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Voorwoord  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 

Voor u ligt de schoolgids van basisschool “De Rythmeen” voor het schooljaar 2018-2019. Samen met nog 16 
andere basisscholen vormt De Rythmeen het aanbod voor het openbaar primair onderwijs van de 
gemeente Deventer. Door middel van deze schoolgids willen we u een beeld geven van waar het openbaar 
primair onderwijs, en in het bijzonder waar de Rythmeen voor staat. Onze visie komt aan bod, net als de 
uitgangspunten van ons onderwijs en praktische zaken die handig zijn om als ouder(s)/verzorger(s)* te 
weten als uw kind naar “De Rythmeen” gaat. 
 
Van actuele plannen en gebeurtenissen op school houden wij u tijdens het schooljaar op de hoogte, via 
digitale nieuwsbrieven en onze website. Wilt u uitgebreide informatie over zaken als onze visie, 
doelstellingen, onderwijs en kwaliteitszorg, dan is dat te vinden in ons schoolplan, dat u kunt inzien op 
school. De Rythmeen valt onder het Rijksinspectie kantoor Zwolle. 
 
Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind het jaarrooster 2018-2019 mee naar huis. Deze staat ook op 
de website. Noteert u a.u.b. goed alle data in uw eigen agenda. 
 
Wij hopen dat uw kind het komende schooljaar weer met plezier naar school zal gaan. Wij zullen daar, 
samen met u, graag ons steentje aan bijdragen, want uiteindelijk is het welzijn van onze kinderen, voor ons 
van het allergrootste belang. We trekken daarbij graag samen op met u als ouder(s)! 
 
 
Het team van obs “De Rythmeen” 

 
 
 
*In deze schoolgids schrijven we voor de leesbaarheid overal ‘ouder(s)’, maar uiteraard bedoelen we 
hiermee ook ‘verzorger(s)’. 
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Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de website van de school (www.rythmeen.nl): 

- Jaarkalender, schooltijden, vakantierooster en vrije dagen 

- Team 

- Aanmelding/toelating 

- Hoofdluisbestrijding 

- Peuterspelen 

- Buitenschoolse Opvang 

- Opleidingsschool 

- Verlofaanvraag en –reglement 

- Passend Onderwijs 

- De veilige school 

- Medezeggenschapsraad/Ouderraad/Leerlingenraad 

- Informatie ouders start nieuwe kleuters 

http://www.rythmeen.nl/
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Onze school… en het openbaar onderwijs 
 
"Kleurrijk het beste" 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Kiest u voor het openbaar onderwijs, dan kiest u voor een school die kinderen leert om respectvol samen te 
leven en te werken. De openbare school als samenleving in het klein. De kinderen hebben immers 
uiteenlopende achtergronden: maatschappelijk, cultureel, religieus en levensbeschouwelijk. Die onderlinge 
verschillen gebruiken we actief als uitgangspunt voor ons onderwijs. Een school waar ontmoeting, 
verdraagzaamheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal staan. 
 
De school is een van de belangrijkste plaatsen van waaruit kinderen hun eigen leefstijl en waarden 
ontwikkelen. Daarom zijn de verschillende denkbeelden en meningen op een openbare school zo 
belangrijk. Ze dragen bij aan een prettige en veilige omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich 
op hun gemak voelen. Een plek waar ze zich prima kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs en de 
samenleving. 
 
Geen wijk of buurt in Deventer is gelijk. Dat geldt ook voor de diverse scholen voor openbaar primair 
onderwijs. Het karakter van een school wordt bepaald door leerlingen, leerkrachten en door u als ouder. 
Openbare scholen streven ernaar alle leerlingen kwalitatief goed onderwijs te bieden. Dat is onderwijs dat 
verder gaat dan leren “rekenen en schrijven” - hoe belangrijk we deze basisvaardigheden ook vinden. 
Persoonlijke aandacht en zorg voor uw kind staan voorop.  Een openbare school wil samen met u in een 
open sfeer uw kind opvoeden. De school hecht waarde aan uw inbreng, bijvoorbeeld in de 
medezeggenschapsraad waar u samen met de leerkrachten over uiteenlopende zaken kunt praten en 
denken. De betrokkenheid van ouders, samen met de professionaliteit van de leerkrachten en de 
verscheidenheid aan kinderen, zorgen voor een levendige school. Een school waar uw kind zich thuis voelt 
en die kleurrijk het beste is. 
 
 
 
Yvonne de Haas, 
Voorzitter College van Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer 
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Onze school… en de identiteit 
 
Algemeen      
De school is genoemd naar een laaggelegen stuk grond naast de Schipbeek (meente) waarop veel riet 
groeide. Het riet is voor ons team een mooie metafoor. Riet is sterk, buigzaam, veerkrachtig, natuurlijk en 
heeft aanpassingsvermogen.  
 
In het logo van de school treft u een bijenkorf aan met acht raten. Deze staat symbool voor de acht 
jaargroepen en tevens voor samenwerking en verbinding.  
 

Kenmerken van de school 
• Pluriformiteit: we bieden ruimte aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke 

opvattingen die in onze samenleving bestaan. 

• Emancipatie en tolerantie: we garanderen de principiële gelijkwaardigheid van opvattingen. 

• Algemene toegankelijkheid: onze school weigert geen leerlingen op grond van ras of overtuiging. 

• Godsdienst- en vormingsonderwijs: we bieden gelegenheid voor het volgen van godsdienstonderwijs of 

levensbeschouwelijk onderwijs. 

Visie en missie 
Ieder kind is welkom op de Rythmeen. Wij vinden het belangrijk dat uw kind goed leert omgaan met 
zichzelf en met een ander. Door hier in de groepen structureel aandacht aan te besteden, willen wij onze 
leerlingen sociaal weerbaar maken en werken we preventief aan gedragsproblemen, pesten en andere 
conflictsituaties. Wij gaan uit van één basisprincipe: respect voor elkaar. 
 

Uitgangspunten 
Op de Rythmeen streven we ernaar te voldoen aan de basisbehoeften van elk kind:  
• Het geloof en plezier in eigen kunnen. 

• Het gevoel dat je zelf iets kunt ondernemen zonder telkens hulp van anderen. 

• Het gevoel dat anderen je waarderen en met je willen omgaan. 

De praktijk van ons onderwijs 
Alle kinderen in Nederland gaan naar een basisschool. Deze periode van 4 tot 12 jaar is een belangrijke 
periode voor ieder kind. Kinderen willen leren en willen ook graag worden uitgedaagd. Aan ons de taak om 
aan deze wens tegemoet te komen en alle leerlingen een kans te geven zich op een breed terrein te kunnen 
ontwikkelen. Op de Rythmeen zorgen wij hiervoor. Wij geloven in ideeën, in inspiratie en in kinderen. 
 

Jaarklassensysteem  
Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen gedifferentieerd wordt. Dat 
betekent dat de kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en dat zij gezamenlijk de leerstof 
voor dat leerjaar verwerken. Het is mogelijk dat er bij een aantal vakken verschillende niveaus gehanteerd 
worden en dat ten behoeve van een aantal leerlingen die extra zorg nodig hebben, met individuele 
programma’s wordt gewerkt. Dit kan zijn omdat ze juist méér of minder aan kunnen. 

 
De leerlingenpopulatie  
De populatie is afkomstig uit Bathmen en de directe omgeving. Onze leerlingenpopulatie bestaat bijna 
volledig uit autochtone kinderen. De kinderen hebben een diverse achtergrond, dat blijkt als we kijken naar 
het opleidingsniveau van de ouders en de verschillen in levensbeschouwing of godsdienst. Het 
opleidingsniveau van de ouders varieert van lbo tot universitair niveau. Dit vraagt van het team expertise 
om in te spelen op niveauverschillen en de leerstof breed aan te bieden. 
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Wij streven bij alle cognitieve vakken naar resultaten die op of boven het landelijk gemiddelde liggen. Naast 
deze basisvaardigheden besteden we ruime aandacht aan de creatieve ontplooiing van onze leerlingen. 
Daarom vormen handvaardigheid, tekenen en muzikale vorming een belangrijk onderdeel van ons 
onderwijs. 
 

Sociale redzaamheid en actief burgerschap  
Actief burgerschap is onderdeel van de kerndoelen. We gebruiken lesmethodes waarin deze kerndoelen 
behandeld worden. De inhouden zijn veelal verweven in het reguliere aanbod van: geschiedenis, 
aardrijkskunde, levensbeschouwing, godsdienst en sociaal-emotionele vorming.     
De leerdoelen die we in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw stellen zijn: 
1. Jezelf kennen 
2. Zien wat jou met anderen verbindt 
3. Je open stellen voor en leren van anderen 
4. Betrokkenheid 
5. Een bijdrage leveren aan een betere wereld  
De wereld van jonge kinderen is klein. Het is goed om ze langzamerhand meer te confronteren met zaken 
buiten hun leefwereld. We spelen daarop in door o.a. mee te doen met actuele acties en het houden van 
een jaarlijkse sponsorloop voor een goed doel dat door de leerlingenraad wordt uitgekozen. 
 
De Rythmeen vindt actief burgerschap belangrijk, omdat we graag willen dat onze leerlingen betrokken 
burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan onze samenleving. Actief burgerschap is 
voor ons ook wereldburgerschap. Het gaat erom dat uw kind zichzelf leert kennen, zichzelf leert zien als 
onderdeel van zijn omgeving en in het geheel van de wereld. We kiezen daarbij voor een positieve 
benadering en verbindende thema's, zoals sociale cohesie, economische verbondenheid, culturele 
diversiteit, duurzame ontwikkeling, mensenrechten en veiligheid. Wij leggen de nadruk op je openstellen 
voor anderen, leren van elkaar en betrokken zijn. Bij actief burgerschap hoort volgens onze school 
ervaringsgericht leren, waarbij kennis van een aantal begrippen een onderdeel is van dat leren. Waar 
zinvol, spelen we in op de actualiteit. Leren van concrete ervaringen en gebeurtenissen in de wereld 
stimuleert immers enorm. Onze leerlingenraad is een voorbeeld van actief burgerschap. Onze leerlingen 
voelen zich betrokken bij de school en participeren in de activiteiten zoals de loop-a-thon en de activiteiten 
die de culturele commissie in Bathmen organiseert. 
 

Cultuur        
De Rythmeen verstaat onder cultuureducatie dat alle leerlingen van de school in aanraking komen met 
verschillende cultuurdisciplines zoals film, fotografie, theater, muziek en dans. Wij onderschrijven het 
belang van creatieve ontwikkeling en de eigen inbreng van kinderen. Cultuureducatie biedt leerlingen een 
rijker leerklimaat en vormt daarmee een waardevol onderdeel van het leerprogramma.  
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Onze school… en informatie naar ouders 
 
Wij houden u natuurlijk goed op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind, door aanspreekpunten, 
informatieavonden, nieuwsbrieven en contactavonden. 

 
Wie is uw aanspreekpunt? 
Heeft u een vraag, probleem of klacht? Meld het! De leerkracht van uw kind is uiteraard uw eerste 
aanspreekpunt. Bij de intern begeleider kunt u terecht voor vragen rondom Passend onderwijs.  
    

Nieuwjaarsreceptie 
Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt u door de leerkracht van uw kind(eren) uitgenodigd voor een 
gezellige nieuwjaarsreceptie. Ouders en kinderen zijn samen welkom om in het klaslokaal het nieuwe 
schooljaar in te luiden. De leerlingen worden betrokken bij de organisatie hiervan en natuurlijk zijn er ook 
foto’s en filmpjes te zien waarmee u een indruk krijgt van de start van het schooljaar. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt er op papier informatie uitgereikt over algemene zaken betreffende 
de school en de groep van uw kind(eren).  
Voor de groepen 1, 3 en 8 wordt er een informatieavond georganiseerd, waarin u wordt geïnformeerd over 
de gang van zaken en de specifieke leerstof in deze nieuwe groep van uw kind(eren). 

 

Op de hoogte blijven 
Met enige regelmaat ontvangt u een digitale nieuwsbrief met informatie van de school, de ouderraad en/of 
de medezeggenschapsraad.  
Daarnaast maakt de Rythmeen gebruik van de Parro-app. Dit is een vlotte en veilige communicatie-app. 
Deze applicatie is te downloaden op iedere telefoon/tablet, maar ook op elke pc te gebruiken. Hiermee 
verstuurt de leerkracht berichten en/of foto’s betreffende de groep. Om Parro te kunnen gebruiken sturen 
de leerkrachten een koppelcode naar uw emailadres, het emailadres dat al bij ons bekend is. 
Op www.rythmeen.nl vindt u het laatste nieuws, foto’s en andere actuele informatie over gebeurtenissen 
op school. 

 
Contactmomenten 
In september zijn er startgesprekken gepland voor alle ouders met hun kind. Deze startgesprekken hebben 
tot doel om als leerkracht en ouders samen de lijn voor het nieuwe schooljaar uit te zetten. Verwachtingen 
kunnen over en weer uitgesproken worden en er kunnen afspraken gemaakt worden over de frequentie 
van het contact. De school gaat er bovendien vanuit dat de ouders het kind goed kennen en wil deze 
informatie graag benutten. 
In februari zijn de rapportgesprekken voor alle ouders met hun kind. 
In juli is het laatste contactmoment. Deze gespreksronde is  facultatief. De ouders van de leerlingen in 
groep 7 worden wel allemaal uitgenodigd i.v.m. het geven van een preadvies voortgezet onderwijs. 
 
Bij de start- en rapportgesprekken is het de bedoeling dat uw kind ook bij het gesprek aanwezig is. 
Gedachte daarachter is dat het belangrijk is om niet alleen óver maar ook mét de leerlingen te praten. Er 
kan voor gekozen worden uw kind op een bepaald moment even te laten uitschuiven. 
 
We proberen broertjes en zusjes zoveel mogelijk aansluitend te plannen. Wanneer u extra tijd nodig denkt 
te hebben tijdens een contactmoment, dan kunt u dit vooraf aangeven bij de leerkracht. 
 

Rapporten 
In februari en juli krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 een rapport mee. Als er vragen zijn n.a.v. het 
rapport, kunt u contact opnemen met de leerkracht. Het kan ook zijn dat de leerkracht voordat het rapport 
meegaat contact met u zoekt, om één en ander te verduidelijken. 
 

http://www.rythmeen.nl/
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Informatie naar gescheiden ouders 
Gaat u scheiden of uit elkaar, dan komt er veel op u en uw kind af. Op school doen wij er alles aan om uw 
kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Zijn of haar sociaal-emotionele welbevinden en leerresultaten 
staan voorop. Open communicatie tussen school en ouders helpt daarbij. Wij vinden het als school 
belangrijk dat beide ouders betrokken zijn en blijven bij hun kind en zijn/haar ontwikkeling op school. 
 
Meld het als u gaat scheiden, zodat wij afspraken kunnen maken over informatie en communicatie. Alle 
basisscholen in Deventer hebben hiervoor dezelfde regels, die gebaseerd zijn op de wet over informatie 
voor gescheiden ouders. 
 
Gelukkig lukt het verreweg de meeste ouders om samen afspraken te maken over hun kind. Zij hebben na 
de scheiding contact met elkaar over opvoeding en onderwijs. Als school geven wij u allebei dezelfde 
informatie en nodigen u samen uit voor oudergesprekken op school. 
Geeft u even door op school bij welke ouder uw kind op welke dagen is? Handig om te weten als uw kind 
bijvoorbeeld ziek wordt op school. 
 
Communicatie-afspraken met ouders die samen het gezag hebben: 
1. Wij houden u allebei goed op de hoogte over de ontwikkeling van uw kind en over ander schoolnieuws. 
2. U bent zelf verantwoordelijk voor hoe u de betrokkenheid bij uw kind en de school samen vormgeeft. 
3. Wij nodigen u allebei uit voor gesprekken over uw kind en verwachten dat u samen aanwezig bent. 
4. Alleen in zéér bijzondere situaties en bij ‘zwaarwegende’ redenen, plannen wij aparte gesprekken met 
ouders. 
 

Heeft één van de ouders het gezag over uw kind? Dan regelen wij alle schoolzaken alleen met de ouder met 
gezag. Die ontvangt dus de uitnodigingen voor oudergesprekken en informatie over de ontwikkeling van uw 
kind. Wil de ouder zonder gezag ook informatie, dan moet hij/zij die zelf bij ons opvragen. 
 
Ondersteuning voor uw kind (en u zelf) 
Op school bieden wij uw kind een veilige plek, aandacht en een luisterend oor. Dat is zeker in een periode 
van scheiding belangrijk, want zo’n gebeurtenis heeft veel impact op het leven van uw kind. 
Is meer hulp nodig? In Deventer is een divers hulpaanbod voor kinderen en ouders. U kunt bij de Intern 
Begeleider meer informatie opvragen. 
Villa Pinedo is het digitale platform voor kinderen van gescheiden ouders. Kinderen geven ouders tips in de 
open brief aan alle gescheiden ouders van Nederland www.villapinedo.nl. 

 

http://www.villapinedo.nl/
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Onze school… en het onderwijs 

 
De kerndoelen  
Het ministerie van Onderwijs heeft voor alle vakken kerndoelen vastgesteld. Kerndoelen zijn doelen 
waaraan het onderwijs op een school moet voldoen en beschrijven in grote lijnen wat elke leerling in ieder 
geval moet worden aangeboden. Het onderwijsaanbod van de school moet op deze kerndoelen aansluiten. 
Er zijn twee soorten kerndoelen voor het basisonderwijs: leergebied overstijgende en leergebied specifieke 
kerndoelen.  
 

Leergebied overstijgende kerndoelen  
Dit zijn kerndoelen die gericht zijn op het ontwikkelen van algemene vaardigheden. Ze zijn gegroepeerd 
rond 6 thema’s:  
• De ontwikkeling van een zelfstandige werkhouding  

• Het leren werken volgens een plan  

• Het kunnen gebruiken van verschillende leerstrategieën  

• De ontwikkeling van een zelfbeeld  

• Het kunnen hanteren van nieuwe media (computeronderwijs)  

• Het kunnen omgaan met anderen  

Leergebied specifieke kerndoelen  
Dit zijn kerndoelen die betrekking hebben op een bepaald leergebied. Er zijn 6 leergebieden:  
• Nederlandse taal  

• Engelse taal  

• Rekenen/Wiskunde  

• Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur- en milieu)  

• Lichamelijke opvoeding (bewegingsonderwijs)  

• Kunstzinnige oriëntatie (tekenen, handvaardigheid, muziek)  

Voor een uitgebreide beschrijving van de kerndoelen zie: www.minocw.nl (zoek: kerndoel). De school is vrij 
in de manier waarop het onderwijs wordt gegeven. De Inspectie voor het Onderwijs voert controles uit op 
alle scholen om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. 

 
Groep 1 en 2 
In de onderbouw op onze school wordt spelen en werken gecombineerd. De kinderen voeren activiteiten 
uit die voor hen uitdagend en herkenbaar zijn. Vaak is de eigen belevingswereld uitgangspunt voor het 
spelen en werken. De leerlingen werken op hun eigen niveau. Op deze manier willen wij de leerlingen 
stimuleren in hun ontwikkeling. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan de lichamelijke ontwikkeling 
(grove en fijne motoriek), taalontwikkeling (woordenschat en ontluikende geletterdheid), voorbereidend 
rekenen en de creatieve ontwikkeling. Bovenstaande gebieden worden in samenhang met een project of 
thema aangeboden. Daarnaast besteden wij aandacht aan het bevorderen van de zelfstandigheid tijdens de 
verschillende werkvormen. Door middel van observaties tijdens de spelsituaties worden vorderingen van 
de kinderen bijgehouden. Voor ondersteuning van leeractiviteiten wordt gebruik gemaakt van computers. 
 

Toelating 4 jarigen 
Op basisschool de Rythmeen is het gebruikelijk uw kind te laten instromen op de dag nadat het vier jaar is 
geworden. De leerlingen die in december jarig zijn, worden in januari geplaatst.  
Zes weken voor het einde van het schooljaar plaatsen wij geen leerlingen meer, leerlingen die in deze 
laatste periode en in de zomervakantie 4 jaar worden, plaatsen wij  na de zomervakantie.  
 
Kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen, mogen voordat ze 4 jaar zijn vijf dagdelen 
komen kennismaken met school. U neemt voor het afspreken hiervan zelf contact op met de leerkracht. De 
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leerlingen die direct na de zomervakantie starten, worden uitgenodigd voor de kennismakingsochtend aan 
het eind van het voorafgaande schooljaar. 
 
Uit ervaring weten wij dat hele dagen voor sommige leerlingen die net vier jaar zijn een zware belasting is. 
Daarom kan in overleg met de leerkracht worden besloten om alleen de ochtenden naar school te gaan.  
 
We gaan er vanuit dat kinderen die onze school bezoeken overdag zindelijk zijn. Als dit niet het geval is, 
dient u voor de start van uw kind op de Rythmeen contact op te nemen om afspraken te maken over het 
verschonen.  
 
Wanneer kinderen net op school zijn is het eerste doel dat ze zich thuis voelen. De behoefte aan veiligheid 
en acceptatie is een fundamenteel gegeven waaraan voldaan moet worden voordat er van een 
ontwikkeling sprake kan zijn. De rol van de leerkracht is hierbij begeleiding en sturing te geven. Door 
observatie kijkt de leerkracht hoever het kind in de ontwikkeling is en wat de volgende fase kan zijn. Ouders 
van kinderen die afkomstig zijn van een voorschoolse voorziening hebben daar een overdrachtsformulier 
(Oké-formulier) gekregen. Om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van het kind 
vragen we ouders dit formulier ter inzage aan de groepsleerkracht aan te bieden.  
 

Leeftijdsgrens/groepsindeling 
• Leerlingen die 4 worden vóór 1 januari, komen in groep 1. Aan het eind van het schooljaar is het de 

bedoeling dat deze leerlingen, doorstromen naar groep 2. Voor sommige leerlingen zal het beter zijn, 

om in groep 1 te blijven. Dit noemen we een verlengde kleuterperiode en is dus geen zittenblijven. 

• Leerlingen die 4 worden ná 1 januari, komen in groep 1. Zij blijven ook volgend schooljaar in groep 1. 

• Ieder jaar wordt er opnieuw bekeken, welke groepsindeling het beste is. Hierbij wordt gekeken naar 

groepssamenstelling en groepsaantallen.  

• De leerkrachten maken een definitieve groepssamenstelling.  

Toelating tot andere groepen 
Niet alle kinderen doorlopen De Rythmeen vanaf groep 1. Het is door bijvoorbeeld verhuizingen ook 
mogelijk dat kinderen voor andere groepen worden aangemeld. Dit kan door middel van het invullen van 
een aanmeldingsformulier. Natuurlijk is er de mogelijkheid voor ouders om voorafgaand aan de aanmelding 
een kennismakingsgesprek met de directeur en/of leerkracht te houden. Om de schoolovergang zo goed 
mogelijk te laten plaatsvinden wordt er contact opgenomen met de vorige school. Hierbij wordt een 
onderwijskundig rapport betreffende het kind opgevraagd. Tenslotte wordt in overleg met de ouders 
besloten in welke groep het kind wordt geplaatst. 
 

In acht jaar steeds zelfstandiger 
U vertrouwt uw kind zo’n acht jaar toe aan onze zorg. Dat is een belangrijk deel van zijn of haar leven. Wij 
doen er alles aan om uw kind met plezier naar school te laten gaan. Uw kind maakt op de Rythmeen kennis 
met diverse leerstrategieën, zodat hij/zij na groep 8 klaar is voor het voortgezet onderwijs. We geven onze 
instructie (kort gezegd: ‘uitleg’) in alle groepen zo effectief mogelijk. Er is veel communicatie over en weer 
tussen uw kind en de leerkracht en tussen kinderen onderling. 
Leerlingen werken met een planbord (onderbouw) en met weektaken. Zij leren verantwoordelijk te zijn 
voor de planning van hun eigen werk. Zo spelen wij in op verschillen tussen kinderen en wordt het 
onderwijs uitdagender.   
 
Vanaf groep 3 wordt een begin gemaakt met het methodisch gericht onderwijs. De kinderen leren lezen, 
rekenen en schrijven. Kinderen leren in een verschillend tempo. De methodes die wij gebruiken spelen hier 
goed op in. Zo krijgen de leerlingen voldoende ruimte en mogelijkheden om de leerstof op eigen niveau te 
verwerken. Rekenen, lezen, taal, spelling en schrijven zijn vaste onderdelen op het lesrooster. Lezen wordt  
elke ochtend een half uur horizontaal aangeboden. Daarnaast wordt vanaf groep 5 aandacht besteed aan 



     

12 
Schoolgids obs De Rythmeen 2018-2019 

de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. In de groepen 4, 5, 6 en 7 krijgen de kinderen 
het vak verkeer dat eind groep 7 met een verkeersexamen wordt afgesloten. En in groep 7 en 8 wordt er 
Engels gegeven. Langzamerhand wordt toegewerkt naar het Voortgezet Onderwijs.  
 

Methoden 
Vakgebied Groep 1/2 Groep 3 Groepen 4/5/6/7/8 

Technisch/ begrijpend 
lezen  

 Veilig leren lezen 

Kim-versie 
Goed Gelezen en 
Estafette Vloeiend en Vlot 
Nieuwsbegrip 

Taal/spelling Schatkist taal/ Map 
Fonemisch Bewustzijn 

Veilig leren lezen 
Kim-versie 

Taal Actief 

Rekenen/wiskunde Schatkist rekenen 
Met sprongen vooruit 

Wereld in getallen            Wereld in getallen            

Schrijven  Pennenstreken Pennenstreken 

Studievaardigheden   BLITS 

Verkeer   Verkeerskrant van 3VO 

Aardrijkskunde   Hier en Daar 

Geschiedenis   Brandaan 

Natuuronderwijs/ 
techniek 

  Leefwereld 

Engels    Groep 7-8: The Team 

Sociaal emotioneel Kwink 

 
Voor leerstofgebieden van het onderwijs in de groepen 1 en 2 gebruiken wij naslagwerken. Voor expressie, 
techniek, maatschappelijke verhoudingen, lichamelijke opvoeding gebruiken wij diverse thema’s, 
technieken en/of ideeënboeken.  

 
Godsdienstige vorming (GVO) en Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) 
In een samenleving vol pluriformiteit willen we ook dat onze scholen pluriform zijn, toegankelijk voor 
iedereen. Levensbeschouwelijke vorming is belangrijk voor het bewust en verantwoord leren leven en 
samenleven. Daarbij houden we rekening met verschillen in opvatting. Alle openbare scholen bieden 
meerdere mogelijkheden voor levensbeschouwelijk onderwijs aan. Op de Rythmeen kunnen er godsdienst, 
- en HVO lessen gevolgd worden in de groepen 5 en 6.  
 
In de lessen godsdienstige vorming staan Bijbelverhalen centraal. Aan de hand van deze verhalen werken 
we thema’s uit die aansluiten op de denk- en belevingswereld van kinderen. De kinderen worden geholpen 
om de thema’s uit het verhaal te verbinden met gebeurtenissen en verhalen uit hun eigen leven. Ze worden 
aangemoedigd om hun eigen mening te vormen over deze thema’s waar ze allemaal wel op de een of 
andere manier mee bezig zijn: vrienden door dik en dun, durf hebben, samen leven, wie ben ik, kan het ook 
anders. Voor de uitwerking van het verhaal gebruiken we verschillende werkvormen, bijvoorbeeld: tekenen 
en kleuren, puzzelen, drama, instappen in het verhaal, groepsgesprek, muziek, rappen, gedichten maken. 
De lessen worden gegeven vanuit de Protestantse Gemeente.   
 
HVO is zeggen wat je denkt, wilt en voelt en luisteren naar wat de ander bedoelt!’ Het doel van HVO is 
kinderen helpen bij het ontwikkelen van hun eigen ik. Ze kunnen zich bezinnen over goed en kwaad, waar 
en onwaar, mooi en lelijk. In een groep, waar je kunt vertrouwen en waar kinderen respect hebben voor 
elkaar, kun je over deze onderwerpen praten en/of spelen. De kinderen worden aangemoedigd om zelf 
oplossingen te zoeken, die waardevol zijn voor zichzelf en voor anderen, voor de samenleving en de natuur.  
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Gymnastiek 
De groepen 3 t/m 8 krijgen een blokuur per week gymnastiek in de sporthal de Uutvlog. De gymlessen voor 
de groepen 1 en 2 worden alleen op één ochtend in de sporthal gehouden. De kinderen nemen een gymtas 
mee met een T-shirt, broekje en schoenen. Het is niet toegestaan om gymschoenen met zwarte zolen te 
gebruiken. Wilt u de naam van uw kind in de kleding vermelden? In groep 5 t/m 8 nemen de kinderen een 
handdoek mee om te douchen. 
Daarnaast vindt er bewegingsonderwijs plaats op een ander moment in de week rondom de school op het 
sportveld of schoolplein. 
 

ICT 
We hebben onze eigen website: www.rythmeen.nl. Op de site kunt u alle informatie vinden. Er worden ook 
regelmatig foto’s geplaatst. De Rythmeen zal alle ontwikkelingen op het gebied van computers op de voet  
blijven volgen en op tijd op vernieuwingen in springen, want onderwijs zonder het gebruik computer is 
eigenlijk niet meer denkbaar. Komend jaar zal de visie en het beleid ten aanzien van computergebruik op 
school worden vastgelegd in een internetprotocol. Wij hebben een computernetwerk op school waarop 
alle groepen zijn aangesloten, klas.nu. Het accent bij het ICT onderwijs ligt op:   
• gebruik van internet als informatiebron 

• ondersteuning en uitbreiding van de leerstof  

• het leren omgaan met computerprogramma’s 

• gebruik digitale schoolborden, in alle groepen is een digibord aanwezig. Het gebruik van internet is 

vastgelegd in een protocol welke met de leerlingen besproken wordt.  

Techniek 
Kinderen ontwikkelen zich vooral in situaties die uitnodigen tot actief handelen, reflecteren en 
verwoorden; tot creatief onderzoeken van de omgeving, tot spelenderwijs opdoen van ervaringen, tot het 
zichtbaar worden van verbanden, het ontdekken van zingevingen en het mede sturing geven aan het eigen 
bestaan.  Onderwijs kan de ontwikkelingsmogelijkheden van en voor kinderen vergroten door uitnodigende 
onderwijssituaties aan te bieden en door aanschouwelijk materiaal te gebruiken. 
Techniek wordt gezien als een verrijking voor de andere vakken. Het helpt het zelfstandig werken te 
bevorderen. De samenwerking tussen de kinderen wordt er door bevorderd. Samenwerking door de 
kinderen en het van en met elkaar leren (coöperatief leren) is een schoolbreed ontwikkelpunt en schept bij 
uitstek bij techniek kansen. Door techniek worden de kinderen gedwongen voorliggende technische 
problemen op te lossen, wat weer doorwerkt in andere leergebieden. 
 
Samenvattend kun je zeggen dat techniek het zelfstandig werken bevordert door zelf oplossingen te zoeken 
bij problemen (in tweetallen of kleine groepjes) door te (be)kijken, te onderzoeken, te ontdekken, 
conclusies te trekken, te ontwerpen, te maken en te gebruiken en als laatste een gemaakt ontwerp te 
verbeteren. Techniek is voor ons een thema waar we doorlopend in ontwikkelen en verder uitdiepen. 
 
Techniek is een van de onderdelen op de vrijdagmiddagen voor de groepen 5 t/m 8 binnen het 
handvaardigheidscircuit. De leerlingen worden gemixt en verdeeld over een vijftal groepen met ieder een 
eigen expertise. Na een aantal weken wordt er gewisseld.  

 
Huiswerk  
De school wil de leerlingen m.b.t. het maken van huiswerk langzaam voorbereiden op het Voortgezet 
Onderwijs. Uw kind zal op sommige momenten opdrachten of huiswerk mee naar huis krijgen.  In de 
hogere groepen zal de hoeveelheid toenemen. Wij willen u vragen hier goed op te letten en erop toe te 
zien dat het huiswerk weer wordt meegenomen naar school. 

 

http://www.rythmeen.nl/
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Schooladvies en eindtoets 
Na acht jaar basisonderwijs moet er een keuze voor een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs gemaakt 
worden. Voor u en de kinderen een belangrijk moment. Op basis van ons leerlingvolgsysteem, de manier 
waarop het kind op school functioneert, wordt  eind groep 7 een pre advies voor het voortgezet onderwijs 
samen met u en uw kind besproken. Met dit preadvies kunt u meer gericht open dagen bezoeken die al 
vroeg in het najaar worden aangeboden.  
 
Tijdens de contactmomenten in november volgt dan in groep 8 een voorlopig advies voortgezet onderwijs.  
Vóór 1 maart verstrekt de school een definitief schooladvies voor de uitstromende leerlingen. Dit 
schooladvies is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. Basisscholen mogen een enkel 
(bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven.  
 
In mei zijn de uitslagen van de eindtoets bekend. Mocht de uitslag van de eindtoets van een leerlingen 
duidelijk hoger uitvallen dan het oorspronkelijke schooladvies, dan kan de school het schooladvies 
heroverwegen in overleg met de ouders. Een aanpassing van het schooladvies naar beneden is nooit het 
geval.  
 

Onze resultaten van het onderwijs 

Hieronder staan onze verwijzingen naar het voortgezet onderwijs van de afgelopen 3 jaar. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Aantal leerlingen 34  24  28  

Praktijk       

Basis/Kader 4 (12%) 3 (13%)   

Kader/MAVO 4 (12%) 8 (33%) 3 (11%) 

MAVO/HAVO 10 (29%) 2 (8%) 12 (43%) 

HAVO/VWO 5 (15%) 6 (25%) 8 (28%) 

VWO 11 (32%) 5 (21%) 5 (18%) 

We maken voor de eindtoets in groep 8 gebruik van Route 8. Een digitale en adaptieve toets die het taal- 

en rekenniveau van uw kind meet. De uitslag geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast ook de 

behaalde referentieniveaus. 

De resultaten van de eindtoets zagen er afgelopen 3 jaar als volgt uit: 

 

Schooljaar Route 8 Cito eindtoets Ondergrens 

2017-2018 207  206 

2016-2017 209,8  202,5 

2015-2016  535 534 

 

Belangrijker dan deze cijfers is echter de zorg voor een goede aansluiting op het, bij de mogelijkheden van 

elke individuele leerling, passende vervolgonderwijs. Hieraan besteden wij aandacht en zorg gedurende de 

hele schoolloopbaan. De verdere ontplooiing van hun persoonlijkheid is van groot belang. Voorwaarde 

hiervoor is een goed, geborgen leerklimaat. 
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Kindcentrum Rythmeen 
Samen met de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang is de Rythmeen een kindcentrum voor 
kinderen van 2 tot 13 jaar. Peuterarrangementen, primair onderwijs en buitenschoolse opvang worden 
zodanig aangeboden dat een doorlopende pedagogische ontwikkelingslijn van 2 tot 13 jaar wordt 
gerealiseerd. 
 
We streven hiermee de volgende doelen na: 
• Doorgaande lijn van ontwikkelingsgerichte activiteiten en vrijetijdsbesteding waardoor kinderen zich 

optimaal kunnen ontwikkelen (vroegtijdige signalering, afgestemde zorg of extra mogelijkheden voor 

ontwikkeling); 

• Overgang naar primair onderwijs is laagdrempelig: door een warme overdracht kan sneller worden 

ingespeeld op specifieke ontwikkelingsbehoeften van kinderen; 

• Rust: door het concentreren van al deze activiteiten in en om de school is er minder reistijd en 

transport noodzakelijk; 

• Stabiele groepen met uitstekende pedagogisch medewerkers zorgen voor een plezierige thuissituatie 

voor kinderen waarbij natuurlijk ook vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom zijn! 

De Rythmeen biedt dit arrangement aan in een coproductie met Stichting DOK13. U kunt uw kind(deren) 
rechtstreeks inschrijven op de site van DOK13 via de knop Aanmelden. Na aanmelding wordt contact met u 
opgenomen voor het maken van een kennismakingsafspraak.  
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Onze school… en de kwaliteit 

 

Kwaliteitszorg 
Het kwaliteit(zorg)beleid kan gezien worden als een “handelingsplan” voor de gehele schoolorganisatie. De 
zorg maakt daar deel van uit. Kwaliteitsbeleid is al datgene wat de school doet om de afgesproken kwaliteit 
ook te leveren. Onze kwaliteitszorg richt zich vooral op:  
 
Het verzamelen van informatie over de kwaliteit, zoals:  
• Het opsporen van sterke en zwakke plekken in het functioneren van de school  

• Het volgen van ontwikkelingen die van buiten op de school afkomen  

• Het registreren van de effecten van het schoolbeleid  

Het verbeteren van de zwakke plekken in de schoolorganisatie. Hiertoe behoort tevens het formuleren van 
doelen en het vertalen van deze doelen in bijpassende methoden en instrumenten.  
 
Het regelmatig evalueren en bewaken. 
We hanteren binnen onze school een eenvoudige cyclische structuur. Alle scholen in het openbaar 
onderwijs Deventer doorlopen dezelfde cyclus en nemen de gedeelde bovenschoolse doelen over in hun 
eigen schoolplannen. Met een goed uitgewerkt systeem van kwaliteitszorg houdt de schoolleiding overzicht 
over alles wat er binnen de school moet gebeuren. De directeur krijgt alle schoolaspecten regelmatig onder 
ogen en kan daardoor planmatig werken aan verbeteringen. Zo is de directeur goed voorbereid wanneer 
ouders of het bevoegd gezag vragen stellen over de kwaliteit van het onderwijs. 
 

 
 
Het uitgangspunt voor het onderwijs op De Rythmeen is, dat het van een goede kwaliteit dient te zijn, 
waardoor ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. De leerkrachten beschouwen de school als 
een lerende organisatie. Er wordt gewerkt vanuit een door het team gedragen visie. Positieve punten 
worden verder uitgebouwd en we trachten verbeterpunten te analyseren en aan te pakken. De school als 
lerende organisatie betekent vooral óók leren van elkaar.  
 

Besluitvorming en verantwoordelijkheden op schoolniveau 
Besluitvorming vindt doorgaans plaats op basis van consensus. Onderwerpen die het beleidsterrein van de 
school aangaan, zoals het jaarverslag, het jaarplan en de schoolgids, worden besproken of ter goedkeuring 
aangeboden in een MR-vergadering. Dit betreft ook financiële aangelegenheden zoals de jaarlijkse 
begroting. 
 
Onze school wordt in grote mate als zelfstandige eenheid beschouwd binnen de afspraken die 
bovenschools gemaakt zijn. Jaarlijkse worden in een schooljaarplan afspraken gemaakt met het 
bovenschools management die tijdens voortgangsgesprekken worden besproken. Het schoolplan als 
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strategisch (meerjarig) beleidsdocument is hierin richtinggevend. De evaluatie vindt plaats d.m.v. een 
jaarverslag. 
 

Veiligheid en geborgenheid 
Op alle scholen binnen Nederland worden maatregelen getroffen om (uw) kinderen zich in een veilige en 
geborgen omgeving te laten ontwikkelen. Een dergelijk pedagogisch (opvoedkundig) klimaat wordt vooral 
gecreëerd door met elkaar afspraken te maken over gedragingen en regels, die nageleefd moeten worden. 
Behalve dat er specifieke schoolregels bestaan, zijn er ook wettelijke bepalingen waaraan we ons moeten 
houden. Alle scholen hebben een actueel schoolveiligheidsplan waarin al deze zaken in relatie met elkaar 
zijn beschreven. 
Deze regels en afspraken gelden niet alleen voor de kinderen en personeelsleden binnen de school, maar 
voor iedereen die zich in en om de school ophoudt.  
Dat betekent dat alle kinderen, alle ouders, alle personeelsleden en alle andere personen die hand- en 
spandiensten verzorgen in en om de school zich dienen te houden aan deze regels en afspraken en kunnen 
weten wat de gevolgen zijn als deze worden overtreden. 
 
Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen: 
• De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt. 

• De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school. 

• De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich 

op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen. 

• De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om 

de school. 

• Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en 

anderen omgaan. 

Een dergelijk veilig klimaat op school zou iets vanzelfsprekends moeten zijn, desondanks behoeft de 
veiligheid op school blijvend aandacht. Ook een veilige thuissituatie is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom 
hebben de schoolbesturen van het  primair onderwijs in Deventer samen met de gemeente besloten om 
een digitale map “Veiligheid” te maken waarin protocollen en afspraken zijn opgenomen. Immers: 
voorkomen is altijd beter dan genezen. En mocht er toch wat gebeuren of gesignaleerd worden, dan is het 
handig om te weten hoe te handelen. 
 
Met de informatie uit deze map, die gebruikt wordt op alle Deventer scholen voor primair onderwijs, geven 
de besturen aan hoe zij willen dat leerlingen en leraren op school met elkaar omgaan en waar de grenzen 
liggen. Maar ook hoe de school omgaat met signalen op het gebied van ongewenst opvoedgedrag in de 
thuissituatie. Ook hoe de school een veilige schoolomgeving creëert.  
 
In de digitale map staan de volgende onderwerpen: informatiebeveiliging en privacy beleid, meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld, leerrecht, medische zaken en schorsing en verwijdering. 
 
Trek zo nodig aan de bel 
Via observatie volgen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Als wij merken dat uw kind zich 
niet veilig of vertrouwd voelt op school, dan ondernemen wij, in overleg met u, de noodzakelijke actie. 
Omgekeerd verwachten wij van u hetzelfde: als u merkt dat uw kind niet goed in zijn/haar vel zit op school, 
dan gaan wij ervan uit dat u contact opneemt met de leerkracht. 
 

Uitgebreid Arbobeleid 
Natuurlijk zijn een veilig schoolgebouw en veilig schoolplein ook belangrijk. Om dit te waarborgen, hebben 
we een uitgebreid Arbobeleid. Hierin is onder meer geregeld dat we een schoolcontactpersoon hebben, dat 
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we twee keer per jaar een ontruimingsoefening doen en dat we ons gebouw geregeld onderzoeken op 
veiligheid. De school beschikt over BHV-ers en EHBO-ers. 
 

Informatiebeveiliging en privacy 

Op De Rythmeen gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het IPB 

Beleidsdocument (informatiebeveiliging en privacy) van het bestuur, Openbaar Primair Onderwijs 

Deventer, zie www.openbaaronderwijsdeventer.nl onder projecten. De gegevens die over leerlingen gaan, 

noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het 

leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het IBP 

beleidsdocument kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van 

persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). 

Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, 

bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat 

nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).  

 

De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. De vorderingen 

van de leerlingen worden eveneens aldaar vastgelegd. Dit programma is beveiligd en toegang tot die 

gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat de school onderdeel uitmaakt van het 

bestuur OPOD, is aldaar beperkt inzage mogelijk voor administratieve en controlerende doeleinden.  

 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set 

met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij 

hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De 

leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik 

van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.  

 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet 

kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant 

zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het 

uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de 

schooldirecteur. 

 

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de 

toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat 

kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. 

 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of 

in de nieuwsbrief, vragen wij uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te 

geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij 

natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te 

plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw 

kind, of bij de schooldirecteur.  

 

Wij verzoeken u vriendelijk om de foto's die op de Parro-app staan niet te delen op Facebook of andere 

social media! 

 

http://www.openbaaronderwijsdeventer.nl/
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Klachtenregeling - vertrouwenspersoon   
Ouders, leerlingen en personeel kunnen klachten hebben over gedragingen, beslissingen – of het uitblijven 
daarvan – van het schoolbestuur, directie of personeelsleden. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking 
hebben op begeleiding en beoordeling van leerlingen, discriminerend gedrag, agressie, seksuele 
intimidatie, geweld en pesten.  
 
In de klachtenregeling is vastgelegd hoe scholen op dergelijke klachten moeten reageren. Voordat u een 
klacht bij de klachtencommissie indient, moet u eerst de volgende procedure doorlopen. U moet eerst uw 
klacht met de leerkracht en daarna (eventueel) met de schoolleiding bespreken. Veruit de meeste klachten 
ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, 
leerlingen, personeel en schoolleiding op een passende wijze worden afgehandeld. Heeft de vorige stap 
niet tot een bevredigende oplossing van uw klacht geleid, dan kunt u terecht bij het bestuur van de school. 
In dat geval dient u contact op te nemen met de bestuurder. Ook kunt u terecht bij de externe 
vertrouwenspersoon. 
 
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij/zij begeleidt de 
klager desgewenst bij de verdere procedure. Indien ook dat vervolgens niet leidt tot het wegnemen van de 
klacht, dan kunt u tenslotte de klacht voorleggen aan de (landelijke) klachtencommissie, waarbij het 
bestuur van onze stichting is aangesloten. Het reglement van de klachtenregeling ligt op de school ter 
inzage. 
 
Voor de leerlingen en ouders zijn er twee interne schoolcontactpersonen. De schoolcontactpersoon is er 
voor iedereen die met de school te maken heeft. Dus leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook 
onderwijsondersteunend personeel en stagiaires kunnen wanneer het nodig is terecht bij de 
schoolcontactpersoon. 
 

Ouders en Onderwijs 
Ouders en onderwijs, dé vraagbaak voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen 
met vragen over school en het onderwijs aan hun kind contact met ons opnemen. Gratis en onafhankelijk. 
Het is in het belang van het kind dat de relatie tussen ouders en de school goed is. Waar er vragen zijn, is 
Ouders & Onderwijs er voor informatie en advies. Voor ouders én voor medezeggenschapsraden. Wij 
bieden een luisterend oor, geven informatie over rechten en plichten en tips om met school het goede 
gesprek aan te gaan over de vraag of zorgen die er zijn. 
Ouders & onderwijs 

 Bel: 0800-5010 * 

 Mail: vraag@oudersonderwijs.nl 
www.oudersonderwijs.nl 
* Op werkdagen tussen 10.00-15.00 uur. 
 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Per  1 januari 2012 is een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld op elke school verplicht. De 
meldcode is een hulpmiddel om kindermishandeling, maar ook om huiselijk geweld tegen te gaan. Een 
meldcode betekent niet dat er meldplicht is. Bij meldplicht moet een professional zijn vermoeden van 
geweld melden bij een andere instantie. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. Samen met de 
gemeente Deventer hebben de schoolbesturen in Deventer op basis van landelijke richtlijnen een 
meldcode ontwikkeld. Hierin is een stappenplan opgenomen hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Ook op onze school gebruiken we deze meldcode. De meldcode maakt 
onderdeel uit van ons veiligheidsbeleid “Veilig op school”. 

 
 
  

mailto:vraag@oudersonderwijs.nl
http://www.oudersonderwijs.nl/


     

20 
Schoolgids obs De Rythmeen 2018-2019 

Pestbeleid 
Zoals  al eerder vermeld  willen we een school zijn waar de kinderen zich veilig voelen. De school 
hanteert een eigen ontwikkeld pestprotocol. Deze ligt op school ter inzage en is ook te vinden op 
www.rythmeen.nl. HYPERLINK "http://www.rythmeen.nl"HYPERLINK 

"http://www.rythmeen.nl"HYPERLINK "http://www.rythmeen.nl"HYPERLINK "http://www.rythmeen.nl" 

 
Schorsing en verwijdering van leerlingen 
Als een leerling zich niet aan de afgesproken regels houdt, zal de leerkracht of de directeur contact 
opnemen met de ouders/verzorgers. Indien geen verbetering optreedt en de leerling door dit onacceptabel 
gedrag het onderwijsproces van andere kinderen ernstig benadeelt, kan het bestuur overgaan tot schorsing 
of (tijdelijke) verwijdering van de leerling. In voorkomende gevallen zullen leerkracht, directie en de 
leerplichtambtenaar met de ouders/verzorgers de wettelijke procedure hiervoor doornemen.  
Onacceptabel gedrag kan bijvoorbeeld zijn: mishandeling, bedreiging, diefstal, het herhaald negeren van 
schoolregels en gedragsprotocol, het in gevaar brengen van de veiligheid van medeleerlingen en/of 
teamleden en/of ouders van andere leerlingen, enz. 
 
De gevolgde procedure t.a.v. schorsing en verwijdering is de volgende. 
 
Schorsing  

Voor schorsen volgen wij Artikel 40c van de Wet op het primair onderwijs:  
1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één 

week (= 5 lesdagen) schorsen.  
2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt.  
3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk 

en met opgave van redenen in kennis.  
 
Verwijdering   

Aanleiding tot verwijdering van een leerling kan zijn gelegen in ernstig (herhaald) wangedrag van de leerling 
of de ouders. Definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden, nadat een andere school de leerling heeft 
toegelaten (Artikel 40 Wet PO). Wanneer het bestuur aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes 
heeft gezocht naar een school, waarnaar verwezen kan worden, kan toch tot verwijdering worden 
overgegaan.  De gevolgde procedure is als volgt:   
1. De ouders worden gehoord over het voornemen tot verwijdering.   
2. Het bestuur stuurt de ouders een gemotiveerd schriftelijk besluit, waarbij aangegeven wordt op welke 

wijze bezwaar gemaakt kan worden.   
3. De ouders kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.   
4. Het bestuur is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. Binnen vier weken na ontvangst 

van het bezwaarschrift wordt opnieuw beslist.  
5. Er is voorzien in de mogelijkheid een geschillencommissie in te schakelen (Artikel 43). 
  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2017-01-01
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Onze school… en activiteiten en evenementen 
 

Schoolreizen 
Alle groepen 1 t/m 7 gaan in september op schoolreis. Groep 8 sluit het jaar af met het schoolkamp. 

 
Actie voor een goed doel 
Rond de herfstvakantie, organiseren we o.a. een loop-a-thon. Met een deel van de opbrengst van deze 
actie ondersteunen we een goed doel.  

 
Kinderboekenweek 
Elk jaar wordt er speciale aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Onze school heeft een goed contact 
met de bibliotheek in Bathmen.  

 
Feestelijke ouderavond 
Rond de herfstvakantie is er een feestelijke ouderavond. Aan deze avond doen elk jaar kinderen uit de 

groepen 2 t/m 8 mee. Groep 8 verzorgt aan het eind van het schooljaar nog een afscheidsmusical. 

 
Schaakdamtoernooi  
In het najaar wordt er een schaakdamtoernooi op school gehouden. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 
kunnen hieraan meedoen. De 4 beste schakers en de 5 beste dammers doen mee aan het 
schaakdamtoernooi* van alle openbare scholen in Deventer. (*Indien georganiseerd) 
 

Sinterklaas 
Natuurlijk brengen Sint en Piet een bezoek aan de Rythmeen. De groepen 5 t/m 8 organiseren een 
surprisemorgen. Sint en Piet bezoeken de groepen 1 t/m 4 in de klas.  

 
Kerstfeest 
Het kerstfeest wordt gezamenlijk gevierd met een maaltijd. De ouders en kinderen dragen bij aan een 
afwisselend hapjesbuffet. De ouderraad verzorgt een maaltijd voor de ouders.  

 
Handbaltoernooi 
De Rythmeen neemt deel aan het handbaltoernooi voor de scholen in Bathmen welke in maart wordt 

georganiseerd door ABS. Kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen aan het handbaltoernooi meedoen. 

 
Sportdag 
Ieder jaar organiseren wij een sportdag voor alle groepen. Deze dag wordt gehouden op het zwembad de 
Looërmark. Voor kinderen uit groep 1 t/m 4 duurt deze dag tot 11.00 uur. De kinderen uit groep 5 t/m 8 
zijn om ongeveer 14.00 uur klaar. Het is heel belangrijk dat kinderen die een abonnement hebben, deze die 
dag meenemen. De kinderen doen verschillende spelletjes in en om het water. 

 
CuCo 
De CuCo staat voor Culturele Commissie. Per basisschool zitten hierin een ouder en een leerkracht. De 
CuCo stelt zich ten doel alle kinderen tijdens hun schoolperiode minimaal drie maal kennis te laten maken 
met verschillende vormen van theater. 
Ieder schooljaar doen alle groepen mee aan een activiteit georganiseerd door de CuCo. Soms wordt er een 
beroep op ouders gedaan i.v.m. vervoer of begeleiding naar of tijdens de activiteit. Een bedrag van de 
ouderbijdrage wordt gebruikt om de gemaakte kosten te dekken. 
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Overig 
De Rythmeen is een school die graag participeert in het dorpse. Soms zijn er incidentele activiteiten die in 
Bathmen worden georganiseerd, die passen binnen de visie van de school. Indien het jaarrooster en 
jaarkalender het toelaten zullen we ook hieraan meedoen. 



     

23 
Schoolgids obs De Rythmeen 2018-2019 

Onze school… en de praktische zaken van A t/m Z…. 
 

Afspraken….. 
• We zien de kinderen het liefst lopend naar school gaan. Uiteraard mogen kinderen die verder van 

school wonen met de fiets naar school komen. Ze kunnen op school een reflecterend hesje in bruikleen 

krijgen. 

• We vragen ouders die kinderen brengen en halen rekening te houden met de overlast 

(verkeersproblematiek) voor de bewoners van de Prins Constantijnlaan en de Beatrixlaan en 

Schipbeeksweg.  

U kunt uw fiets parkeren en/of wachten op het schoolplein naast het speellokaal. 

• Wanneer u uw kind met de auto brengt vragen we u dit te doen via de ingang aan de W. de 

Zwijgerlaan. 

• Ouders zijn van harte welkom om hun kind in de school te brengen. Wij willen echter graag op tijd 

beginnen en vragen of u daar rekening mee wilt houden. De buitenbel gaat 5 minuten voor aanvang 

van de lessen. Wanneer de  2e bel gaat is het de bedoeling dat de ouders afscheid genomen hebben. 

• Boeken die meegenomen worden naar huis moeten in een tas vervoerd worden. 

 
Natuurlijk vertrouwen we erop dat iedereen zal handelen binnen de gestelde normen en waarden en 
waarbij de vrijheid en veiligheid van iedereen voorop staat! 

 

Bereikbaarheid ouders  
De school heeft van alle ouders een telefoonnummer zodat u bereikbaar bent voor de school. Het is 
belangrijk dat u eventuele wijzigingen van uw nummer zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de administratie 
van de school. 

 
Externe contacten 
De school staat midden in de samenleving. Hierdoor hebben wij veel contacten met verschillende partners. 
Hieronder een greep uit deze partners: 
• het samenwerkingsverband Sine Limite het Regionale Expertise Centra.  

• de onderwijsbegeleidingsdiensten als Expertis, IJsselgroep en de AVS. 

• de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Gelre-IJssel 

• de aanbieder van het peuterwerk en de BSO op locatie DOK13 

• de brugklascoördinator van de scholengemeenschap De Waerdenborch en Etty Hillesum 

• de Pabo-afdeling van de Saxion Hogeschool IJsselland en t ROC Aventus in Deventer 

Kostbaarheden 
We leven in een tijdperk waarin kinderen op steeds jongere leeftijd kostbaarheden krijgen of kopen. Wij 
vragen u uw kinderen geen mobiele telefoons, mp3-spelers e.d. mee naar school te geven. Deze toestellen 
kunnen defect raken of zelfs ongewild van eigenaar wisselen. Hoewel wij ons best doen dit te voorkomen, 
kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

 
Mobiele telefoons 
Wij willen absoluut niet dat er mobieltjes onder schooltijd worden gebruikt. Indien de leerlingen toch een 
mobiel mee naar school nemen moeten ze die voor schooltijd afgeven aan de leerkracht. Aan het einde van 
de dag krijgen ze de mobiel weer terug. Indien de leerkrachten signaleren dat de mobiel niet wordt 
afgegeven kunnen ze hem innemen en worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.   
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Rapport 
Twee keer per jaar ontvangt u het rapport van uw kind. Wilt u na gezien het rapport tekenen en weer op 
school inleveren. Het laagste cijfer dat er op het rapport gegeven wordt is een 4. Wij zijn genoodzaakt € 5,- 
te vragen als het rapport kwijtraakt. 
 

Schoolfotograaf 
Elk schooljaar komt de schoolfotograaf naar de Rythmeen. De fotograaf regelt in samenspraak met 
leerkrachten wanneer uw kind gefotografeerd wordt, samen met eventuele broertjes en/of zusjes die op 
Kindcentrum de Rythmeen zitten. Via onze nieuwsbrief informeren wij u uiteraard over de datum waarop 
de schoolfoto’s worden gemaakt. 
 

Schoolongevallenverzekering 
De ouderraad heeft een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten voor alle kinderen. Deze 
verzekering geldt uitsluitend voor ongevallen ontstaan in schoolverband (30 min. voor aanvang schooltijd 
tot 30 min. na einde schooltijd). Het is dus geen WA-verzekering. Eventueel kunt u zelf bovenstaande 
verzekering uitbreiden voor uw kind(eren). 
 

Schoolpleinregels en afspraken 
• Het schoolplein wordt betreden door de openingen in de hekken en niet door over de hekken te 

klimmen. 

• Kinderen mogen een kwartier voor aanvang van de lessen op school/het schoolplein. Er is dan geen 

pleinwacht aanwezig.  

• Fietsen: Alle kinderen lopen met de fiets aan de hand over het schoolplein naar het fietsenrek of 

• naar de straat. De kinderen moeten hun fiets  in het fietsenrek op het schoolplein plaatsen. De school 

kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de fiets in deze openbare stalling. 

• Als de kleuters buiten spelen zijn de hekken op het plein en bij het achterste lokaal dicht.  

 

Sponsoring 
Onze school heeft geen sponsorovereenkomst afgesloten met het bedrijfsleven. Wij zijn daar voorzichtig 
mee. Ons onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsoring. Schenkingen vallen niet onder het 
begrip sponsoring, omdat er geen tegenprestatie wordt verlangd. Verenigingen in ons dorp geven we 
gelegenheid om informatie te verstrekken over hun activiteiten. Op school ligt het protocol Sponsoring van 
het openbaar onderwijs Deventer ter inzage. 
 

Stichting Leergeld Deventer 
Wanneer de kosten die gemaakt moeten worden met betrekking tot schoolreisjes en andere vormende 
activiteiten van uw kind, zoals lid worden van een sportclub, naar muziekles gaan etc. voor u moeilijk op te 
brengen zijn, kunt u een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning bij Stichting Leergeld. 

 
Typecursus 
Kinderen uit groep 6 t/m 8, die in oktober in groep 6, 10 jaar zijn, kunnen een typecursus volgen. Deze 
cursus wordt niet bekostigd door school. Het wordt gegeven door Instituut ‘Noord’. Aan het einde van een 
schooljaar krijgen kinderen uit groep 5 t/m 7 een folder mee en kunt u uw kind aanmelden. Meer 
informatie kunt u vinden op www.olcn.nl 
 
Verjaardag 
Als uw kind jarig is mag het trakteren op school, in de onderbouw graag eerst overleg met de leerkracht. De 
jarige mag de kinderen en de leerkracht van de eigen klas trakteren. Het komt voor, dat jarige kinderen hun 
broertje/zusje in een andere groep willen trakteren. Wanneer dit het geval is kan dat in de pauze 
plaatsvinden. Wij vragen u de traktaties simpel en het liefst gezond te houden.  

http://www.olcn.nl/
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Vervanging van leerkracht(en)  
In geval van ziekte van een groepsleerkracht wordt een invaller gezocht. Indien die niet voor handen is, 
wordt de groep  verdeeld. Wanneer door meerdere ziektegevallen niet alle klassen kunnen worden 
opgevangen, zal er een groep naar huis gestuurd moeten worden. 
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