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EEN WOORD VOORAF   

De Trompetter is een kleinschalig kindcentrum in Angerlo. Maar wat verstaan wij onder een 
kindcentrum? Een kindcentrum is voor ons een plek waar kinderen van 2 tot 13 jaar kunnen leren, die 
opvangmogelijkheden biedt, waar aan talentontwikkeling gewerkt wordt door leuke buitenschoolse 
activiteiten aan te bieden en waar intensief samengewerkt wordt met verenigingen en instanties uit de 
omgeving van de school.   

Met deze schoolgids hopen wij u een beeld te geven van vooral het onderwijs in ons kindcentrum. Een 
algemeen bijzonder kindcentrum voor iedereen, ongeacht ras, geloof of afkomst. Een beeld, dat laat 
zien wat u van ons kunt verwachten en wat we voor u en vooral voor uw kind kunnen betekenen.   

En zoekt u een geschikte plek voor uw kind? Deze schoolgids kan u misschien helpen bij het maken van 
de juiste schoolkeuze voor uw kind. Wilt u eens in ons kindcentrum komen kijken, dan bent u van harte 
welkom!   

Wat staat er in deze schoolgids? 

- wat ouders van ons mogen verwachten 

- de opzet van ons onderwijs 

- onze zorg voor de kinderen 

- de resultaten van ons onderwijs 

- wat wij van ouders verwachten    

Volgt uw kind al onderwijs op de Trompetter? Dan is onze jaarkalender, die vóór de zomervakantie, per 
gezin één exemplaar, meegaat erg handig (ook altijd te vinden op de website). Deze kalender bevat 
namelijk veel praktische informatie over schooltijden, vakanties, oudergespreksavonden e.d. Actuele 
informatie over het lopende schooljaar kunt u lezen via Klasbord of de website 
www.bsdetrompetter.nl.   

Team de Trompetter

           

Voorwoord
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Contactgegevens

Kindcentrum de Trompetter
Prinses Margrietlaan 8
6986AT Angerlo

 0313473067
 http://www.bsdetrompetter.nl
 detrompetter@liemersnovum.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Armanda Waters-Peters directie.detrompetter@liemersnovum.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

123

2018-2019

Schoolbestuur

LiemersNovum
Aantal scholen: 23
Aantal leerlingen: 4.544
 http://www.liemersnovum.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband De Liemers PO.

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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Kernwoorden

Betrokken

OndernemendNieuwsgierig

Leren Samen

Missie en visie

De wereld van de kinderen is veel groter geworden dan de wereld die u zelf als kind beleefde. Door de 
enorme informatiestroom die op hen afkomt, weten kinderen van veel zaken al iets af. Door invloed 
van televisie, computer, internet en telefoon kunnen we veel sneller communiceren en informatie 
verkrijgen.   

De school is een afspiegeling van de maatschappij. Een maatschappij die voortdurend in ontwikkeling is 
en dat betekent dat je als school daarop moet inspelen. Samen met ouders zullen wij ervoor moeten 
zorgen dat kinderen een actieve houding ontwikkelen en opgroeien tot sociaalvaardige, zelfbewuste en 
zelfstandige volwassenen. Wij willen onderwijs geven dat past in de hedendaagse maatschappij en 
doen dit vanuit onze eigen visie en identiteit.  

Mission statement   

“Goed op de toekomst voorbereid!”   

Na je tijd op de Trompetter ben je goed op de toekomst voorbereid zodat je: 

• die vol vertrouwen tegemoet kunt zien 
• geleerd hebt je talenten voluit te benutten 
• beseft dat iedereen ertoe doet 
• weet dat je een belangrijk deel bent van het geheel 
• een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij

Deze visie is in juni 2019 vastgesteld. De komende jaren zal bij alles wat wij ondernemen deze tekst 
steeds weer als toetssteen gehanteerd worden. Indien visie en praktijk niet met elkaar overeenkomen, 
zal één van beide aangepast worden. 

We werken vanuit de volgende kernwoorden:  

• Betrokken  
• Ondernemend 
• Nieuwsgierig

We vinden het belangrijk dat de basisvakken (rekenen en taal) op orde zijn. Daarnaast zijn de 21e 
eeuwse vaardigheden  richtinggevend voor ons onderwijs.

In de toegevoegde link vind u het model dat wij hanteren voor de 21e eeuwse vaardigheden op de 
Trompetter.
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Afbeelding 21e eeuwse vaardigheden OMJS

Prioriteiten

Schooljaar 2019-2020 hebben we onze speerpunten geordend in 3 gebieden. Onderwijs, samenwerken 
en organisatie.

Onderwijs:

• Bewegend leren
• Evalueren en borgen Kijk!-volgmodel
• Meer- en hoogbegaafdheid, aanbod Volo Magis uitbreiden en verdiepen in 

ontwikkelingsvoorsprong jonge kinderen
• Vernieuwen methode studievaardigheden

Samenwerken:

• Samenwerking Villa Pip uitbreiden
• Leerlingmediation borgen
• Werken met onderzoekend leren op teamniveau
• Ontwikkelgesprekken voeren met je collega's
• Verhogen ouderparticipatie

Organisatie:

• Akoestiek verbeteren in lokalen
• Schoolplein vernieuwen
• Flitsbezoeken door collega's
• Bordsessies 2.0
• Borgen coaching kinderen

Identiteit

Sinds 2008 draagt de Trompetter een algemeen, bijzondere identiteit. Zij staat open voor alle 
levensbeschouwingen, zonder er één tot de ware te bestempelen. In de lessen en projecten komen 
leerlingen en leerkrachten met elkaar in gesprek. We proberen met elkaar een sfeer te scheppen, 
waarin begrip voor elkaar en rekening houden met elkaar, centraal staan.

Het kindcentrum is een veilige omgeving, die voor iedereen openstaat en waar kinderen samen komen 
en zich thuis voelen. Dit wordt zichtbaar in ons onderwijs. Er wordt aandacht besteed aan de verschillen 
die er zijn tussen kinderen, in wat ze kunnen, wat ze denken en wat ze voelen.  We gaan respectvol met 
elkaar om in het samenwerken en samenleven. Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Elk kind 
komt tot zijn recht. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen 
ervan. 
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We werken op de Trompetter in bouwen. Dat betekent dat de school verdeeld is in 3 verschillende 
bouwen. Bouw 1 zijn de peuters en de kleuters, bouw 2 de kinderen uit de leerjaren 3 tot en met 5 en 
bouw 3 de kinderen uit de leerjaren 6 tot en met 8. Binnen deze bouwen worden het personeel en de 
werkplekken flexibel ingezet.  Dat betekent: “Groot waar het kan en klein waar het moet.” Er zijn 
bouwbrede activiteiten als crea of wereldoriëntatie. Daarnaast zijn er nog steeds klassikale 
instructiemomenten voor bijvoorbeeld rekenen of taal. Maar er wordt ook gebruik gemaakt van 
kleinere instructiegroepen voor kinderen die aan een korte instructie genoeg hebben of juist wat meer 
nodig hebben.  We hechten veel waarde aan een goede organisatie en een duidelijke structuur. In de 
benadering van kinderen zijn saamhorigheid, veiligheid, vertrouwen en respect belangrijke 
aandachtspunten. Er is veel aandacht voor de onderwijsbehoeften van kinderen. Hier proberen we ons 
onderwijsaanbod zoveel mogelijk op af te stemmen.

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

Bij afwezigheid van personeel maken wij gebruik van het Personeelscluster Oost-Nederland (PON). 
Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn via het PON, dan treedt ons vervangingsprotocol in werking. 
Dit protocol is op te vragen bij de directie.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd
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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.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Lezen
5 uur 5 uur 

Taal
5 uur 5 uur 

Rekenen
5 u 30 min 5 u 30 min

Bewegingsonderwijs
7 u 30 min 7 u 30 min

SEO - zelfredzaamheid
2 uur 2 uur 

In de eerste 2 leerjaren werken we thematisch. Dat betekent dat er elke paar weken een thema centraal 
staat zoals bijvoorbeeld "het circus". De leerkrachten bieden de kinderen doelgerichte betekenisvolle 
activiteiten aan passend bij de ontwikkelfase van het kind. Dit kunnen spel-, knutselactiviteiten, 
ontwikkelmaterialen etc. zijn. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
7 uur 6 uur 6 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Taal
6 u 30 min 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 6 uur 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min 5 u 30 min

Wereldoriëntatie
2 uur 3 uur 3 uur 3 u 30 min 3 u 30 min 4 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

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

Levensbeschouwing

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Verkeer
30 min 30 min 30 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Gymlokaal
• Leerplein bouw 2
• Leerplein bouw 3
• Schoolmoestuin
• Yogalokaal
• Stiltelokaal

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school, Villa Pip. We gebruiken daarbij 
Startblokken/Basisontwikkeling en Logo3000.

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.

8



Elke week is er een speelleermoment gepland met oudste peuters en kleuters samen in het 
kleuterlokaal. Op deze manier leren de leerkrachten de peuters alvast kennen. De thema's zijn waar 
mogelijk op elkaar afgestemd en er is regelmatig overleg. Activiteiten en evenementen doen we waar 
het kan samen.

De overdracht van de kinderen gebeurt vaak met de leerkrachten en pedagogisch medewerker van Villa 
Pip. De uitgebreide eindrapportage van Villa Pip is de overdracht naar de basisschool. 

Omdat de peuters wekelijks komen is er ook na de overdracht veel ruimte voor contact en vragen aan 
de pedagogisch medewerkers over de leerlingen.
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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.

Binnen het Samenwerkingsverband de Liemers ligt de lat voor basisondersteuning hoog. Kindcentrum 
de Trompetter streeft dit hoge niveau van basisondersteuning na. Om dit niveau te bereiken hebben 
we de afgelopen jaren onze professionalisering ingezet op Passend Onderwijs. Dat betekent dat de 
kennis en kunde van de teamleden op het gebied van bijvoorbeeld: ASS, ADHD, meer- en 
hoogbegaafdheid is toegenomen. 

We vinden het belangrijk om kinderen binnen onze mogelijkheden thuisnabij onderwijs te laten volgen.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 1

Intern begeleider 3

Onderwijsassistent 4

Specialist hoogbegaafdheid 2

Yoga- en mindfulnessdocent 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Net als ons onderwijs voor de basisvakken geven we ons onderwijs over omgaan met elkaar ook op 
maat vorm. Vanuit verschillende bronnen maken we ons eigen programma. 

Ieder schooljaar starten we met 3 gouden weken. Hierin staat de groepsvorming centraal. Er worden 
veel activiteiten ingezet om de groepsvormingsfases goed te begeleiden en snel een taakgericht 
werkklimaat te kunnen creëren. Maar worden ook meteen de school-, klassen- en buitenspeelregels 
met elkaar besproken.

We leren de kinderen aan hoe ze moeten handelen bij een conflict. Welke stappen horen daarbij en hoe 
los je zelf iets op. We gebruiken hiervoor de STA-methode (STOP-THINK-ACT). Sinds een aantal 
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maanden zijn er leerlingmediatoren actief in de pauzes. Dit zijn kinderen uit bouw 3 die samen met de 
kinderen conflicten proberen op te lossen als ze er zelf niet uitkomen. Dit doen ze volgens een vast 
stappenplan. Kinderen begrijpen elkaar vaak veel beter.

We proberen kinderen ook zo positief mogelijk aan te geven wat we van ze verwachten. We spelen 
Taakspel in de groepen. Buiten de groepen dragen kinderen keycords met positieve 
gedragsverwachtingen. Een systeem om te zorgen dat er een taakgerichte sfeer hangt in de school 
waarin iedereen zich prettig voelt en optimaal kan ontwikkelen. In de groepen hangt een 
gedragsthermometer om duidelijk en voorspelbaar te zijn in welke fase kinderen zich bevinden. 
Hebben ze een topdag of is het de laatste kans om in de klas te blijven werken. In ons gedragsprotocol 
is hier meer over te lezen. 

In de groepen is veel ruimte voor emoties en gevoelens. We bieden verschillende mogelijkheden aan 
kinderen om hun gevoelens te uiten en hebben hier oog voor als team. Elke ochtend en elke middag 
staat de leerkracht bij de deur om kinderen een hand te geven. Zo is iedereen gezien. En kan de 
leerkracht al inschatten hoe het met het kind gaat. Een ander voorbeeld is de incheck bij de bordsessies 
in bouw 3. Deze start altijd met de vraag hoe kinderen zich voelen. Als ze willen mogen ze dit 
toelichten.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
SCOL en Veiligheidsthermometer.
Elk jaar vullen de kinderen uit bouw 2 en 3 de veiligheidsthermometer in. En de kinderen van bouw 3 
vullen daarnaast ook nog de SCOL-vragenlijst in die de leerkracht ook voor alle kinderen invult. Deze 
gegevens worden in eerste instantie door de leerkracht geanalyseerd en bij opvallende zaken met het 
kind besproken. Samen met het kind en eventueel ouders wordt een plan gemaakt. De intern 
begeleider is ook op de hoogte van de resultaten van de vragenlijsten en afspraken die daarover 
gemaakt worden. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Kinderen kunnen bij de teamleden terecht. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Lukt dit niet, dan komt de 
vertrouwenspersoon in beeld.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Bieleveldt. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
petra.bieleveldt@liemersnovum.nl.
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Klachtenregeling

Klachtenregeling LiemersNovum

De meeste kinderen hebben het naar hun zin op onze scholen. En de meeste ouders zijn tevreden over 
ons onderwijs. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Dat horen wij dan graag van 
u.

Wij adviseren u hiervoor de volgende stappen:

1. Bespreek uw onvrede met de leerkracht. Komt u er niet uit, ga dan naar stap 2.                                                
        

2. Leg uw verhaal voor aan de directeur. Zij/hij zal ook andere partijen aanhoren, waar nodig. Nog geen 
oplossing? Ga dan naar stap 3.

3. Kijk in de schoolgids wie de interne vertrouwenspersoon is en zoek contact. Hopelijk komt u er dan 
uit. Of misschien concludeert u dat u ook stap 4 wilt zetten.

4. U legt uw zaak voor aan het college van bestuur. Ook het bestuur zal naar betrokken partijen 
luisteren.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders hebben allemaal een account in Social Schools, onze schoolapp. Alle informatie wordt via dit 
medium gecommuniceerd.

Daarnaast krijgen kinderen 2x per jaar een rapport / portfolio mee naar huis. En is er minimaal 2x per 
jaar een ontwikkelgesprek met kind, ouders en leerkracht.

Wij vinden het belangrijk om ouders zo veel mogelijk te betrekken bij het onderwijsproces van het kind. 
We denken dat kinderen zich dan nog beter kunnen ontwikkelen als de betrokkenheid van ouders hoog 
is. We gaan met kinderen en ouders in gesprek over de ontwikkeling van het kind en stellen samen 
doelen voor de volgende periode. Leerkrachten zijn makkelijk te benaderen via Social Schools. Ook 
kunnen ouders na schooltijd altijd even binnenlopen of een afspraak maken met de leerkracht. 
Afspraken om maat zijn ook tot op zekere hoogte mogelijk.

Leerkrachten plaatsen regelmatig verslagen en foto's van leeractiviteiten op Social Schools om ouders 
inzicht te geven in hoe wij kinderen laten leren. Vanaf schooljaar 2019-2020 starten we met "Grej of the 
day". Dat is een raadseltje dat de kinderen mee naar huis krijgen en hierover met hun ouders gaan 
praten. De volgende dag krijgen ze het antwoord en een miniles over het opgegeven raadseltje.

Daarnaast blijft ouderparticipatie ook erg belangrijk...met andere woorden het vrijwilligerswerk/hulp.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,00

Daarvan bekostigen we:

• Andere evenementen

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

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.

Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad
• Oudervereniging
• Onderwijspanel

• Helpen bij feesten en evenementen
• Versieren van de school
• Ophalen oud-papier
• Luizenbrigade
• Duo-lezen
• Vervoer bij excursies buiten de deur
• Schoolmoestuin
• Bibliotheek
• Grote schoonmaak
• Afscheid leerjaar 8

5. Als uw onvrede nog steeds niet is weggenomen, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Dat 
kan op twee manieren:

6. U neemt contact op met Chiene Hulst, de externe vertrouwenspersoon.U bereikt haar 
op chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl of via 06 45 43 42 66.

7. U schrijft een brief naar de klachtencommissie: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV 
PO), Mercurion 36, 6903 PZ Zevenaar. Contactpersoon: Martine van Dijk, 0316 34 16 18.
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Naast de vrijwillige ouderbijdrage verwachten we van ouders dat ze ons helpen bij verschillende 
activiteiten en evenementen. Zo lopen ouders 1x in de maand met de vuilniswagen mee om oud-papier 
op te halen in Angerlo en het buitengebied. Dit levert de oudervereniging heel veel geld op. Dat maakt 
dat de vrijwillige ouderbijdrage erg laag is. Het schoolreisje wordt wel apart betaald naast de vrijwillige 
ouderbijdrage.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

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 

4.3 Schoolverzekering

Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie.
Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Via de telefoon, e-mail of Social Schools.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via een verlofbriefje bij de directeur.

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.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Leerlingen ontwikkelen zich op heel verschillende manieren. Wij vinden het belangrijk om daar zo goed 
mogelijk op in te spelen. Onze leerlingen moeten op hun eigen niveau zo goed mogelijk kunnen 
presteren. Tijdens de instructie houden wij goed in de gaten welke leerlingen de leerstof direct 
begrijpen en wie er verlengde instructie nodig hebben. Leerlingen die de leerstof direct begrijpen 
kunnen zelfstandig aan het werk. Indien nodig krijgen deze leerlingen ook verrijkingsstof 
aangeboden. Leerlingen die verlengde instructie nodig hebben, krijgen meer uitleg, oefenstof en hulp 
bij het uitvoeren van de taken. Deze hulp wordt geboden door de leerkracht. 

Om de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen en de leerresultaten zo nauwkeurig mogelijk te 
kunnen volgen, worden de leerlingen regelmatig getoetst en/of geobserveerd. Naast de toetsen die bij 
de diverse methoden horen (o.a. taal, rekenen, begrijpend lezen) worden landelijk genormeerde 
toetsen afgenomen (CITO Volgsysteem primair en speciaal onderwijs). Methodegebonden toetsen van 
rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen toetsen de lesstof, die is behandeld in een aantal 
voorgaande lesweken. Het CITO leerling- volgsysteem toetst de vaardigheid van een leerling in een 
bepaald vakgebied. In deze CITOtoetsen wordt gevraagd naar lesstof die eerder is aangeboden, lesstof 
behorende bij de groep en lesstof die nog aangeboden gaat worden. ”Landelijk genormeerd” wil 
zeggen dat de resultaten vergeleken worden met die van leerlingen uit dezelfde jaargroep. Op deze 
manier wordt de “opbrengst van het leren” in een bepaalde periode in kaart gebracht. Zo kunnen wij als 
school adequaat bepalen welke leerlingen er op het juiste niveau zitten en welke leerlingen er extra 
zorg nodig hebben. 

De toetsen van de CITO zijn genormeerd in 5 gradaties.Bij de indeling in de niveaus I t/m V is de 
verdeling over de groepen als volgt:     

Niveau    %        Interpretatie       

I            20        hoogst scorende leerlingen                                                                                                                                   
              II           20        boven het landelijk gemiddelde                                                                                                             
                            III          20        landelijk gemiddelde                                                                                                                     
                                        IV         20        onder het landelijk gemiddelde                                                                                   
                                                        V          20        laagst scorende leerlingen 

Bij andere toetsen dan van het CITO wordt per leerling gekeken wie er hulp binnen de groep nodig 
heeft. Soms kan het nodig zijn om naast al deze genoemde toetsen nog andere toetsen (onderzoek) af 
te nemen om zo een beter beeld te verkrijgen van de leerling, zodat we de hulp precies kunnen 
afstemmen op de behoefte van de leerling. 

Zorgstructuur

We richten het onderwijs zo in, dat zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Toch wordt er binnen een jaargroep uitgegaan van een 
algemene leerlijn met de bijbehorende minimumdoelen per leergebied. Soms valt een leerling (of een 
groepje leerlingen) buiten dit gebied en heeft extra zorg nodig. Daar waar problemen zich voor doen 
bespreken leerkracht en intern begeleider welke stappen er gezet gaan worden. Ouders worden in dit 
proces vanaf het eerste moment betrokken. Deze extra hulp voor kinderen vindt waar mogelijk binnen 

5 Ontwikkeling van leerlingen
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de eigen bouw plaats.  Bij specifieke handelingen kan een leerling bij uitzondering buiten de groep hulp 
krijgen van een leerkracht, onderwijsassistent, stagiaire, vrijwilliger of ouder. Mocht het zo zijn dat er 
niet voldoende resultaat wordt bereikt met de hulp op school dan gaan ouders, leerkracht en intern 
begeleider ondersteuning vragen buiten de school. 

Externe hulp

Kijkend naar de specifieke behoefte van het kind, bespreken we met elkaar de juiste vorm van hulp. De 
school heeft 4x per jaar een bijeenkomst van het ondersteuningsteam. Hierin worden met verschillende 
disciplines kinderen besproken die extra zorg nodig hebben. De deelnemers aan het 
ondersteuningsteam zijn de ouders, de leerkracht, de intern begeleider de directeur, lid van sociale 
team gemeente Zevenaar en de orthopedagoog. Op uitnodiging kunnen er andere specialisten 
deelnemen. Bij het Samenwerkingsverband De Liemers kan voor veel gebieden hulp ingeroepen 
worden, hulp op maat voor leerlingen en leerkrachten. Ambulante begeleiders kijken mee met 
leerkrachten die een hulpvraag hebben. Met elkaar wordt er gekeken hoe er voldaan kan worden aan 
de onderwijsbehoeften van de leerling. De rol van ouders is de rol van partners van de school. Samen 
willen we het beste uit het kind halen. Dat kan betekenen dat de school graag onderzoek wil laten doen 
om beter bij de onderwijsbehoeften van het kind aan te kunnen sluiten. In deze verwachten wij dat 
ouders ons ondersteunen en bijdragen in de kosten door middel van het aanspreken van de 
zorgverzekering. Wanneer de ontwikkeling van een leerling voortdurend stagneert kan er overwogen 
worden om een verwijzing aan te vragen voor het speciaal (basis)onderwijs. De school meldt in overleg 
met ouders de leerling aan d.m.v. het standaard CLO aanmeldformulier bij de Commissie Leerling 
Ondersteuning.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de 
AMN Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

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.
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Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 25,0%

vmbo-(g)t 5,0%

vmbo-(g)t / havo 10,0%

havo 25,0%

havo / vwo 15,0%

vwo 20,0%

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.

Relatie

VeiligheidZelfvertrouwen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wanneer kinderen bij ons op school komen dan neemt de sociaal emotionele ontwikkeling een heel 
belangrijke plaats in. Het is voor ons erg belangrijk dat een kind zich op zijn/haar gemak voelt, dat een 
kind graag naar school gaat en dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt. Dat betekent dus dat het 
nodig is de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen. Op die manier krijgen we inzicht in 
pestgedrag en gevoel van veiligheid in en om het kindcentrum.

18



In de dagelijkse omgang met andere kinderen en volwassenen ontwikkelen kinderen zich sociaal en 
emotioneel. De sociaal emotionele ontwikkeling wordt bevorderd als de kinderen serieus worden 
genomen, er positieve verwachtingen worden getoond en de kinderen met respect worden benaderd. 
In zo’n stimulerende omgang kunnen school en omgeving een bijdrage leveren aan de sociale 
redzaamheid van kinderen.

De Trompetter heeft een gedragsprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven wat we van kinderen 
verwachten, welke methodes we hanteren om de sociale vaardigheden verder te ontwikkelen en wat er 
gebeurt als de regels overtreden worden of er gepest wordt. Een dagdeel in de week is er een leerkracht 
aanwezig om kinderen individueel of in kleine groepjes te coachen in hun ontwikkeling.

Taakspel en kindmassage gebruiken we schoolbreed en zijn preventieve hulpmiddelen evenals “STA” 
waarvan door de school heen een aantal borden zichtbaar zijn. In de eerste weken na de zomervakantie 
zal in alle klassen aandacht zijn voor STA , de schoolafspraken en het allerbelangrijkst: de 
groepsvorming.  Dit noemen we de "Gouden weken". 

Taakspel

Taakspel is ontwikkeld om het gedrag van kinderen positief te beïnvloeden waardoor het 
taakgerichtegedrag van de leerlingen verbetert. Voorafgaand aan het spel stelt de leerkracht met de 
groep regels op. De kinderen worden gestimuleerd zich aan de gestelde regels te houden. Voorbeelden 
van regels zijn: je bent stil, je let op, je bent met je taak bezig, je zorgt dat andere kinderen hun werk 
kunnen doen. Het Taakspel is er vooral op gericht dat leerlingen elkaar stimuleren om gewenst gedrag 
te vertonen. Het Taakspel wordt tijdens de reguliere lessen gespeeld, bijvoorbeeld tijdens het 
zelfstandig werken of tijdens het kringgesprek. 

Onderlinge Kindmassage

Kinderen die elkaar op een veilige manier aanraken, leren de grenzen van elkaar te respecteren. 
Aanraken binnen een veilige context biedt kinderen die moeite hebben met lichamelijk contact en 
samenwerking, een mogelijkheid om vertrouwd te raken met zichzelf en met anderen.Door begeleide, 
veilig gestuurde massage leren zij elkaar op een andere manier kennen en waarderen. Kinderen die 
vanuit eigen keuze en in vrijheid een paar minuutjes met elkaar samenwerken en daarbij specifieke 
aandacht op elkaar moeten richten, ervaren dat samenwerking op basis van vertrouwen bijdraagt aan 
een positief klassenklimaat/schoolklimaat. 

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Op school geven we lessen volgens het EDI-model. Leerkrachten zijn hier in geschoold en worden door 

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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middel van klassenbezoeken van collega's, intern begeleider of directie scherp gehouden in de 
ontwikkeling en toepassing hiervan. Wij denken door dit instructiemodel een kwalitatief goede 
instructie en verwerking te kunnen bieden aan de leerlingen.

Ons onderwijsaanbod wordt vastgelegd in onze onderwijsplannen. Twee keer per jaar worden deze 
opgesteld en besproken met de leerkracht en intern begeleider. De toetsen van ons 
leerlingvolgsysteem van CITO gebruiken we om onze onderwijsplannen te evalueren en bij te stellen. 
De resultaten van deze toetsen worden op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau 
geanalyseerd. De groepsanalyse en schoolanalyse bespreken we 2 maal per jaar op een studiedag met 
het gehele team. Op die manier kunnen we van elkaar leren en elkaar tips geven om het 
onderwijsaanbod nog verder te optimaliseren. Maar ook om samen te vieren als gestelde doelen 
behaald zijn. 

Het team is continu in ontwikkeling. We gebruiken elkaars kwaliteiten en kennis optimaal om daar zelf 
een betere professional van te worden. We pakken verbeterpunten van het kindcentrum aan door 
middel van onderzoek. In verschillende leerteams worden onderzoeken en experimenten gedaan. Of 
wordt scholing of training gevolgd op een bepaald gebied. Daarna is het de bedoeling dat dit op 
schoolniveau ingezet gaat worden en na evaluatie wordt geborgd. Teamleden gebruiken ook hun eigen 
professionaliseringsuren zoals is vastgelegd in de CAO voor hun persoonlijke ontwikkeling of 
speerpunten op schoolniveau. LiemersNovum biedt haar medewerkers een LiemersNovumAcademy. 
Hier kunnen medewerkers training volgen of zelf geven. Het aanbod wordt gevuld door vragen uit de 
praktijk. 

Op dit moment zijn we erg tevreden over resultaten van de school op de tussen- en eindtoetsen. Dat 
maakt dat er geen grote verbeterpunten zijn met betrekking tot de kwaliteit van onderwijs. Wel vinden 
we het belangrijk in ontwikkeling en eigentijds te blijven. Dus is er genoeg waar we mee aan de slag 
willen en kunnen. Hieronder zijn de schoolontwikkelthema's voor het schooljaar 2019-2020 beschreven.

De schoolontwikkelthema's zijn geordend in 3 gebieden: onderwijs, samenwerken en organisatie.Dit 
sluit naadloos aan bij het strategisch beleidsplan van LiemersNovum en het schoolplan van de 
Trompetter. 

Onderwijs:

• Bewegend leren
• Evalueren en borgen Kijk!-volgmodel
• Meer- en hoogbegaafdheid, aanbod Volo Magis uitbreiden en verdiepen in 

ontwikkelingsvoorsprong jonge kinderen
• Vernieuwen methode studievaardigheden
• Uitbreiden Snappet - leerjaar 7 en 8 werken met Chromebooks i.p.v. tablets

• Samenwerken:
• Samenwerking Villa Pip uitbreiden
• Leerlingmediation borgen
• Werken met onderzoekend leren op teamniveau
• Ontwikkelgesprekken voeren met je collega's
• Verhogen ouderparticipatie

• Organisatie:
• Akoestiek verbeteren in lokalen
• Schoolplein vernieuwen
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• Flitsbezoeken door collega's
• Bordsessies 2.0
• Borgen coaching kinderen
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Villa Pip, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

6.2 Opvang

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 Blauw, rood Maandag

Gymnastiek Geel, groen, paars Donderdag

De gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Naast de gymlessen 
kunnen de kinderen tussen de middag naar het trapveld aan de overkant van de school om lekker te 
bewegen of te voetballen. Ook krijgen de kinderen elk jaar een blok van 4 lessen yoga door een 
yogadocent. In het schooljaar 2019-2020 gaan we ons nog verder verdiepen in bewegend leren en 
meubilair dat beweging mogelijk maakt. Bewegen is gezond, maar ook goed om beter te kunnen leren.
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6.3 Vakantierooster

Naast de vakanties zijn er nog een aantal studiemomenten ingepland waarop de kinderen vrij zijn. Deze 
zijn te vinden op de ouderapp Social Schools.

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 12 oktober 2019 20 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 01 maart 2020

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020

Zomervakantie 11 juli 2020 23 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)

Ontwikkelgesprekken nog in te vullen nog in te vullen

Minimaal 2x per jaar wordt er een ontwikkelgesprek gepland met de kinderen, ouders en leerkracht. 

Verder kunt u ons altijd na schooltijd benaderen of via de e-mail. De deur van de directie staat altijd 
open!

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Villa Pip, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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