Onderwijsdoelen
Visie
De Zevensprong biedt hoogwaardig onderwijs waarbij wij rekening houden
met verschillen tussen kinderen. Van onze populatie mag een
bovengemiddeld niveau verwacht worden. Dit betekent dat wij de leerstof
afstemmen op de competenties van de leerlingen waarbij het gemiddelde
van iedere groep de basis van de leerstof is. We volgen de leerlingen
planmatig en hebben hoge verwachtingen van de leerlingen, maar ook van
onszelf en elkaar. Samenwerken is voor ons belangrijk. Samenwerken met
kinderen, elkaar en ouders. Hierbij vinden wij het essentieel om open en
transparant te communiceren.
We werken vanuit doelen, waarbij wij het curriculum gedifferentieerd
aanbieden in een rijke leeromgeving. Onze leerlingen zijn eigenaar van hun
eigen leerproces en hebben zicht op de voor hen haalbare doelen. Zij tonen
zich verantwoordelijk en kritisch op hun eigen leerproces. Ons ambitieniveau
hebben wij beschreven in het schoolplan. Creativiteit is een sleutelwoord,
zowel op handelen als denken waarbij een growth mindset een voorwaarde
is. Digitale geletterdheid en mediawijsheid zijn belangrijke skills en helpen
ons om onze leerlingen met veel kennis en kunde naar het VO te laten
doorstromen.

Ouders zullen geïnformeerd blijven via Parro en nieuwsbrieven en/of zo
mogelijk op ouderavonden. De leden van de Medezeggenschapsraad

worden meegenomen in de voortgang van al deze ontwikkelingen. Wij
beogen hiermee inhoud te geven aan een lerende organisatie met een
professionele cultuur.

In het komende schooljaar 2022-2023 staan de
volgende onderwijsdoelen centraal:
Het team voert onderwijsverbeteringen door i.s.m. Stichting
LeerKRACHT. Samenwerken aan de kwaliteit en inhoud van het
onderwijs wat ten goede komt aan onze lessen voor de leerlingen. Elke
dag een beetje beter!
Leerkrachten hebben zicht op wat er didactisch nodig is in de groep en
stemmen daar hun lesaanbod en handelen op af.
‘Ik, wij en de wereld om mij heen’, middels de implementatie van IPC
(International Primary Curriculum) werken de leerkrachten aan
overkoepelend thema’s waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod
komen. Onderling met elkaar verbonden. Leren verbanden zien tussen
de vakken, leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Onze
ambitie is om leerlingen tools en kennis aan te reiken om de wereld om
hen heen in al zijn facetten beter te begrijpen én zelf te kunnen gaan
begrijpen met aandacht voor persoonlijke talenten en de talenten van
een ander.” Wetenschap/Techniek en Burgerschap worden op deze
manier ook vormgegeven binnen de school.
Er wordt met een nieuwe taal/spellingmethode gewerkt in de
middenbouw en met een nieuwe rekenmethode in de groepen 3 t/m 6.
De inzet van de Kanjertraining is blijvend in ontwikkeling binnen de
school en in de klassen.
Wij zijn volop in ontwikkeling om vanuit het Integraal Kindcentrum (IKC)
afstemming van aanbod vanuit de peutergroepen en de daarbij
behorende ontwikkeling- en leerdoelen te realiseren. We werken als IKC
samen vanuit de domeinen: natuur en techniek, sport en bewegen,
theater en muziek.

Onderwijsresultaten

Ten eerste willen wij benadrukken dat het belangrijkste voor ons is dat ieder
kind zich veilig en vertrouwd voelt bij ons op school. Als dit zo is, kan een kind
tot leren komen. Het onderwijsaanbod bieden wij gedifferentieerd aan
waarbij wij hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen. Samen met het
team, de specialisten, intern begeleiders en directie, monitoren wij onze
leerlingen, hun welbevinden en behaalde resultaten en proberen wij het
beste uit iedere leerling te halen.

Eindtoets
In groep 8 doen de kinderen mee aan de eindtoets, de IEP (ICE Eindevaluatie Primair
Onderwijs). Wij zien dit als een hulpmiddel bij de schoolkeuze van de kinderen en voor
ons als school om te analyseren of er kwaliteitsverbeteringen op bepaalde terreinen
nodig zijn.
Op de Zevensprong zijn de afgelopen schooljaren de volgende eindresultaten behaald:
2019-2020: geen eindtoets

2020-2021: 82,8 (IEP toets)
2021-2022: 82,4 (IEP toets)
In het schooljaar 2019-2020 is er vanwege de landelijke sluiting van de scholen i.v.m. het
Coronavirus geen IEP eindtoets gemaakt. Hierdoor beschikken wij niet over
eindresultaten.
Voor meer informatie: scholenopdekaart.nl

Uitstroomtabel

Toelichting op de resultaten
Vanaf 1 augustus 2020 is het onderwijsresultatenmodel ingegaan en zullen
de behaalde leerresultaten vanuit een nieuw systematiek worden beoordeeld
door de onderwijsinspectie. De gemiddelde schoolweging over drie
schooljaren speelt daarbij een belangrijke rol. Onze school zal worden
beoordeeld, aan de hand van de gemiddelde schoolweging. Hoeveel
leerlingen verlaten aan het einde van groep 8 de basisschool op
fundamenteel niveau (1f) voor lezen, rekenen en taalverzorging en hoeveel
leerlingen verlaten de basisschool op streefniveau 1s en 2f niveau. Het 1s
niveau staat voor rekenen en het 2f niveau staat voor lezen en
taalverzorging. Het onderwijsresultatenmodel laat zien dat wij ruim boven de
signaleringswaarden scoren. De signaleringswaarden voor de Zevensprong
voor 1f niveau is 85% en voor 1s/2f niveau is dat 52,1%. Van onze leerlingen
behaalden 95,2% het 1f niveau voor lezen, rekenen en taalverzorging en op
1s/2f niveau 63,6%. Mocht u hier verder benieuwd naar zijn dan gaan wij
daar graag over in gesprek.
Gezien onze leerlingpopulatie mogen wij hoge verwachtingen hebben en is
ons streefdoel voor de komende jaren om met de voor ons gestelde
schoolweging boven onze schoolnorm en het landelijke gemiddelde uit te
komen op 1s/2f niveau voor lezen, rekenen en taalverzoring. Voor 1f niveau
stellen wij onze eigen schoolnorm op 100% 1f-niveau en voor 1S/2f niveau
stellen wij onze schoolnorm op 70%. Schoolbreed hebben wij hierover met
elkaar het gesprek, hanteren wij normdoelen per leerjaar op schoolniveau en
streefdoelen per jaargroep. In leerteams en tijdens (tussentijdse)
schoolbesprekingen monitoren wij onze voortgang en opbrengsten.
Als school blijven wij kritisch op ons handelen en bespreken wij als team,
specialisten en intern begeleiders schoolbreed waar ons handelen beter kan
én moet om onze leerlingen te bieden wat zij nodig hebben. Zo is er onder
andere ingezet op het circuitmodel om beter te kunnen differentiëren en

tegemoet te komen aan de instructiebehoeften van onze leerlingen. Hierbij
ondersteunt de invoering van digitaal onderwijs zoals o.a. de inzet van
Snappet en de inzet van onze specialisten schoolbreed naar ons aanbod en
onderwijs een rol. Als team blijven we voortdurend kritisch op ons handelen
binnen het circuitmodel en monitoren en sturen wij bij waar dat nodig is met
als doel het leerpotentieel van onze leerlingen goed te benutten.

Leerlingaantallen

Onderwijskwaliteit
Kwaliteitsbeleid
De Zevensprong 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. De Zevensprong sluit
daar graag bij aan.
Om onze kwaliteit in beeld te brengen maken we gebruik van een aantal
instrumenten, onder andere vragenlijsten om de twee jaar onder ouders,
personeel en leerlingen. De uitkomsten van deze vragenlijsten verwerken wij
in het onderwijskundig jaarplan en het schoolplan. Verder bewaken wij de
kwaliteit op de volgende manieren:

Gekwalificeerd personeel
Wij werken met gekwalificeerd personeel. De leerkracht in de klas wordt ondersteund
door de specialisten, onderwijsassistenten, intern begeleiders en directeur van de
school. De intern begeleider bewaakt de leerlingenzorg, de directeur bewaakt de
personeelszorg.
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Kwaliteitsmeting en communicatie
Om de kwaliteit van het onderwijs op De Zevensprong te bewaken en verder te
verhogen, volgen we de resultaten van de kinderen, door regelmatige toetsing. Deze
toetsen geven inzicht in de prestaties en vorderingen van de individuele kinderen.
Bovendien geven de resultaten een totaalbeeld van de groep en van de school. Door
vooraf te toetsen kunnen wij aan de voorkant van het leerproces al een differentiatie
aanbrengen.

Kwaliteitsmeting
De kwaliteit op De Zevensprong wordt cyclisch geborgd. Drie keer per jaar bespreken de
leerkrachten samen met de intern begeleiders hun leerlingen en resultaten in een
groepsbespreking en leerlingbespreking. Indien nodig wordt er tussentijds een
groeps/leerling- bespreking gepland mocht daar behoefte aan zijn of wanneer dat nodig
is op basis van de leerlingenzorg en/of behaalde resultaten op sociaal emotioneel en/of
cognitief gebied. Twee keer per jaar staat de schoolbespreking centraal waarin wij de
resultaten en opbrengsten op schoolniveau bespreken. Daarnaast wordt er twee keer
per jaar een tussentijdse schoolbespreking gehouden op groepsniveau binnen de
leerteams. De acties en interventies die uit deze besprekingen komen worden als
actiepunt ingezet binnen de kwaliteitscyclus, waarbij de specialisten binnen de school
ook een belangrijke rol hebben. Hierdoor wordt het onderwijs op De Zevensprong
planmatig aangeboden. Op basis van signaleren, observeren en analyseren sluiten we
aan op de behoefte en doelen die centraal staan.

Urenverdeling
Wij werken met een continurooster. Dit wil zeggen: vier gelijke dagen voor alle kinderen
en de woensdagmiddag vrij. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de
leerlingen van 8.45 tot 14.30 uur naar school en op woensdag van 8.45 tot 12.30 uur.
Totaal maken de leerlingen 7.520 uren verdeeld over acht jaar. Ieder jaar wordt door
het bestuur het vakantierooster vastgesteld.

Onderwijsbehoefte

Ondersteuning van het jonge kind
Bij de kleuters wordt spelenderwijs en gestructureerd de basis gelegd voor
het lezen, schrijven, taal en rekenen. Door het werken met de methode
Onderbouwd hebben we onder andere van iedere leerling in beeld hoe de
ontwikkeling verloopt en wat er nodig is voor de voortgang van zijn of haar
ontwikkeling. Daarbij speelt ontwikkelingsmateriaal een centrale rol voor de
kleuters. Deze lesgroepen zijn verdeeld in niveaugroepen om op deze manier
tegemoet te komen aan de behoeften van het individuele kind. De resultaten
van dit spel worden door de leerkrachten genoteerd. Wanneer een kind het
doel nog niet heeft behaald wordt deze een aantal weken herhaald bij
verschillende spelactiviteiten, waarna het doel nogmaals wordt getoetst.
Deze resultaten en observaties worden o.a. met de ouders besproken in een
oudergesprek.

Thematisch werken
Bij Onderbouwd werken we steeds met een thema. Er komen minimaal
negen thema’s per jaar aan de orde en een thema duurt meestal drie of vier

weken. In een thema meestal zit(ten) één taalweek en twee rekenweken.
Onderbouwd is een methode die uitgaat van handelend leren. De kinderen
volgen de leer- en ontwikkelingslijn via spelmaterialen. Elk spelmateriaal
heeft een observatiedoel. Het reken- of taalspel wordt door de leerkracht
begeleid in de lesgroep. Daarnaast zijn er nog één of meerdere activiteiten
die ‘verplicht’ zijn en nog een aantal keuzemogelijkheden. Verder is er veel
aandacht voor taal- en rekenactiviteiten, spel- en bewegingslessen, muzikale
vorming en Kanjertraining. Bij spel- en bewegingslessen maken we veel
gebruik van het speellokaal. De kinderen maken kennis met de computer
door middel van educatieve software.

Werken met het circuitmodel
Om goed tegemoet te komen aan de verschillen en onderwijsbehoeften,
wordt er lesgegeven in het circuitmodel. In de ochtenden maken wij gebruik
van het instructie circuit. De kinderen krijgen hierbij instructie op eigen
niveau aangeboden en ontvangen dit in een kleine groep. De andere
leerlingen zijn op dat moment zelfstandig aan het werk. De kinderen mogen
zelf kiezen in welke volgorde zij hun werk maken. Aan het eind van de
ochtend is er afmaaktijd, zo kunnen alle kinderen hun werk afkrijgen. Bij het
instructie circuit wordt er van uitgegaan dat de leerlingen de principes van

het zelfstandig werken kennen en beheersen. Het circuitmodel is volop in
ontwikkeling. Het team is voortdurend bezig op elkaar af te stemmen ten
behoeve van de doorgaande lijn.
Als het onderwijs binnen elke niveaugroep voldoende gevarieerd en
weloverwogen is samengesteld, wordt aan het grootste gedeelte van de
onderwijsbehoeften van de leerlingen voldaan. Als wij zien dat een leerling
het goed doet en de opbrengsten zijn naar verwachting, dan gaan wij op
dezelfde manier door. Het aanbod is dus passend, er hoeft niets extra’s te
worden georganiseerd. In de weekplanning staat vermeld wat het aanbod is
en welke leerlingen dit moeten volgen. Voor de vakken taal, spelling en
rekenen maken wij naast de methodes gebruik van Snappet in de groepen 7
en 8. De leerlingen verwerken de geleerde stof op een Chromebook en
krijgen per opdracht directe feedback. De leerkracht ziet dit ook en kan hier
direct op inspringen. Na de verwerking van de stof werken de leerlingen op
eigen niveau verder aan hun leerdoelen per vak.

Vroegtijdig signaleren
Gedurende het schooljaar worden door de leerkracht verschillende toetsen bij de
leerlingen afgenomen. Het gaat hier om methodegebonden, niet-methodegebonden en
om het volgen van het sociale welbevinden. Daarnaast observeert de leerkracht
dagelijks de kinderen. Gesprekken met ouders worden gevoerd en samen wordt er
gekeken wat de behoeften van de kinderen zijn. Al de gegevens worden verzameld in
het volgsysteem. Is er meer nodig, dan betrekt de leerkracht de Intern begeleider in het
proces.

Veilig schoolklimaat en voorkomen gedragsproblemen
De Zevensprong is een Kanjerschool en werkt met en volgens de principes van de
Kanjertraining. Het doel van dit systeem is het creëren van een veilig schoolklimaat door
het stimuleren van gewenst gedrag op school. Daarnaast worden er Kanjerlessen
gegeven passend bij het niveau en de behoeften van de groep, worden ouders een keer
per jaar uitgenodigd om een kanjerles in de groep bij te wonen en worden de
Kanjervragenlijsten en het sociogram afgenomen. Daarnaast wordt in beeld gebracht
hoe de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen op school is. Hiervoor wordt
minimaal 1x per jaar de sociale veiligheidslijst ingevuld. Mochten uit de vragenlijsten
opvallende uitkomsten komen, dan kan er in overleg met de intern begeleiders en
Kanjer coördinatoren passende interventies worden ingezet. Ouders worden hierbij
door de leerkrachten betrokken. Op school zijn er drie Kanjer coördinatoren voor
onderbouw-, midden- en bovenbouw. Zij zijn tevens onderdeel van de werkgroep
gedrag. Er is een gedragsprotocol, welke in werking treedt als grenzen worden
overschreden. Het gedragsprotocol staat vermeld op onze website.

Dyslexie en dyscalculie
Voor dyslexie werken we met het protocol dyslexie. We werken samen met de
particuliere dienst van de IJsselgroep voor het verlenen van de vergoede dyslexiezorg,
welke op ons scholeneiland wordt gegeven. Binnen ons team is een taal/leesspecialist
aanwezig, de specialist is tevens actief binnen de expertgroep taal/lezen. Voor
dyscalculie
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Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Binnen ons team is een rekenspecialist
werkzaam, de specialist is tevens actief binnen de expertgroep rekenen.

Afgestemd aanbod
Leerlingen met een lagere intelligentie sluiten zo goed mogelijk aan bij de groep. Zij
nemen deel aan het instructie circuit of ontvangen instructie passende bij hun niveau.
Indien nodig is er een kortlopend ontwikkelplan met ondersteuning. Blijkt de
achterstand dusdanig groot, dat er geen aansluiting bij het reguliere niveau mogelijk is,
dan kan er een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden opgesteld. Een eigen leerlijn
behoort dan tot de mogelijkheden. Leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie
werken volgens het protocol meer- en hoogbegaafdheid. Er is een Huygensklas in
school voor groep 1 tot en met 8. Er is een ontwikkelwerkgroep meer- en
hoogbegaafdheid waarvan de leerkracht(en) van de Huygensklas deelgenoot zijn.

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.
Petra de Leeuw en Rennie Stam zijn onze contactpersonen.

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 Kanjertraining en KanVAS. KanVAS 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 leerlingvragenlijst 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 minimaal 1x per jaar met een vragenlijst
vanaf groep 5.
Emma Vollebregt en Petra de Leeuw zijn onze Kanjercoördinatoren/coördinatoren
pestbeleid.
Petra de Leeuw en Rennie Stam zijn het aanspreekpunt voor ouders en kinderen. Zij zijn
onze vertrouwenspersonen op school. Ouders en kinderen kunnen altijd een gesprek
aanvragen met één van beiden bij conflicten, misverstanden etc. Deze gesprekken
worden zeer vertrouwelijk gevoerd en worden niet gedeeld met derden.

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.
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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
Elk jaar vragen wij van u een, overigens vrijwillige, financiële bijdrage. We
betalen hiervan niet-gesubsidieerde activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst- en
Paasfeest, sporttoernooien en speciale aanschaffingen. De hoogte van de
ouderbijdrage is door het bestuur vastgesteld. Natuurlijk mogen ouders ook
een hoger bedrag overmaken, zodat de school meer mogelijkheden krijgt
voor de organisatie van activiteiten of speciale aanschaffingen te realiseren.
De verantwoording van de gelden vindt plaats op de ouderavond.

Bedragen
De ouderbijdrage (bijdrage ouders/verzorgers) is voor Stichting Codenz
vastgesteld op €35,00 . 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 De
Zevensprong komen, vragen we een bijdrage van € 20,- voor het eerste kind
en € 15,- voor een tweede of volgende kind. Kinderen die na 1 mei op school
komen betalen geen ouderbijdrage meer in dat schooljaar.
De uitgaven worden gedaan op basis van een begroting. De ouderbijdrage
wordt o.a. besteed aan de Kerst- en Paasviering en het Sinterklaasfeest.
Daarnaast worden diverse projecten betaald uit de ouderbijdrage. Met deze
financiële bijdrage draagt u mee aan de vreugde van de kinderen gedurende
het schooljaar. De financiële administratie is onderdeel van Stichting Codenz
en wordt gecontroleerd door een externe accountant.

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 2018-2019 wordt de TSO op de Zevensprong op een gewijzigde manier
voortgezet. Dit schooljaar is een overgangsjaar naar uiteindelijk het continurooster in
het volgende schooljaar. De school is er groot voorstander van om alle kinderen tussen
de middag op school te laten lunchen met hun eigen leerkracht. Daarvoor wordt de tijd

tussen 11.45 uur en 13.15 uur gebruikt met wisselend eerst een half uur te lunchen en
dan een half uur buiten spelen of andersom. Het pleintoezicht wordt vanuit de school
gecoördineerd met vaste krachten. Voor de tussenschoolse opvang vragen wij een
vrijwillige bijdrage van 20,00 euro per kind per schooljaar.

Integraal Kindcentrum (IKC); alles onder één dak
Ons IKC biedt voorschoolse- en naschoolse opvang. Daarnaast hebben wij twee
peuterspeelzaalgroepen en twee kinderdagverblijfgroepen. IKC De Zevensprong is
gevestigd aan Beursplein 3 in Dronten. In een gezellig ingerichte ruimte kunnen de
kinderen volop spelen met vriendjes en vriendinnetjes.
Voor de voor- en naschoolse opvang, de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf
werken wij nauw samen met Prokino. Tevens hebben wij twee kinderdagverblijfgroepen
in ons IKC. Wij werken samen aan de domeinen:
sport en bewegen
natuur en techniek
muziek en theater
Binnen deze domeinen werken wij aan een doorgaande lijn binnen ons kindcentrum.
Op de website van Prokino (https://www.prokino.nl) staat alle informatie en de exacte
openingstijden.

Het fundament voor ons kindcentrum is:
Identiteit, Groei, Waardering en Autonomie
De visies van Prokino kinderopvang en CBS De Zevensprong komen overeen. De
pedagogiek van Reggio Emilia sluit aan op het onderzoekend leren en de 21 eeuwse
vaardigheden van de basisschool. In beide sectoren wordt er gekeken naar en
aangesloten op wat er leeft bij de kinderen. In dit kindcentrum kunnen kinderen tussen
0 en 13 jaar zich optimaal ontwikkelen, dit onder andere door de doorgaande leerlijn,
de talenten die herkend en erkend worden, de rijke leeromgeving en het onderwijs op
maat aanbieden.

Ook de kwaliteiten van het personeel kunnen optimaal ingezet worden, er kan gebruik
gemaakt worden van elkaars kwaliteiten, kennis en ervaring wat op dit moment al
gebeurt. De onderwijsassistenten zijn tevens het gezicht van de peuterspeelgroep en de
voorschoolse- en naschoolse opvang. Wij zijn een organisatie waar vanuit ieders hart
wordt gewerkt in de samenwerking. Een voorziening waarin kinderdagverblijf,
peuterspeelgroep, onderwijs, buitenschoolse opvang en maatschappelijke organisaties
gecombineerd zijn tot een organisatie met een integrale visie. In vertrouwen leren en
groeien.

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.

Identiteit

Het team van de Zevensprong verzorgt met bezieling christelijk geïnspireerd
onderwijs. In onze levensbeschouwelijke lessen vertellen we verhalen uit de
Samenleesbijbel. We bidden, praten en zingen met de kinderen over
zingevingsvragen en wat dit voor hen betekent. De kinderen gaan in gesprek
met elkaar en onderzoeken hoe zij zelf denken over levensvragen. De
kinderen leren vanuit de bijbel een positieve bijdrage te leveren binnen de
klas, de school, de wijk, het dorp, ons land en de wereld.

Maandviering
Iedere maand sluiten wij af met een maandviering. Tijdens deze viering laten
de klassen aan elkaar zien wat zij hebben gedaan tijdens het thema of wat zij
de andere klassen willen meegeven. Ouders zijn hierbij van harte welkom.
Vanaf groep 7 zijn er geen maandvieringen meer, maar staan
maatschappelijke activiteiten centraal. Er is dan o.a. aandacht voor de
voedselbank, het bejaardentehuis, bezoek aan Westerbork en diverse
geloofsovertuigingen worden behandeld met daaraan gekoppelde excursies.

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.

