-2018 nemen we de IEPeindtoets af omdat deze ons meer informatie geeft om tot een beter advies
te komen voor het vervolgonderwijs. De IEP-toets zet de behaalde resultaten

bij lezen, taal en rekenen om naar een standaardscore tussen de 50 en 100.
Een schoolscore van 80 is - als er geen gewichtenleerlingen zijn - als
voldoende

beoordeeld

door

de

inspectie.

Hoewel

de

Eindtoets

Basisonderwijs niet bedoeld is om de kwaliteit van de scholen te meten, zegt
de schoolscore uiteraard wel iets over de school, mits er geen grote
tussentijdse wisselingen van leerlingen geweest zijn. Iedere school heeft wel
eens een jaar met opvallend goede of minder presterende leerlingen.
Gemiddelde prestaties van de complete groep leerlingen geven een beter
beeld of een school erin slaagt kinderen de kennis en vaardigheden bij te
brengen die in het voortgezet onderwijs onmisbaar zijn.

Leerlingaantallen

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitsbeleid
Het Kompas is één van de tien basisscholen van Stichting Codenz. Deze
scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Het beleid van Stichting
Codenz is er op gericht kwalitatief sterke scholen in stand te houden.
Kwaliteitsbeleid staat dan ook hoog in haar vaandel. Het Kompas sluit daar
graag bij aan.
Op vijf manieren werkt Het Kompas aan verdere kwaliteitsverbetering:

Werken met goede methoden en ondersteunende
materialen
In Het Kompas wordt lesgegeven met behulp van zorgvuldig gekozen lesmethoden. Bij
het kiezen van materialen, wordt gelet op de inhoudelijke kwaliteit en het uiterlijk. Het
werken met een goede methode is één manier om kwaliteit na te streven. Het
vervangen van methoden is een cyclisch proces.

Gekwalificeerd personeel
Belangrijker dan de methoden die Het Kompas gebruikt, zijn de mensen die er werken.
Aan hen zijn de kinderen toevertrouwd. Zij gaan met de kinderen om en bouwen er een
relatie mee op. Zij zorgen ervoor, dat de materialen zinvol gebruikt worden. De
teamleden werken niet alleen in de groepen, maar investeren ook in samenwerking en
onderlinge afstemming. Jaarlijks wordt er geïnvesteerd in scholing. Nieuwe
ontwikkelingen worden gevolgd. Daarom is er jaarlijks een aantal studiedagen en volgen
leerkrachten cursussen, vooral in teamverband.

Kwaliteitsmeting en communicatie
Om de kwaliteit van het onderwijs op Het Kompas te bewaken en verder te verhogen,
volgen we de resultaten van de kinderen, door regelmatige toetsing in combinatie met
observaties. Deze toetsen en observaties geven inzicht in de prestaties en vorderingen
van de individuele kinderen. Bovendien geven de resultaten een totaalbeeld van de
groep en van de school.

Kwaliteitsmeting
Stichting Codenz richt zich met haar scholen op eigentijdse kwaliteitsinstrumenten op
basis van kwaliteitsindicatoren. Wanneer we met vernieuwende onderwerpen bezig zijn,
richt Het Kompas zich mede op deze indicatoren. Op deze manier wordt een cyclus van
kwaliteitszorg geborgd. Het Kompas oriënteert zich op materialen, werkwijzen en/of
instrumenten die aansluiten bij de manier waarop we binnen het team van Het Kompas
het onderwijs vormgeven. We richten ons daarbij op de werkvloer omdat ‘het in de klas
gebeurt’. Planmatig handelen op basis van signaleren, observeren en analyseren sluit
aan op nut en noodzaak van doelgericht werken.

Tevredenheidsonderzoek
Met regelmaat van enkele jaren, wordt een tevredenheidsonderzoek gehouden onder
de ouders/verzorgers van de kinderen binnen Stichting Codenz.

Urenverdeling
Het aantal uren onderwijs dat gegeven wordt bedraagt voor de onderbouwgroepen
(1 tot en met 4) ten minste 3.520 uur per 4 jaar. Voor de bovenbouw groepen (5 tot en
met 8) is dit minimaal 3.760 uur per 4 jaar. Over acht schooljaren is dit minimaal 7.520
uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de
bovenbouw. Jaarlijks wordt door het bestuur een vakantierooster vastgesteld.

Onderwijsbehoefte

Ondersteuning van het jonge kind
De activiteiten in de onderbouwgroepen 1 en 2 verschillen op onderdelen
van die van de andere groepen. Dat is merkbaar aan de inrichting van de
lokalen en aan de manier van werken. Door samen met andere kinderen,
met diverse materialen in verschillende ‘hoeken’ te spelen, ontdekt en leert
de kleuter spelenderwijs. De meeste ontwikkelingsgebieden/vakken komen
in samenhang aan de orde, aan de hand van thema’s als herfst, wonen en
groeien.

Onderbouwd
In groep 1-2 werken we met het werk-/leerpakket Onderbouwd.
Ontwikkelingsmateriaal wordt gekoppeld aan leerkaarten. Het pakket is
gebaseerd op de kerndoelen voor de vakken taal, rekenen en
(schrijf-)motoriek. Een kleuter moet zich maar liefst 86 vaardigheden eigen
maken, om op een verantwoorde manier door te kunnen gaan naar groep 3.
Onderbouwd zet alle ontwikkelingsmaterialen in een duidelijke leerlijn en
heeft bij ieder te behalen kern- en leerdoel passend materiaal geselecteerd.
Het lerende kind kan zo door middel van het op school aanwezige
ontwikkelingsmateriaal de doelen behalen, die belangrijk zijn voor de

doorgaande lijn. Onderbouwd maakt gebruik van materialen waarbij
doelgericht leren aan de orde is.

Ontwikkelingsmateriaal
De ontwikkelingsmaterialen zijn specifiek ontwikkeld voor het behalen van de
leerdoelen. Doordat de materialen een duidelijk leerdoel in een doorgaande
lijn vertegenwoordigen, is bij elk van deze spellen een leerkaart geschreven
met daarop een heldere structuur voor klassikale introductie, een werkles in
groepen en een individueel controlemoment. Op deze manier krijgt een
ontwikkelingsspel een duidelijke plek in de ontwikkelingsleerlijn van het
onderwijs in de groepen 1-2. De meerwaarde van Onderbouwd is de
koppeling van het ontwikkelingsmateriaal uit de kast aan een kern- en
leerdoel. Zo is er dus sprake van een beredeneerd leerstofaanbod.

Kleuter stimuleren
Door het, op een speelse manier, doelgericht aanbieden van het materiaal
wordt de ontwikkeling van de kleuter gestimuleerd. Het belangrijkste
uitgangspunt van Onderbouwd is niet alleen het volgen, maar vooral het

bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Dit zorgt
voor positieve prikkels die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren.
Het is nuttig voor kinderen om de grondbeginselen van rekenen, lezen en
schrijven door middel van spel te leren. Het is een belangrijke taak van de
leerkracht een spel verantwoord aan te bieden. Een niet doordacht
spelaanbod leidt anders alleen tot het amuseren van kleuters, maar behaalt
niet de beoogde doelen. Het spelenderwijs leren zorgt ervoor dat kleuters op
een ontspannen manier de kennis vergaren, die zij in de volgende groepen
nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen.

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften
De Codenz-scholen doen er alles aan om het onderwijs-ondersteuningsaanbod
thuisnabij te realiseren. Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op onderwijs en
ondersteuning op maat passend bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Stichting Codenz geeft vorm aan ondersteuningsroutes, arrangementen, een Christiaan
Huygens afdeling, en een Huis van Onderwijs om tegemoet te komen aan de invulling
van de basis- en extra ondersteuning.
Ouders/verzorgers zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun
kinderen. Zij hebben invloed op het beleid en zijn betrokken bij de werkwijze van de
school, waarop hun kind is geplaatst. De leraar is de onderwijsprofessional en is
eerstverantwoordelijke voor het bieden van goed onderwijs. Het is van wezenlijk belang
dat ouders en school enerzijds deze gescheiden verantwoordelijkheden (h)erkennen,
maar anderzijds voortdurend met elkaar in dialoog blijven. Op die manier kunnen wij
profiteren van elkaars kennis, bij het zoeken naar de juiste ondersteuning en
oplossingen.

Klachten en veiligheid

Wat te doen bij conflicten?
Stichting Codenz streeft naar zo prettig mogelijk samenwerken. We hechten
veel waarde aan het partnerschap tussen leerling, ouder en leerkracht. Toch
kan het gebeuren dat een leerling, ouder of personeelslid niet tevreden is
over een beslissing of het gedrag van iemand op school.
We vragen u eerst te praten met de persoon met wie u een probleem heeft.
Mocht u niet tevreden zijn, kunt u de schoolleiding raadplegen. Ook kunt u
terecht bij de voorzitter van het College van Bestuur. Mocht de klacht nog
niet zijn opgelost, kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie.
Daar is een zorgvuldige procedure voor. Die moet er voor zorgen dat
klachten zo goed mogelijk worden beoordeeld. Het doel is dat niet alleen de
klager maar ook de school daar beter van wordt: als het goed is, lost de
school de klachten zelf op en leert ze er van.

Klachtenregeling
Elke school heeft een klachtenregeling. Dat is niet een vrijblijvend iets, maar
een verplichting die is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs. U kunt
deze hier downloaden.
Lees meer op codenz.nl

Agressie, geweld en seksuele intimidatie
Binnen Stichting Codenz heeft de gedragscode een belangrijke plaats.
Gedragsregels hebben een meervoudige functie. Als eerste doel vormen de
gedragsregels een leidraad voor gedrag, als preventiemiddel. Van belang is
wel dat iedereen binnen de organisatie bekend is met de regels.
Op de tweede plaats bieden gedragsregels een handvat om vast te stellen of
er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, waartegen disciplinair
opgetreden moet worden.
Voor wie is de gedragscode bestemd
De gedragscode van onze school is bestemd voor alle mensen werkzaam
binnen onze school, de leerlingen en hun ouders, stagiaires en alle andere
personen die werkzaamheden (professioneel en/of vrijwillig) in de school
verrichten.
Doel
Het doel van een gedragscode is het scheppen van een klimaat op school dat
zich kenmerkt door respect, vertrouwen en acceptatie. Een dergelijk klimaat
is een voorwaarde voor alle mensen in een schoolgemeenschap om een
optimale leer- en werkomgeving te creëren. Nadrukkelijk dient opgemerkt te
worden dat het niet zo is, dat niet als ongewenst beschreven gedrag, goed
gedrag is.
Tevens is het zeker niet de bedoeling dat een gedragscode het spontane
omgaan van mensen met elkaar in de weg staat.
Iris Ann Laarman is de contactpersoon binnen Het Kompas.

Veiligheidsbeleid
De Codenz-scholen evalueren het veiligheidsbeleid en de voortgang van het plan van
aanpak regelmatig. Jaarlijks wordt vastgesteld of de risico-inventarisatie en –evaluatie

nog actueel is. Zo nodig wordt deze opnieuw uitgevoerd. Om een adequaat beleid te
voeren op het gebied van agressie, geweld en dergelijke overlegt de werkgroep
regelmatig over dit onderwerp.
De sociale veiligheid van kinderen heeft ook onze aandacht. Daarvoor werken we op
onze school met de Methode Kanvas passend bij de Kanjertraining. Dit is een digitaal
Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Dit systeem bestaat onder andere uit een
sociogram, een leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan
pedagogische adviezen. De leerling vragenlijst is goedgekeurd door de COTAN en
gebruiken we eveneens om de sociale opbrengsten aan de onderwijsinspectie te
verantwoorden.
We monitoren de veiligheid van onze kinderen 1x per jaar met een vragenlijst vanaf
groep 5.
Hanneke Maat is onze Kanjercoördinator/coördinator pestbeleid.
Hanneke Maat is het aanspreekpunt voor ouders en kinderen als kinderen gepest
worden.

Schorsen en verwijderen
Binnen Codenz zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop leerlingen bij ernstig
grensoverschrijdend gedrag de toegang tot de school kunnen worden ontzegd voor een
periode van maximaal 5 dagen. De schooldirecteur en het bestuur stemmen dit altijd
samen af. Als de school geen mogelijkheden meer ziet om het onderwijsproces van de
leerling of andere leerlingen te waarborgen, kan worden overgegaan tot verwijdering.
De school is dan verplicht een andere school te vinden. Beide maatregelen worden
schriftelijk en mondeling met ouders gedeeld. Bezwaar tegen een schorsing of
verwijdering kan gemaakt maken bij het bestuur. Schorsing en verwijdering stemmen
we indien nodig af met medewerkers van het samenwerkingsverband, leerplicht en de
inspectie.

Meldcode huiselijk geweld
Vanaf januari 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van een meldcode huiselijk
geweld en/of kindermishandeling. Binnen Codenz is een stappenplan gemaakt dat
aangeeft hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.
In het kort ziet dit plan er als volgt uit:
1. in kaart brengen van signalen
2. overleggen met deskundigen
3. gesprek met de ouders
4. inschatting maken van risico’s
5. beslissing nemen over melden of hulp organiseren
Het stappenplan helpt de scholen op een goede manier om te gaan met deze
problematiek. De minister wil met het verplicht stellen van de meldcode bereiken dat
eerder hulp geboden wordt aan kinderen die slachtoffer zijn (of dreigen te worden) van
huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Download de gedragscode:
codenz.nl/downloads

Bedrijfshulpverleners
De Arbowet verplicht om leerkrachten tot bedrijfshulpverlener op te leiden. Een aantal
leerkrachten is opgeleid tot bedrijfshulpverlener en volgt jaarlijks een opfriscursus van
een dag. Er komen tijdens de cursus drie onderdelen aan bod:
1. brandpreventie en brandbestrijding;
2. evacuatie;
3. EHBO en reanimatie.
In het calamiteitenplan staat omschreven hoe de leerkracht moet handelen bij een
calamiteit. Elk cursusjaar worden er ontruimingsoefeningen gehouden.

Verzekering
De
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heeft

een

verzekeringspakket

afgesloten

bestaande

uit

een

ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de

ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel
en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien
een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van
betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade
(kapotte bril, fiets, enzovoort.) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school
actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten
gevolge van onrechtmatig handelen.
De school is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er 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. De school heeft
een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school
(of zij die voor de school optreden) moet(en) tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht.
Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van eigen
onrechtmatigheid.
De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger dan 14 jaar zijn, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of
tijdens andere door de school georganiseerde 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 een aansprakelijkheidsverzekering hebben
afgesloten.

Ouderbijdrage en opvang

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage (bijdrage ouders/verzorgers) is voor Stichting Codenz
vastgesteld op € 35,-. Voor tweede en volgende kinderen uit een gezin is de
bijdrage € 32,50 per kind.
Voor kinderen die vanaf januari van een lopend schooljaar op Het Kompas
komen, vragen we een bijdrage van € 30,- voor het eerste kind en € 25,- voor
een tweede of volgende kind. Kinderen die na 1 mei op school komen
betalen geen ouderbijdrage meer in dat schooljaar. De ouderbijdrage
(bijdrage verzorgers) is vrijwillig.

Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage
Alle bijdragen zijn per schooljaar en worden automatisch gefactureerd via
Wis Collect. Als u deze vrijwillige bijdrage niet wilt of kunt voldoen, stellen we
het op prijs als u ons informeert. Uiteraard zorgen we ervoor dat uw kind wel
met alle activiteiten mee kan doen.

Tussenschoolse opvang
Vanaf schooljaar 2019-2020 lunchen alle kinderen op school. De lunchpauze is 45
minuten, waarvan ongeveer 15 minuten voor het eten en zo’n 30 minuten voor spelen,
bewegen en ontspannen. De kinderen lunchen in hun eigen klas bij hun eigen
leerkracht. Dit lunchmoment valt onder onderwijstijd en wordt op verantwoorde en
ontspannen wijze educatief ingevuld. Het toezicht en de begeleiding tijdens de 30
minuten spelen, bewegen en ontspannen geven we vorm middels pauzebegeleiders. De
pauzebegeleiders zijn deels vaste medewerkers van school (niet zijnde leerkrachten) en
vrijwilligers. We streven ernaar dat de leerkrachten tussen de middag ook 30 minuten
kunnen pauzeren. De pauzetijden voor de onder- en bovenbouw verspringen om zoveel
mogelijk rust en speelruimte op het plein te creëren.

Buitenschoolse opvang
Kinderopvang Dronten is de samenwerkingspartner van Stichting Codenz. Stichting
Kinderopvang Dronten (https://www.kinderopvangdronten.nl) biedt onder andere
buitenschoolse opvang en deze voldoet aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de
Wet Kinderopvang.
De BSO ligt dichtbij Het Kompas en professionele leidsters zorgen ervoor dat kinderen
veilig heen en weer kunnen tussen Het Kompas en de BSO. Tijdens de opvang staat
ontspanning centraal. Graag willen zij kinderen in hun vrije tijd leuke en gevarieerde
activiteiten aanbieden op het gebied van sport en bewegen, creatieve ontwikkeling en
natuurbeleving.

Sponsorbeleid
De school houdt een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de materiële of
geldelijke bijdragen. We doen het zeker niet wanneer daar naar de leerlingen toe
bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn. We hanteren het sponsorconvenant zoals
dat is ondertekend door Verus. Het convenant beoogt het onderwijsinhoudelijk te
vrijwaren van commerciële beïnvloeding. De door de school aan de sponsor te leveren
tegenprestatie mag dus niet bestaan uit bijv. invloed op het lesmateriaal. Ook mogen
leerlingen niet tegen hun wil met reclame-uitingen worden geconfronteerd.

Leerplicht
Aanmelden
Meestal gaat een 4-jarige als vanzelf naar de basisschool. Soms zijn er echter
al bijzonderheden in de ontwikkeling waardoor de aanmelding anders
verloopt. We vragen u dan uw kind op tijd aan te melden, dat kan vanaf 3 jaar
en minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, zodat we voldoende tijd
hebben om samen af te stemmen wat uw kind nodig heeft. Toelating kan
alleen als we binnen onze ondersteuning voldoende mogelijkheden hebben.
Een uitgebreide toelichting vindt u in het schoolondersteuningsprofiel op de
website van de school.

Vrijstelling leerplicht
Er kunnen omstandigheden zijn waarin uw kind geen onderwijs hoeft te
volgen. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij ziek is of van school is geschorst, of
wanneer uw kind moet voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit
godsdienst of levensovertuiging (voor zover dat niet buiten schooltijd kan
gebeuren). Dergelijke zaken moeten altijd zo spoedig mogelijk worden
gemeld bij de directeur van de school. Als uw kind psychisch of lichamelijk
niet in staat is om (nog langer) onderwijs te volgen, moet u met een
verklaring van een arts of een psycholoog een verzoek om vrijstelling doen
van de leerplicht. Dit verzoek moet u indienen bij de leerplichtambtenaar van
de gemeente.

Meer over het verzuimbeleid is te lezen op de website van Codenz.
Leerplicht

Verzuimbeleid
Voor afwezigheid in verband met een vakantie buiten de schoolvakanties
gelden speciale regels. U krijgt vrijwel nooit toestemming voor verlof voor
korte vakanties tussendoor of voor een bezoek aan het land van herkomst.
Alleen als de aard van het beroep van de ouders daartoe aanleiding vormt,
kunt u vrijaf vragen.

Identiteit

Hieronder verstaan we het praktiseren van wat staat beschreven bij ‘groeien
in geloof’ in het hoofdstuk onderwijsdoelen.
Verder geven we deze identiteit in de praktijk gestalte door:
De viering van het kerstfeest met kinderen, ouders/verzorgers
De viering van het paasfeest met de kinderen
Een aantal maandvieringen met de kinderen
Deelname aan de jaarlijkse Startdienst voor het onderwijs in Dronten
Het met gebed of een gebedslied openen en sluiten van de schooldag
Het zingen van christelijke liederen
Het vertellen van verhalen uit de Bijbel en het gesprek daarover, in
relatie met het maatschappelijk gebeuren en de actualiteit van de
wereld om ons heen
De praktische vertaling van de Bijbelse verhalen, in hun relevantie voor
het leven van iedere dag
Het omzien naar elkaar
Het overbrengen van Gods liefde voor deze wereld op de kinderen

Het Kompas in de samenleving
Een wijze wereldburger is iemand die:
vertrouwt op God;
vertrouwt op zichzelf;
vertrouwt op zijn naaste.
Een wijze wereldburger toont zijn verantwoordelijkheid door:
zich bewust te zijn van wat hij doet;
te weten waarom hij doet wat hij doet;
na te denken over het gevolg van zijn doen en laten, voor zichzelf,
de ander en de schepping.

Samenwerkingsverband
Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen en hun schoolbestuur bij
het realiseren van passend onderwijs voor een optimale ontwikkeling van
elke leerling. Stichting Codenz werkt voor Dronten samen met Passend
Onderwijs Lelystad-Dronten en voor Zeewolde met Zeeluwe.

