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Elke school is verplicht om de ouders te 
informeren en wij hebben er voor gekozen om 
dat onder meer door de schoolgids te doen. In 
deze gids vindt u allerlei informatie over onze 
school, over het meerjarenbeleid en de
uitgangspunten van ons onderwijs. Naast deze 
zaken is er ook ruimte voor praktische informatie 
zoals vakantierooster, adressen, informatie over 
ouderraad en medezeggenschapsraad, enz. Ook 
staat een aantal formele regelingen beschreven.

Vanaf het moment dat een kind naar school gaat, 
delen ouders de opvoeding van hun kind met de 
school. Dit is een grote stap en het
is daarom belangrijk dat u een school kiest 
waarbij u zich als ouder prettig voelt, en waar 
uw kind met plezier naartoe gaat. Wij vinden 
het daarom belangrijk dat ouders/verzorgers een 
weloverwogen keuze maken. Om u te helpen
bij het maken van deze keuze hebben we in de 
schoolgids een heleboel belangrijke zaken op een 
rijtje gezet. 

De sfeer van een school laat zich echter moeilijk 
op papier zetten en die sfeer is misschien wel het 
belangrijkste argument om uw zoon of dochter 
bij ons op school in te schrijven. Maak daarom 
voordat u de keuze maakt een afspraak om
de school te bezoeken op een moment dat de 
kinderen er zijn. Wij laten u graag de school zien, 
u kunt sfeer proeven en wij beantwoorden de 
vragen die u heeft.

Obs Hagen is een openbare basisschool die 
in principe open staat voor ieder kind. Met 
de schoolgids willen we u inzicht geven in de 
achtergronden van ons onderwijs. Deze
schoolgids geeft u informatie over de identiteit, 
de organisatie en het dagelijkse leven op onze 
school. Informatie die u altijd kunt aanvullen 
door een bezoek aan de school te brengen.

Scholen verschillen in de manier van werken, 
sfeer en in wat kinderen leren. Deze gids geeft 
aan waar OBS Hagen voor staat.

U vindt informatie over de opzet van het 
onderwijs, de (extra) zorg die we besteden aan 
uw kind, wat van u als ouders verwacht wordt, 
wat u van school mag verwachten en over de 
leerresultaten.

Mocht u voor een schoolkeuze staan en spreekt 
de inhoud van deze gids u aan, dan kunt u 
contact met de directie opnemen en een afspraak 
maken om de school te bezoeken. Het blijft erg 
belangrijk om sfeer te proeven op een school, en 
eens te kijken hoe de praktijk er uitziet. Intensief 
contact met de ouders is een van de pijlers van 
onze school.

Elke week komt er een weekmail uit, waarin 
actuele informatie, wijzigingen en activiteiten op 
school zijn opgenomen. Het is handig om deze 
weekmail goed in de gaten te houden omdat 
wijzigingen in de jaarplanning hierin opgenomen 
worden. Actuele informatie kunt u ook steeds 
vinden op de website www.obshagen.nl.

Hebt u nog vragen of suggesties voor verbetering 
wat betreft de opzet van deze schoolgids, dan 
kunt u contact opnemen met de schoolleiding.
Natuurlijk kunt u ook met andere vragen of 
opmerkingen bij ons terecht. Loopt u de school 
even binnen voor een afspraak of bel 39 08 57 of 
mail ons info@obshagen.nl.
Michel Raddatz, directeur

Dit is de schoolgids van openbare basisschool Hagen
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Met ingang van 1 september 2014 werken wij 
met het 5 gelijke dagen model.
Wij hebben voor dit model gekozen omdat 
dit voor meer continuïteit en rust in de school 
zorgt. Voor alle kinderen is er zo rond 10 uur de 
gelegenheid om iets te eten en te drinken. Als 
school besteden we regelmatig aandacht aan 
gezonde voeding, we vinden het daarom ook
erg prettig wanneer u daarmee rekening houdt. 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om snoep, 
chocolade e.d. mee te geven voor in de pauze.

Ook wanneer er een jarige is vragen we u om de 
traktatie ‘gezond’ te houden. De traktatie voor 
de leerkrachten kan dezelfde zijn als voor de 
kinderen.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben 
tussen 10.00 en 10.30 uur een kwartier pauze.
Vanwege het grote aantal leerlingen hebben we
de pauze gespreid in twee delen.

‘s Ochtends begint de inloop om 8.20 uur voor 
alle groepen. De leerlingen moeten uiterlijk om
8.30 uur op school zijn. Dan gaat namelijk de bel 
en moeten de kinderen in de lokalen zijn. Het is 
voor de schoolorganisatie van belang om op tijd 
te beginnen. het is voor de leerkrachten lastig als 
er telkens kinderen te laat zijn.
We hebben ons onderwijs zo ingericht dat de 
leerkracht het eerste half uur van de ochtend 
individuele instructie geeft of met kleine groepjes 
werkt. Op deze wijze zorgen we ervoor dat 
kinderen die extra aandacht nodig hebben ook 
inderdaad die aandacht krijgen. De bel gaat om 
half 9, de kinderen moeten dan in de klas zijn 
zodat de leerkracht meteen kan beginnen.
Het is belangrijk om op tijd te kunnen beginnen 
en daarom is het ook echt de bedoeling dat de 
ouders de klas verlaten als de lessen beginnen. 
Wanneer u de leerkracht wilt spreken, kunt u het 
best na schooltijd komen. Mocht de leerkracht 
andere afspraken hebben, dan kunt u in elk geval 
even een afspraak maken. Voor schooltijd is er 
alleen tijd om korte dringende zaken te melden.

In het kader van teamscholing zijn er een aantal 
roostervrije dagen ingepland. Deze dagen staan 
vermeld in de kalender.

Herfstvakantie
21 oktober t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie
23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari 2020

Pasen
13 april 2020

Meivakantie
27 april t/m 1 mei 2020

Hemelvaart
21 mei en 22 mei 2020

Pinkstervakantie
1 juni t/m 5 juni 2020

Zomervakantie
20 juli t/m 28 augustus 2020

Schooltijden Op tijd op school Vakantieregeling 
schooljaar 2019-2020

Schooltijden

groep 1 t/m 8 maandag, dins dag, woensdag, 
donderdag, vrijdag

08.30-14.00 uur 
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Anja Vermeer,groep 5 en intern 
begeleider groep 7 en 8.

Margot van der Kemp, groep 4

Natasja Wittenhorst, groep 7

Dorine Kuiper, groep 1-2 Margot Hogeweg, groep 3Bertine Toonk, groep 1-2 Anke Buiting, groep 4Marjolein van Mechelen, groep 
3

Nicole Brundel, groep 5 en 
ict-coördinator

Madelon Krosse, groep 8 en 
kanjercoördinator

Suzanne te Mebel, groep 6
en rekencoördinator

Marije ten Zijthoff, groep 8

Lienke Stemerdink, groep 6 en 
taalcoördinator

Renske Wilbrink, 
leerkrachtondersteuner

Mieke ten Velde, Intern 
begeleider

Annemarie Heitink, groep 1-2, 
leerkracht verrijkingsgroep, 
locatiecoördinator

Michel Raddatz, directeur
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Yvonne van Braak, 
taalondersteuning

Bianca Waalderbos, 
pedagogisch medewerker Klein 
Hagen

Beate Stijntjes, pedagogisch 
medewerker Klein Hagen

Marie José Knols, 
administratief medewerkster

Karen Staring, RT Femke Entius, pedagogisch 
medewerker Klein Hagen
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Ouderraad 2019-2020

Contactpersoon namens het team zijn Dorine Kuiper en Madelon Krosse.

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Anja Vermeer en Bertine Toonk 
De directie is adviserend lid.

Leden van de Ouderraad Medezeggenschapsraad 2019-2020

Mirian Becking 
(voorzitter)

Alie van Weij

Sybrecht Lensink

Jarno HulshorstAnouk van Aken
(penningmeester)

Peter-Jan Veenes

Soraya van BreeBouke Georg

Simone Lemoine

Carolien Driessen

Patricia Jansen
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Buiten Schoolse Opvang 
schooljaar 2019-2020
 
De voorschoolse opvang is nog op onze school 
geregeld door Markant. De naschoolse opvang is 
in het gebouw van het Noorderlicht. De kinderen 
worden hier met een taxi naar toe gebracht.

U kunt zich aanmelden via 
stichtingspelenderwijs@novict.com
Tel nr 088-9904477. (Op werkdagen bereikbaar
tussen 9.00-17.00.)

We hebben in ons gebouw ook een eigen 
peuterspeelgroep: Klein Hagen. Klein Hagen valt 
onder de Stichting Spelenderwijs IJsselgraaf, 
opgericht door de Stichting IJsselgraaf, waaronder 
ook onze school valt. Door deze samenwerking 
lopen peuteropvang en basisonderwijs voor de 
kinderen heel natuurlijk in elkaar over.

Voor Spelenderwijs is het belangrijk dat elk kind 
zich prettig en gewaardeerd voelt. Er is ruimte 
voor elk kind, ieder met een eigen ontwikkeling, 
met een eigen manier en een eigen tempo. 
Het woord ‘samen’ is veelzeggend voor de 
aanpak. De kinderen worden gestimuleerd om 
op een goede manier met elkaar om te gaan. Ze 
leren rekening te houden met verschillen en om 
andere culturen en overtuigingen te respecteren.
Kinderen krijgen alle ruimte om te spelen, te 
leren en te groeien. Niet voor niets is gekozen 
voor de naam Spelenderwijs.

Uw kind is welkom vanaf 2,5 jaar en kan op de 
peuteropvang blijven tot het 4 jaar is en naar de 
basisschool gaat. Om gebruik te maken van de 
peuteropvangkunt zich aanmelden bij:
stichtingspelenderwijs@novict.com
Tel nr 088-9904477. (Op werkdagen bereikbaar 
tussen 9.00-17.00.)

Stichting IJsselgraaf
Keppelseweg 56
6999AR Hummelo
tel: 0314 38 29 90
info@ijsselgraaf.nl
Algemeen directeur: Petra Krajenbrink 

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 80 51

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 111 31 11

Wijkagenten
Richard Ticheloven en Habib Ilbay
tel. 0900 8844

Landelijke klachtencommissie voor algemeen 
en openbaar onderwijs
Postbus 162, 3440 AD Woerden
tel. (0348) 40 52 45
Bezoekadres: Polanerbaan 15, Woerden

GGD regio Achterhoek
afdeling jeugdgezondheidszorg
postbus 53, 7000 AB Doetinchem
Schoolarts: Esther Koers
tel: (088) 443 35 10

Schoolmaatschappelijk werk
Opvoedingsondersteuning
Jeugd- en gezinswerker: Sanne Jansen
tel: 06 12104373
p/a Buurtplein b.v.
0314-341919

Vereniging Openbaar Onderwijs
p/a J. Bokhove
Doetinchemseweg 18, 7007 CC Doetinchem
tel. 33 56 02

Adviesloket 5010
voor al uw vragen over het onderwijs.
0800 5010
www.50tien.nl

Markant BSO  Peuterspeelgroep
 Klein Hagen

Belangrijke adressen



maart 2020
ma di wo do vr za zo

1

2 3 4 5 6 7 8

9
Studiedag 3

10 11 12 13 14 15

16
Week van de 
Lentekriebels 
en
Ik eet het beter

17 18 19
Kangoeroe
rekenwedstrijd

20 21 22

23 24 25
Studiedag team IJs- en 
IJkdag

26 27
Schoolvoetbaltoernooi 
meisjes

28 29

30 31



Afval

Alle kinderen nemen voor de pauze van 10 uur 
wat fruit en water mee. Tussen de middag hebben 
de kinderen ook eten bij zich. Vaak wordt er 
nog gekozen voor kant- en klare weggooipakjes, 
plastic flesjes. Naast de enorme aanslag op 
het milieu, zitten aan het eind van de dag de 
afvalbakken in alle groepen vol onnodige troep. 
De grote container is mede hierdoor snel gevuld. 
Probeer afvalverpakking te voorkomen: 

• geef uw kind een drinkbeker en broodtrommel 
mee (voorzien van naam)

• neem verpakking die vaker te gebruiken is
• steun de school de afvalberg te verminderen

 AMV

In het kader van de Bredeschoolactiviteiten 
heeft groep 4 Algemene Muzikale Vorming 
onder schooltijd door een leerkracht van de 
muziekschool. Op deze manier willen we 
proberen om alle kinderen intensief in aanraking 
te brengen met muziek.
Na deze kennismaking met AMV kunnen de 
kinderen het tweede jaar verder gaan, maar dan 
na schooltijd en op een andere locatie en tegen 
betaling. 

Gebruik ingangen school

De groepen op Hagen hebben verschillende 
ingangen. De peuters hebben een eigen in- en 
uitgang. De hoofdingang is bestemd voor de 
groepen 1-2, 3, 4 en 5.

Wilt u hiermee rekening houden als u de kinderen 
naar school brengt of haalt? Het is de bedoeling 
dat ouders voor het hek van het schoolplein 
wachten tot de school uitgaat.

Gevonden voorwerpen

Deze worden verzameld in de stalen bakken 
‘gevonden voorwerpen’ in de hal. Elke eerste 
maandag van de maand worden de gevonden 
voorwerpen op een tafel uitgespreid. Wat daarna 
nog over is, gaat in de kledingcontainer van de 
school. Deze wordt regelmatig leeggehaald.

Kinderoefentherapie Cesar 
op school.

In de groepen 1 wordt twee keer per jaar door de 
leerkracht een motorische observatie afgenomen. 
De leerkracht bekijkt zo of “het bewegen” 
leeftijdsadequaat is. Dit gebeurt tijdens de 
gymles bij de kinderen die nieuw op school zijn 
gekomen. Ze moeten eenvoudige oefeningen 
uitvoeren zoals; springen, vangen, lopen over een 
evenwichtsbalk, op 1 been staan etc. Op deze 
manier worden alle kinderen die nieuw op school 
komen in hun motorische ontwikkeling bekeken. 
Dit om vroegtijdig een achterstand te signaleren.

Wanneer een kind tijdens deze observatie 
opvalt, zal de leerkracht dit met u als ouder(s) 
/ verzorger(s) bespreken. Vervolgens kunnen 
de leerkracht en intern begeleider voorstellen 
om een motorische observatie door een 
zorgprofessional af te laten nemen. Dit uiteraard 
met uw schriftelijke toestemming. School heeft 
een samenwerkingsverband met de Praktijk voor 
Kinderoefentherapie Cesar Doetinchem. Vanwege 
dit samenwerkingsverband kan de observatie 

binnen een week, op school in het speellokaal, 
afgenomen worden. Wanneer uit deze 
observatie ook een achterstand in de motoriek 
blijkt kan een vervolgtraject gestart worden 
om deze achterstand op te heffen. Hierover 
wordt u dan door de kinderoefentherapeut 
geïnformeerd. Het vervolgtraject kan 
eventueel op school plaatsvinden vanwege het 
samenwerkingsverband, en is kosteloos voor u.

Wanneer er tussentijds (los van de tweejaarlijkse 
observatie door de leerkracht) bij de leerkracht 
of u als ouders(s) / verzorger (s) een hulpvraag 
ligt omtrent de motoriek van uw kind. Dan kan er 
ook bij de kinderoefentherapeut een motorische 
observatie aangevraagd worden. 

Dit kan zijn omdat uw kind bijvoorbeeld;
moeilijk kan meekomen tijdens de gymles, vaak 
struikelt, veel moeite heeft met zwemmen, nog 
niet zonder zijwieltjes kan fietsen, vaak wat 
laat vallen of omgooit, onhandig is, houterig / 
slap / wild beweegt, moeite heeft met knippen / 
plakken of kleuren/schrijven, etc..

Meer informatie vindt u op 
www.cesartherapiedoetinchem.nl of u kunt 
telefonisch contact opnemen via 0314 - 39 45 41 
of 0314 - 37 87 79.
Laurens de Rond & Remco Freriks 
Kinderoefentherapeuten Cesar

Gym

De school is in de gelukkige omstandigheid dat 
naast de school de gymzaal staat.
Allereerst verliezen we weinig tijd met heen en 
weer lopen.

Op maandag en donderdag hebben de groepen 
3 tot en met 8 gym. Hiervoor dienen ze aparte 
sportkleding te dragen. Voor alle leerlingen 
geldt: gymkleding, gymschoenen en handdoek, 
eventueel met badslippers voor het douchen. 
Douchen is verplicht.

Leerlingen met lange haren (jongens en meisjes) 
moeten een elastiekje meenemen om de haren 
vast te maken tijdens de gymles. Wij verzoeken 
u dringend om op gymtassen en schoenen de 
naam van uw kind te zetten. Na schooltijd blijven 
vaak gymspullen in de gangen liggen. Aan het 
eind van de week gaan deze in de bak van de 
gevonden voorwerpen als er geen naam op staat.

De kleuters gymmen één keer per week in de 
gymzaal. Zij hoeven hiervoor geen gymkleren 
mee te nemen. In het begin van het schooljaar 
nemen de kleuters van thuis gymschoenen mee 
voor de gymles. Deze schoentjes blijven op 
school.

Hagen weetjes
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Informatie van school

Elke vrijdag komt er via de mail informatie van 
school Deze informatie is ook terug te vinden op 
onze website: www.obshagen.nl, onder het kopje 
Nieuws.

Eten en drinken

10 uur
Voor de pauze van 10 uur mogen de kinderen 
alleen fruit/ groente en water meenemen.

Lunch
Tijdens de lunch eten we brood, evt. met groente/
fruit en drinken. Er mogen tijdens de lunch geen 
koekjes of snoep gegeten worden. 

Opvoedingsondersteuning

De Bredeschoolontwikkeling in wijk Noord heeft 
ons de mogelijkheid gegeven dat dat jeugd- en 
gezinswerker Sanne Jansen iedere week op 
dinsdagochtend bij ons op school komt. 
Ouders kunnen terecht met vragen over de 
opvoeding van hun kind. Zij is aanwezig op 
dinsdagochtend van 8.15-9.00 uur. Ook voor 
vragen over de opvoeding van oudere kinderen 
kunt u bij haar terecht.

Parkeeroverlast

Graag willen we u verzoeken om niet te 
parkeren bij de hoofdingang van de school. Het 
is ook niet de bedoeling om voor opritten in 
de Bloemersstraat te parkeren. Dit veroorzaakt 
overlast en ergernis bij de aanwonenden. Ook 
ontstaan er voor kinderen en ouders gevaarlijke 
situaties bij het naar school en uit school gaan. 
In verband met de geringe parkeermogelijkheden 
verzoeken we om zoveel mogelijk de kinderen 
lopend of met de fiets naar school te brengen. 
Ouders kunnen dan hun fiets voor het hek 
parkeren.

Jassen

Zorg er voor dat er een goede lus aan de jas 
zit. Er liggen nu vaak jassen op de grond waar 
overheen gelopen wordt. 
Ook voor jassen geldt: zet er een naam in.

Prikbord

Bij de ingangen van school vindt u prikborden. 
Regelmatig hangt hier interessante informatie. 

Sparen voor schoolkamp en 
schoolreis

Ieder jaar zijn deze activiteiten in ons 
schoolprogramma opgenomen. De school vraagt 
daarvoor een evenredige bijdrage van de ouders. 
De kosten van deze evenementen kunnen nog 
wel eens variëren. U krijgt derhalve enkele weken 
voor een reis of kamp een betalingsbrief, om 
per omgaande het gevraagde bedrag te voldoen 
bij de leerkrachten of nog liever te storten op 
de rekening van school. Alle kinderen kunnen 
iedere maandag sparen. Op deze wijze valt het 
eindbedrag mee en leren kinderen te sparen voor 
iets leuks.
Dit schooljaar zal er weer een schoolreis aan 
het eind van het jaar worden georganiseerd. De 
kosten daarvoor zijn waarschijnlijk rond de 25 
euro.

Groep 8 gaat in juni naar Ameland. De kosten. 
daarvoor zijn ongeveer 130 euro.

Kleding inzamelen

De school verzamelt kleding en schoenen. Het 
gehele schooljaar kunt u dit deponeren in de 
kledingcontainer naast de fietsenstalling bij de 
ingang aan de Heuthorststraat. De school krijgt 
een klein bedrag als de container wordt geleegd, 
de rest gaat naar een goed doel: Pax Kinderhulp.

Vertrouwenscontactpersoon

Op school is een vertrouwenscontactpersoon 
aanwezig, die bij een klacht/dilemma een 
bemiddelende rol kan spelen. Dit geldt voor 
iedereen die bij school betrokken is (ouders, 
leerlingen, personeel). Op onze school is dat 
Annemarie Heitink.
Voor het IJsselgraafbestuur is er ook een 
overkoepelend vertrouwenspersoon benoemd. 
Zijn naam is Herman Riphagen. Hij is bereikbaar 
op telefoonnummer: (088) 093 10 00

Foto’s

Bij allerlei activiteiten op school worden er foto’s 
gemaakt. Deze foto’s worden op de Facebook 
pagina’s van de diverse groepen geplaatst. Daar 
kunt u ze dan zelf afhalen.
Ieder jaar, aan het begin van het schooljaar, zult 
u schriftelijk toestemming moeten geven dat wij 
foto’s van uw kind(eren) op de website of op 
Facebook mogen plaatsen.

Hagen weetjes (vervolg)
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25 26 27 28
Technieklokaal 
groep 7

29 30 31



Op obs Hagen wordt zorgvuldig omgegaan 
met de privacy van onze leerlingen. In verband 
met het geven van onderwijs, het begeleiden 
van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan 
in de administratie van de school, worden er 
gegevens over en van leerlingen vastgelegd. 
Deze gegevens worden persoonsgegevens 
genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze 
persoonsgegevens is beperkt tot informatie die 
strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De 
gegevens worden beveiligd opgeslagen en de 
toegang daartoe is beperkt. De school maakt 
ook gebruik van digitaal leermateriaal. De 
leveranciers van die leermaterialen ontvangen 
een beperkt aantal leerlinggegevens. De school 
heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt 

over het gebruik van persoonsgegevens, zodat 
misbruik wordt voorkomen. Persoonsgegevens 
van ouders, leerlingen en/of medewerkers worden 
alleen gedeeld met andere organisaties als de 
wettelijk betrokkene daar expliciete toestemming 
voor geeft, tenzij die uitwisseling verplicht is 
volgens de wet. 

In het privacyreglement van IJsselgraaf is 
beschreven hoe de stichting en haar scholen 
omgaan met de persoonsgegevens van 
ouders, leerlingen en medewerkers. In de 
privacyverklaring van de scholen zelf leest u hoe 
het privacybeleid op schoolniveau is gewaarborgd 
en wordt uitgevoerd.

Privacyreglement



juni 2020
ma di wo do vr za zo

1
Pinkstervakantie

2
Pinkstervakantie

3
Pinkstervakantie

4
Pinkstervakantie

5
Pinkstervakantie

6 7

8
Studiedag 5

9 10
Technieklokaal 
groep 8

11 12 13 14

15 16 17
Technieklokaal 
groep 8

18 19 20 21
Groep 8 Ameland

22
Groep 8 Ameland

23
Groep 8 Ameland

24
Groep 8 Ameland

25 26 27 28

29 30



OBS Hagen is een openbare school. De school 
is onderdeel van scholengroep IJsselgraaf, 
een stichting waar de openbare scholen in de 
gemeente Doetinchem, Bronckhorst en Doesburg 
onder vallen. 
Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: 
kinderen leren er met, van en over elkaar, met 
respect voor de ander. Onderwijs bereidt de 
kinderen voor op deelname aan de samenleving, 
waarin zij zich zelf moeten kunnen redden. 
OBS Hagen is de samenleving in het klein. 
Iedereen is er in principe welkom. We zijn een 
afspiegeling van de echte samenleving. Het is de 
plek om kinderen te leren respect te hebben voor 
ieders mening of overtuiging. Onze school gaat 
uit van verschillen tussen kinderen. Het heeft 
daarbij geen voorkeur voor één bepaalde richting. 

In het bijzonder geldt voor 
onze school:

• Zelfvertrouwen opbouwen en met plezier naar 
school gaan

• Zelfstandigheid bevorderen 
• Goed contact met de leerkracht en andere 

kinderen 
• Een goede open sfeer op school
• Leren zelf verantwoordelijk te zijn voor je keuzes 

In het onderwijs op OBS Hagen gaan we uit van 
verschillen tussen kinderen. Kinderen verschillen 
in aanleg, belangstelling, capaciteiten, leerstijlen, 
behoefte aan ondersteuning enz. We houden hier 
zo veel mogelijk rekening mee.
Heel belangrijk vinden we de pedagogische 
sfeer binnen de school. Door positieve 
stimulering, door ruimte te geven als het kan en 
begeleiding te bieden als het nodig is bouwen 
we aan een veilige leeromgeving. Een sfeer van 

vertrouwen tussen leerkracht, leerling en ouders 
is hierbij erg belangrijk.
Vanuit die veiligheid ontwikkelt het kind zich tot 
een persoonlijkheid, het krijgt zelfvertrouwen 
gebaseerd op een positief zelfbeeld. Ook leert 
het kind rekening te houden en samen te werken 
met anderen, initiatieven te nemen, maar ook 
leiding te volgen.
Een kind ervaart dat het fouten mag maken, dat 
het de ruimte heeft om zich te ontwikkelen en 
dat het hierbij gesteund wordt door de leerkracht. 
We helpen de kinderen om hun sociaal-
emotionele vaardigheden te ontwikkelen door 
de inzet van het programma ‘Kanjertraining’. 
De oefeningen die hierbij horen hebben tot doel 
kinderen sociaal vaardiger te maken en geven 
bijvoorbeeld inzicht in eigen gedrag en gedrag 
van een ander en hoe je hiermee om kunt gaan. 

Normen en waarden

Het is belangrijk dat het sociaal-pedagogisch 
handelen van school en ouders zoveel mogelijk 
op één lijn ligt. De school heeft regels over hoe 
kinderen met elkaar om horen te gaan. De regels 
van de Kanjertraining zijn de basis waar het om 
draait:

• we helpen elkaar
• we vertrouwen elkaar
• we spelen niet de baas
• we lachen elkaar niet uit
• we blijven niet zielig

Deze regels zijn nodig om een veilige 
schoolomgeving te garanderen, waar zo min 
mogelijk factoren de ontwikkeling van de 
kinderen verstoren. Wanneer het gedrag van een 
leerling aanleiding geeft om hierover in gesprek 
te gaan met ouders neemt de school hiertoe 
initiatief. Steeds weer zal het doel zijn om een 

zo optimaal mogelijke onderwijssituatie voor alle 
leerlingen te creëren.

Kenmerken van ons onderwijs

Wanneer de kinderen in groep 1 bij ons op school 
komen is de kinderlijke speelsheid uitgangspunt 
om tot leren te komen. Al spelend leren de 
kinderen. 
Deze speelsheid proberen we natuurlijk vast 
te houden in ons onderwijs, het zorgt immers 
voor een groot deel van het onderwijsplezier 
van de kinderen en leerkrachten. Het verwerven 
van kennis en vaardigheden gaat wel een 
steeds nadrukkelijker rol spelen, waarbij (zelf)
kennis, een prettige omgang met elkaar, (leren) 
samenwerken, vorming van persoonlijkheid en 
weerbaarheid belangrijke kenmerken zijn. 

Op onze school gebruiken we een aantal 
uitgangspunten van adaptief onderwijs. We reiken 
uitdagende situaties aan, stimuleren kinderen 
zelf oplossingen aan te dragen en sluiten aan 
bij hetgeen de kinderen al kennen en kunnen. 
Dit bevordert zelfvertrouwen van de kinderen, 
en geeft ze de mogelijkheid om actiever deel 
te nemen aan het onderwijs. Voor de leerkracht 
betekent dat o.a. een meer stimulerende, 
uitnodigende en begeleidende houding. Door 
de inzet van tal van werkvormen uit coöperatief 
(= samenwerkend) leren kunnen de kinderen 
eigen ideeën en ervaringen verwoorden, actief 
meedenken en meebeslissen over het werk. 
Samenwerken en zelfstandigheid nemen een 
steeds belangrijker rol in binnen ons onderwijs.

Bredeschool ontwikkeling

Onze school maakt deel uit van het Brede school 
netwerk Noord. Dit is een samenwerkingsconcept 
tussen organisaties die werkzaam zijn op het 
gebied van onderwijs, zorg, welzijn, sport 
en cultuur. Het doel is een actieve deelname 
van kinderen aan de samenleving, kinderen 
een goede dagindeling te bieden, mogelijke 
achterstanden van kinderen weg te nemen en 
hun sociale competentie te vergroten. 
Een aantal malen per jaar komt de werkgroep 
BSN bij elkaar. Zij bespreken en evalueren de 
verschillende activiteiten die georganiseerd 
worden en bekijken wat er nog bij zou kunnen. 
De activiteiten waaraan we hebben meegedaan
zijn bijvoorbeeld:

• het vriendjeslezen van groep 8 met de kleuters;
• de groepsabonnementen van de bibliotheek;
• de AMV-lessen in groep 4;
• het organiseren van het praktisch 

verkeersexamen in groep 7.
• De naschoolse muzieklessen gitaar, zang en 

keyboard.

Openbaar onderwijs en het schoolbestuur



juli 2020
ma di wo do vr za zo
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Voor alle groepen geldt dat wij proberen zo 
goed mogelijk aan te sluiten bij datgene wat de 
kinderen kunnen. Passend onderwijs betekent 
dat we de onderwijsbehoefte van elk kind als 
uitgangspunt nemen voor datgene wat in de 
lessen aan bod komt. Binnen een jaargroep kan 
er dus op verschillende niveaus worden gewerkt. 
Wij gaan voor een goede kwaliteit van onderwijs. 
Taal, lezen en rekenen zijn vakken die op 
onze school boven alles gaan, omdat zij de 
basis zijn van al het leren. Een goede taal- en 
rekenvaardigheid heb je nodig om je later te 
kunnen redden in de maatschappij. 

Het onderwijs in de groepen 1 en 2

We werken met twee groepen 1-2. In de 
groepen wordt gewerkt met thema’s, die vier 
weken duren. De spel- en ontdekhoeken en de 
kringactiviteiten worden hier op aangepast en de 
kinderen worden gestimuleerd in het ontwikkelen 
van hun sociaal emotionele vaardigheden. 
We werken met een planbord, waarop het kind 
zijn naamkaartje kan hangen bij de activiteit 
die het gaat doen. De kinderen kunnen op het 
planbord ook hun taakwerkjes inplannen. Groep 
1 maakt elke week twee taakwerkjes, groep 2 
maakt er drie. 
De leerkracht plant de activiteiten zodat alle 
leerdoelen gedurende het jaar aan bod komen. 
Tijdens de inloop is er tijd om extra hulp of 

individuele aandacht te geven. Ook wordt er 
enkele keren per week gewerkt met een circuit 
met taal- en rekenspelletjes.
We volgen de ontwikkeling van de kinderen 
met het leerlingvolgsysteem van Parnassys. 
Hierbij zorgen we voor een geleidelijke en goede 
overgang naar groep 3. 

Het onderwijs in de groepen 3 en 4

In groep 3 en 4 werken we afwisselend. 
Afhankelijk van de les werken we klassikaal, 
in groepjes en individueel. De les start altijd 
klassikaal waarna de kinderen op eigen niveau 
zelfstandig aan het werk gaan. We maken 
gebruik van het digibord, actieve werkvormen, 
circuitvormen en coöperatieve werkvormen. 

Het onderwijs in de groepen 

5 t/m 8

De nieuwe rekenlesstof wordt klassikaal 
aangeboden. Voor de verwerking maken we 
gebruik van tablets. Na de basisstof gaan de 
kinderen verder oefenen op hun eigen niveau. 
Bij taal werken we met thema’s waarbij 
woordenschat een grote rol speelt. We werken 
naar een presentatie toe, om het geleerde toe te 
passen.

Onze spellingmethode biedt elk jaar een aantal 
categorieën aan die kinderen helpen de woorden 
op de goede manier te schrijven.

Als de kinderen zelfstandig aan het werk zijn, 
heeft de leerkracht tijd om kinderen individueel 
te helpen, zodat ze daarna weer aan het werk 

kunnen. Ook verwerken we soms in kleine 
groepjes, waarbij kinderen leren om samen 
te werken. We bereiden de kinderen voor op 
het voortgezet onderwijs, door vanaf groep 6 
regelmatig huiswerk mee te geven.

Het onderwijs op Hagen



Obs Hagen is voortdurend bezig om haar 
onderwijs verder te verbeteren. Dit betekent dat 
er teamscholingen zijn op studiedagen en dat 
leerkrachten ook individuele scholing volgen. Het 
afgelopen jaar zijn o.a. bezig geweest met:

• Communicatie onderling, met ouders en met 
leerlingen.

• Disharmonisch intelligentie profielen bij 
leerlingen en executieve functies.

• De overgang van groep 2 naar groep 3.
• De nieuwste inzichten met betrekking tot de 

rekeninstructie.
• Verbeteren van de spellingsinstructie.

In het schooljaar 2019-2020 werken we in 
projectgroepen. Dat betekent dat elke leerkracht 
in een projectgroep zit. De projectgroepen 
maken een jaarplan en plannen hun eigen 
overlegmomenten. Op studiedagen houden we 
elkaar op de hoogte van datgene wat er in de 
projectgroep aan bod is geweest en wat daar 
de consequenties van zijn voor ons onderwijs 
aanbod.

We hebben de volgende projectgroepen:
• Rekenen
• Taal
• Gezonde school
• Talent
• Cultuur/Creatief
• ICT

Vanuit schoolbestuur IJsselgraaf wordt er in het 
schooljaar 2019-2020 op al haar scholen en 
basiscursus hoogbegaafdheid gegeven. Hierbij 
ligt het accent op het signaleren. Ook maakt 
elke school een eigen beleidsdocument over dit 
onderwerp.

Goede resultaten zijn voor elke school 
belangrijk. Landelijk wordt dit afgemeten aan 
score van de laatste cito-toets in groep 8. De 
uitslag van deze toets zegt wel iets over het 
niveau van de kinderen (en de school), maar 
er wordt maar naar een klein gedeelte van 
de opbrengsten gekeken. De uitslag zegt lang 
niet alles over het kind, karakter, concentratie, 
creativiteit, sociale vaardigheden, werkhouding, 
doorzettingsvermogen enz, worden niet getoetst.
Voor de verwijzing van leerlingen naar het 
vervolgonderwijs wordt de uitslag van de cito-
eindtoets gebruikt als een bevestiging. De 

gegevens van het LOVS (leerlingvolgsysteem) 
en de rapportage van de school m.b.t. de 
werkhouding van de betreffende leerling zijn 
belangrijker.

In het schooljaar 2018-2019 was de gemiddelde 
score van de eindcito van de leerlingen in groep 
8: 533.2, dus voldoende. Alle 32 leerlingen 
hebben meegedaan aan de eindtoets .De score 
valt binnen de norm die inspectie hanteert met 
een leerlingen populatie als Hagen.

Naar welk soort onderwijs zijn onze leerlingen 
gegaan: 7 naar het VWO, 2 naar HAVO/VWO, 
7 naar HAVO, 3 naar MAVO/HAVO, 
3 naar VMBO/TL (=MAVO), 
5 naar VMBO Kader en 5 naar VMBO Basis.

Begin jaren negentig is er een begin gemaakt 
met het Weer Samen Naar School project. De 
bedoeling van WSNS is het voor kinderen met 
leerproblemen of andere beperkingen mogelijk 
te maken om deel te nemen aan het gewone 
basisonderwijs. 
Het is naar ons idee een kwaliteit van de school 
als de manier van werken in de groepen er op 
afgestemd is dat deze leerlingen in hun eigen 
vertrouwde omgeving hun basisschoolperiode 
kunnen doorlopen. De door ons gehanteerde 
groepsorganisatie maakt het mogelijk om ook 
aan de onderwijsbehoefte van deze specifieke 
groep leerlingen te voldoen. 
Om de extra ondersteuning die een aantal 
leerlingen nodig heeft in te vullen is er op 
school een ondersteuningsplan gemaakt. In dit 
ondersteuningsplan staat beschreven hoe we 
de ondersteuning hebben georganiseerd en wat 
onze mogelijkheden zijn. De ondersteuning wordt 
altijd in overleg met ouders/verzorgers ingevuld 
waarbij steeds wordt gekeken wat passend is 
voor de betreffende leerling.
 

Schoolontwikkeling Resultaten 



Onze school heeft een school ondersteunings- 
profiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift 
bij de invoering van passend onderwijs. Een 
school ondersteuningsprofiel biedt informatie 
over de kwaliteit van de basisondersteuning en 
over wat onze school verder aan ondersteuning 
biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. 
De school ondersteuningsprofielen van alle 
scholen van ons samenwerkingsverband tezamen 
vormen de basis van het aantonen van
de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen 
in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen 
een plek om onderwijs en ondersteuning te 
krijgen die zij nodig hebben.

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de 
volgende onderdelen:

• Visie; waar streven wij naar
• De ondersteuningsstructuur
• Groepsbesprekingen
• Leerling besprekingen
• Ondersteuningsteam gesprekken
• Bovenschoolse ondersteuning BOT.
• Rol van de ouders
• Het onderwijskundig rapport
• Groepsoverdracht 
• Het leerlingdossier
• Het groepsdossier
• De toetskalender
• Taken van de groepsleerkracht

Een korte typering van onze school

OBS Hagen is een school in de stad met ongeveer 
200 leerlingen. De Kanjertraining vormt de basis 
voor hoe we met elkaar omgaan. We sluiten 
aan bij de individuele ontwikkeling van de 
leerlingen en we kiezen hiervoor als uitgangspunt 
de mogelijkheden van ieder kind en niet de 
beperkingen. 
Er is een onderwijsassistent die kinderen extra 
begeleid die meer ondersteuning nodig hebben 
en er zijn verrijkingsgroepen voor leerlingen die 
meer aan kunnen dan de gemiddelde leerstof.

De kwaliteit van onze 
basisondersteuning

De basisondersteuning bestaat uit de volgende 
vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en 
organisatie.

Onderwijs

Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. 
Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze 
kinderen. Wij werken handelingsgericht. 
Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 
Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. 
Wij zijn goed in staat om rekening te houden 
met verschillen tussen kinderen, zowel op 
het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij 
analyseren de resultaten van onze leerlingen 
regelmatig en bespreken deze teambreed. Het 
gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, 
maar ook over het welbevinden van de leerling. 
Op basis van de analyses worden groepsplannen 
aangepast. Ook ouders worden hierin actief 
betrokken. Wij gebruiken een samenhangend 
leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren 

veel geïnvesteerd in het verbeteren van de 
kwaliteit van onze basisondersteuning. Als 
team hebben wij ons de afgelopen jaren 
geschoold in het directe instructiemodel, 
handelingsgericht werken, coöperatief leren en de 
woordenschatontwikkeling.
Dit jaar gaan we ons verder bekwamen 
in het implementeren van een nieuwe 
zaakvakkenmethode. en het werken in de klas 
met tablets. Ook gaan we dit schooljaar een 
traject activerende pedagogiek volgen middels 
studiedagen. de leerkrachten leren daarbij nog 
meer de onderwijsbehoeften van een leerling 
kennen en de mogelijkheden tot handelen.

Beleid

Onze procedures zijn vastgelegd en wij 
beschikken over een heldere visie op 
leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze 
ondersteuning aan de kinderen en stellen indien 
nodig verbeterpunten op.

Organisatie

Wanneer de school de zorg niet meer alleen 
vorm en inhoud kan geven en hulp van buitenaf 
nodig heeft kan de intern begeleider een 
ondersteuningsteam bij elkaar roepen. In dit 
ondersteuningsteam is altijd de orthopedagoog 
van stichting IJsselgraaf aanwezig en de intern 
begeleider. Zij bespreken met de ouders en de 
leerkracht welke extra ondersteuning geboden 
kan worden. 
Ouders geven vooraf toestemming voor het 
bespreken van hun kind in het OT door het 
invullen van het “toestemmingsformulier 
Ondersteuningsteam”. 
Zij geven minimaal toestemming voor 
betrokkenheid van de orthopedagoog.
Eventueel ook aangevuld met andere 

externen te weten: jeugd-gezinswerker, 
schoolverpleegkundige, logopedist, therapeut of 
andere deskundigen van buiten de school.

Begeleiding

Ook kan door de orthopedagoog een eigen 
leerlijn voor de leerling worden aanbevolen. De 
extra ondersteuning heeft onvoldoende effect 
gehad. De leerling ontwikkelt zich beduidend 
langzamer dan de gemiddelde leerling van 
zijn/ haar leeftijd. Dat betekent dat de leerling 
op eigen niveau leerstof krijgt aangeboden. 
Maar wel gewoon met de klas doorstroomt 
naar de volgende groep. In het document eigen 
leerlijn van de leerling  wordt door de intern 
begeleider in samenwerking met de leerkracht 
eerst bepaald wat het huidige voldoende niveau 
van de leerling per vakgebied is. Vervolgens 
wordt een einddoel vastgesteld. B.v. eind groep 
6 niveau voldoende beheersen om naar het 
VMBO leerweg ondersteuning te kunnen of eind 
groep 5 niveau om te kunnen uitstromen naar 
het Praktijk onderwijs. Daarna worden er doelen 
per half jaar opgesteld. Elk half jaar worden de 
doelen geëvalueerd en nieuwe tussendoelen 
gesteld voor het volgende half jaar. Met de 
ouders wordt bij aanvang van de eigenleerlijn 
het document doorgenomen. Elk half jaar wordt 
deze eigen leerlijn met de ouders geëvalueerd en 
worden nieuwe doelen gesteld. Waarbij altijd het 
einddoel wordt bewaakt. Ouders ondertekenen 
het document.

Passend onderwijs  



Beschikbare deskundigheid

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben, beschikt onze school over specifieke 
deskundigheid (interne deskundigheid). 
Daarnaast kunnen wij een beroep doen op 
deskundigen van buiten (externe deskundigheid). 
Onze school beschikt over specifieke 
deskundigheid op het gebied van taal, rekenen, 
gedrag en hoogbegaafdheid.
Deze deskundigheid binnen ons eigen team 
willen wij de komende jaren blijven inzetten en 
versterken. 
Wij gaan op zoek naar een aanpak waarbij wij 
de deskundigheid meer kunnen verdelen over de 
teamleden.
De orthopedagoog van Stichting IJsselgraaf 
vervult een belangrijke rol in het 
ondersteuningsteam en doet indien nodig extra 
onderzoek. Ook de jeugd- en gezinswerker is 
van grote waarde in het ondersteuningsteam. 
Er worden wekelijks door 2 ceasartherapeuten 
leerlingen begeleid die extra motorische 
oefeningen nodig hebben.

Ondersteuningsvoorzieningen

Onze school heeft voor de meer-en hoogbegaafde 
leerlingen als ondersteuningsvoorziening de 
verrijkingsgroepen ingericht. 

Ontwikkelagenda

Samengevat hebben wij de basisondersteuning 
en de extra ondersteuning goed op orde. 
Vanzelfsprekend kan het altijd beter en 
zien wij nog voldoende verbeterpunten. 
Voor het verbeteren van onze kwaliteit van 
basisondersteuning wordt het team tijdens 
studiedagen bijgeschoold.

We gebruiken toetsen die in onze methoden 
zitten voor het volgen van onze leerlingen. 
Hiermee houden we de ontwikkeling van uw kind 
zorgvuldig in de gaten. Op deze wijze worden 
zwakke plekken snel geconstateerd en er wordt 
adequaat op ingesprongen. 
Ook worden elk half schooljaar de Citotoetsen 
afgenomen. Deze toetsen zijn landelijk 
genormeerd. Deze Citotoetsen vormen de 
basis van het LOVS (leerling- en onderwijs volg 
systeem). Gegevens uit de methodetoetsen en 
de Citotoetsen worden vermeld op het rapport.
Het rapport is vooral bedoeld om u als ouder op 
de hoogte te stellen van de behaalde resultaten. 
Het geeft zoveel mogelijk een objectief oordeel. 
Uw kind krijgt twee maal per jaar een rapport, in 
februari en aan het eind van het schooljaar. Dit 
geldt voor de groepen 3 t/m 8. 
Begin van het schooljaar wordt met ouders en 
kinderen van groep 8 besproken wat de wensen 
zijn voor het voortgezet onderwijs, hoe de 
kinderen ervoor staan en waar ze aan moeten 
voldoen om door te kunnen stromen naar het 
gewenste niveau. 
In januari en februari zullen er voor de ouders 
van de kinderen van groep 8 gesprekken worden 
gehouden over het onderwijskundig rapport en 
het eindadvies voortgezet onderwijs van OBS 
Hagen en de keuze van de ouders/ leerling. 
Het onderwijskundig rapport voor de 
leerlingen die in aanmerking komen voor 
leerwegondersteuning wordt begin januari 
besproken met de ouders.Een paar jaar geleden 
zijn we op school gestart met de (omgekeerde) 
oudergesprekken. Ouders kregen de gelegenheid 
om de leerkracht te informeren over hun 
zoon of dochter. Dit schooljaar vinden deze 
oudergesprekken in de week van 7 oktober 
plaats, zodat de leerkracht zich ook een beeld 

heeft kunnen vormen. Zo kunnen leerkracht 
en ouders samen in gesprek over het sociaal-
emotioneel welzijn van het kind.

In de week van 17 februari worden alle 
ouders uitgenodigd voor een gesprek over de 
leerprestaties/ ontwikkeling van hun kind. van 
hun kind.
In juli zijn er gesprekken met ouders van kleuters 
van groep 2 en weer de voortgangsgesprekken 
met ouders van leerlingen die extra 
ondersteuning krijgen. Ouders kunnen naar 
aanleiding van het rapport ook aangeven een 
gesprek met de leerkracht te willen voeren.
 
In het begin van het schooljaar is er een 
inloopmiddag, waarop kinderen de ouders laten 
zien waarmee we werken in de klassen. Daarna 
is er ook een informatieavond. Op deze avond 
geeft de groepsleerkracht specifieke informatie 
over zijn/haar groep. Als ouder kunt u allerlei 
materiaal bekijken en ook de gebruikte methoden 
inkijken. Vragen kunnen dan direct beantwoord 
worden. 
We gebruiken landelijk genormeerde toetsen 
van CITO voor voor groep 3 t/m groep 8 in onze 
school. De scores die de kinderen hierbij behalen 
worden vermeld op hun rapport. U kunt de Cito-
gegevens van uw eigen zoon of dochter altijd ter 
inzage vragen.
Binnen onze school is een ‘ondersteuningsplan’ 
om kinderen met een specifieke onderwijs- 
behoefte zo goed mogelijk te begeleiden. 

Passend onderwijs Speciale zorg voor leerlingen



Groepsniveau: 

De leerkracht signaleert (eigen waarneming, 
observaties en toetsen) het probleem en 
bespreekt dit met de intern begeleider. Dit 
gesprek kan leiden tot:

• een direct advies om in de klas een andere 
aanpak te kiezen

• Het maken van een HGW: Handelingsgericht 
werkplan 

• Het maken van een groepsplan
• inbrengen in de leerlingbespreking 

Schoolniveau:

Startpunten zijn de leerlingbespreking en het 
groepsplan, waarin vanuit een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid collega’s elkaar helpen met 
de problemen in de begeleiding van leerlingen.

Uitkomsten kunnen bijvoorbeeld zijn:
• instellen nader onderzoek door intern begeleider;
• het maken of bijstellen van een handelingsplan;

• verlenen van hulp binnen of buiten de groep voor 
een bepaalde periode;

• consultatie schoolarts - logopedist; 
• inbrengen van de leerling in het 

ondersteuningsteam, bij dit gesprek is altijd 
de orthopedagoog van Stichting IJsselgraaf 
aanwezig;

• een direct advies om in de klas een andere 
aanpak te kiezen;

• een besluit om aanvullend onderzoek te 
verrichten.

De coördinatie van de zorg is in handen van 
onze intern begeleiders, Mieke ten Velde voor 
de groepen 1 tot en met 6 en Anja Vermeer voor 
de groepen 7 en 8. Ouders zijn nauw bij dit hele 
proces betrokken en worden steeds geïnformeerd 
door de groepsleerkracht. Van alle gesprekken en 
onderzoeken worden verslagen gemaakt en deze 
worden bewaard in een digitaal leerlingdossier 
Ouders krijgen een kopie van het verslag. 
Het dossier is ter inzage voor ouders. Alle 
vervolgstappen worden in overleg met of na 
toestemming van de ouders genomen.

Als de school het beter voor een kind vindt om 
nog een jaar dezelfde groep te doen en ouders 
zijn het hier niet mee eens, dan beslist in zo’n 
uitzonderlijk geval de directeur in welke groep 
het kind wordt geplaatst. Waar het gaat om het 
verplaatsen van een leerling naar het Speciaal 
(basis) Onderwijs ligt die bevoegdheid bij het 
BOT.

Het BOT

In een Ondersteuningsteam gesprek kan 
de afspraak gemaakt worden dat er een 
adviesvraag wordt neergelegd in het 

Bovenschoolondersteuningsteam. (het BOT)
Het bovenschoolsondersteuningsteam is bedoeld 
om alle bovenschoolse zorg te coördineren, te 
combineren en te monitoren en functioneert 
tevens als schakel tussen de scholen en het 
samenwerkingsverband.

OBS Hagen werkt handelingsgericht net als 
alle basisscholen van stichting IJsselgraaf 
Wij volgen als alle andere IJsselgraaf 
scholen de ondersteuningsroute van het 
Samenwerkingsverband. Wanneer in een 
ondersteuningsteam (OT) wij als OBS Hagen 
handelingsverlegen zijn en/of inzet van het 
bovenschools ondersteuningsteam wensen, kan 
een vraag bij het BOT worden neergelegd. 
Speciale aandacht is er in het BOT voor de 

aanmelding van leerlingen voor het Speciaal 
Basis Onderwijs ( b.v. het SAM) of Speciaal 
Onderwijs.(b.v.Isselborgh) Er zijn twee 
voorwaarden waaraan beslist voldaan moet 
worden:
1. De aangemelde leerling is besproken in 
het ondersteuningsteam van OBS Hagen (de 
ondersteuningsroute is doorlopen). OBS Hagen is 
handelingsverlegen. Daarbij wordt ook gekeken 
naar het sociaal welzijn van de leerling.
2. De aangemelde leerling is besproken in het 
bovenschools ondersteuningsteam van IJsselgraaf. 
Stichting IJsselgraaf is handelingsverlegen.
Als school moeten we kunnen onderbouwen wat 
de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn 
en waar onze handelingsverlegenheid zit.

Speciale zorg voor leerlingen



Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt 
aangemeld bij een basisschool met het verzoek 
om toelating gaat voor deze school de zorgplicht 
in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het 
bevoegd gezag van de school te beslissen over de 
toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen 
als de leerling nog niet op een andere (basis)
school staat ingeschreven. 
De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan 
worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 
jaar is maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór 
de datum waarop de toelating tot de school 
wordt gevraagd.
Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven 
of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja 
welke school hebben aangemeld. 
Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding 
verantwoordelijk is voor de zorg van deze 
leerling.
Mocht de (basis)school niet in staat zijn 
de leerling op de eigen school voldoende 
te begeleiden dan is het de plicht van de 
school om samen met ouders een andere 
(reguliere) basisschool te zoeken die wel aan 
de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, 
aan de hand van de ondersteuningsprofielen. 
De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in 
sommige gevallen één maal verlengd worden 
met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO 
of SO is het aan het bevoegd gezag van de 
school om bij het Samenwerkingsverband een 
toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. 
Met deze verklaring heeft de leerling recht op 
plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel 
Nederland.
Een leerling mag pas geweigerd worden als de 
school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft 
voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de 
school van aanmelding geen plaatsruimte is of 

als de ouders weigeren te verklaren de grondslag 
van het onderwijs van de school te respecteren.

Zorgplicht en verhuizing van een kind
Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde 
regels van plaatsing. Ouders melden hun kind 
aan op de school van hun voorkeur. Deze school 
bekijkt of ze het kind een passende plek kan 
bieden. Kan deze school het kind niet toelaten, 
dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op 
een andere school waar het kind wel geplaatst 
kan worden. De school mag deze termijn 1 keer 
met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft 
het kind ingeschreven op een school totdat 
een andere school bereid is hem of haar in te 
schrijven. Dus: Zorgplicht gaat in bij schriftelijke 
aanmelding op de nieuwe school.

P.P. Als uit onderzoek door een instelling al een 
passend onderwijsplek, anders dan regulier 
basisonderwijs is geïndiceerd gaat de school 
niet over tot plaatsing, maar sluit zij aan bij de 
indicatie voor passend onderwijs voor het kind.
Als de school bij aanmelding van een leerling 
van scholengroep IJsselgraaf niet aan de 
onderwijsbehoefte kan voldoen maar een andere 
school binnen de stichting wel, dan worden de 
ouders naar deze school (terug) verwezen.

Wat pesten is, weet iedereen en toch is het voor 
iedereen anders; wat voor de één pesten is, vindt 
de ander een geintje of plagen. Pesten kan op 
allerlei manieren plaatsvinden, schoppen, slaan, 
schelden, dreigen, enz. Een nieuwe, voor school 
vaak ongrijpbare vorm, is digitaal pesten (via 
mail). 
Je gepest voelen is ter beoordeling aan het 
slachtoffer: ‘iemand gaat over jouw grenzen’.
Pesten is echter zelden een individueel probleem 
maar vaker een groepsgebeuren.
School Hagen wil graag een pestvrije school zijn 
en zorgen voor een veilig schoolklimaat voor alle 
leerlingen. Om dat te bereiken en te handhaven 
dient een voortdurend actief beleid te worden 
gevoerd, waarin alle partijen worden betrokken. 
In dit beleid neemt het programma 
‘Kanjertraining’ een belangrijke plaats in. 
‘De uitgangspunten van de Kanjertraining zijn 
leidend voor hoe we met elkaar omgaan’.

Wat is de Kanjertraining?

De kanjertraining richt zich op alle kinderen, 
maar met name op de kinderen die niet lekker 
in hun vel zitten. Kinderen die sociaal onhandig 
zijn, zich terugtrekken, slecht vriendschap kunnen 
sluiten of juist grensoverschrijdend en opdringerig 
zijn. Maar ook kinderen die bijvoorbeeld gepest 
worden of zelf pesten, onzeker of agressief zijn. 
Kinderen, en vaak ook hun ouders, kunnen zich 
daar ongelukkig bij voelen. Het belangrijkste doel 
van de kanjertrainingen is dat een kind positief 
over zichzelf en de ander leert denken. De 
training geeft de kinderen handvatten in sociale 
situaties zoals: samenwerken, kritiek durven en 
kunnen geven, uit slachtofferrollen stappen en 
het heft in eigen handen nemen op een gezonde 
manier. Ze leert hen te stoppen met treiteren en 
pesten. 

Hierbij staan de volgende regels centraal: 
• We helpen elkaar.
• We vertrouwen elkaar.
• We spelen niet de baas.
• We lachen elkaar niet uit.
• We blijven niet zielig.

Aanmelding en zorgplicht Het pestprotocol



Wij vinden het belangrijk, dat er een goede 
samenwerking is tussen kinderen,ouders en 
school. Een goed contact zorgt er voor dat de 
schoolloopbaan van uw kind met meer plezier 
en minder problemen verloopt. Betrokkenheid 
en belangstelling werken motiverend voor een 
kind, terwijl wat extra oefening of hulp soms veel 
resultaat heeft.
U mag van de school verwachten dat de 
leerkracht direct contact met u opneemt wanneer 
hem of haar iets opvalt aan het gedrag van uw 
zoon of dochter, of wanneer er problemen zijn 
met het leren. Andersom verwachten we van u 
als ouder, dat u ook contact met de leerkracht 
opneemt wanneer er iets bijzonders is, dat van 
invloed kan zijn op de werkhouding van uw kind.
Ook wanneer u vragen heeft over de gang van 
zaken op school of niet begrijpt waarom we 
iets op een bepaalde manier doen is het prettig 
wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt.
U kunt altijd bij de leerkracht, intern begeleider, 
of directie terecht.

Bijvoorbeeld:
• even een praatje na schooltijd. Als de leerkracht 

op dat moment geen tijd heeft kunt u in elk geval 
een afspraak maken en aangeven waarover u wilt 
praten. Komt u liever niet vóór schooltijd. Beperkt 
u dit moment tot korte berichten, die niet kunnen 
wachten tot later, bijv. wanneer uw kind niet in 
orde is, of door bepaalde omstandigheden eerder 
moet worden opgehaald (tandarts, e.d.);

• het bezoeken van ouderavonden, 
rapportgesprekken en andere bijeenkomsten in de 
school;

• via leden van de Ouderraad of 
Medezeggenschapsraad.

U kunt ons ook helpen bij de organisatie van 
allerlei activiteiten die er voor zorgen dat de 
kinderen een leuke tijd op school hebben, door 
bijvoorbeeld:

• een keer per jaar te helpen bij de extra 
schoonmaak in de klassen;

• helpen materiaal aantrekkelijk en schoon te 
houden;

• klusjes in en om de school te doen;
• te helpen bij handvaardigheid;
• helpen bij bijzondere activiteiten, bv de 

Koningsspelen, of het organiseren van de 
avondvierdaagse of als verkeersouder.

• In het begin van het nieuwe schooljaar komt er 
een lijst met activiteiten waarbij ouders kunnen 
helpen, en waarop ze zich kunnen inschrijven.

Een speciale taak voor een groep ouders is het 
‘luizenteam’.
Dit is een groep ouders die na elke vakantie 
de kinderen controleren op hoofdluis. Wanneer 
het nodig is krijgen ze hierbij ondersteuning 
van de GGD. Op deze manier houden we het 
hoofdluisprobleem binnen de perken. Wanneer er 
hoofdluis wordt geconstateerd bij uw kind neemt 
de leerkracht contact met u op.
Contactpersoon vanuit school is juf Mieke. 

De ouderraad is een vertegenwoordiging van 
een groep ouders die het team ondersteunt 
met praktische hulp die nodig is voor alle 
extra activiteiten op en rondom de school 
(bv het Sinterklaasfeest, Kerst, carnaval, de 
kinderboekenweek, afscheidsavond groep 8, enz). 
Voor tips, opmerkingen, ideeën voor verbetering 
etc. staan wij altijd open. U kunt hiervoor contact 
opnemen met de voorzitter:
Mirian Becking, tel: 327341
Hier kunt u zich ook aanmelden als u zelf bij de 
ouderraad wilt.

Ouderbijdrage

De ouderraad verzorgt de inning van de jaarlijkse 
ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is weliswaar 
vrijwillig, maar van deze gelden worden zowel 
leuke als nuttige activiteiten betaald die niet 
direct tot het schoolprogramma behoren, maar 
wel voor alle kinderen bedoeld zijn. Naast de 
sinterklaas- en kerstviering, het verkleedfeest, het 
paasontbijt wordt er ook een bijdrage geleverd 
aan bijvoorbeeld de avondvierdaagse en het 
bezoek van groep 7 aan Xanten.
De ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 
is vastgesteld op C= 20,00 per leerling. Voor 
leerlingen die in de loop van het schooljaar 
worden aangemeld is het bedrag C= 2,00 per 
maand. De ouderbijdrage gaat in op de 1e van 
de maand na komst van uw kind(eren) en loopt 
t/m de maand juni. Gegevens voor het overmaken 
van de ouderbijdrage ontvangt u in de maand 
september.

Onze school is aanbieder van het 
Meedoenarrangement.

Om te zien of u hiervoor in aanmerking komt, 
gaat u naar: https://meedoenarrangement.nl

U kunt dan de ouderbijdrage en schoolreis / 
Ameland kamp (groep 8) van uw kind hiermee 
betalen.

Daar wij geen winst maken berekenen wij 80% 
van het bedrag dat op het afhaalbewijs staat.

50 punten:  C= 25,- - 20% =  C= 20,-
30 punten:  C= 15,- - 20% =  C= 12,-
20 punten:  C= 10,- - 20% =  C= 8,-
.

Ouders en school Ouderraad De Meedoenregeling



De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist 
mee over schoolzaken en levert daarmee een 
bijdrage aan de kwaliteit van OBS Hagen. De 
MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens 
in de zes weken overleg met directie en/of 
schoolbestuur. Dit overleg gaat vaak over zaken 
als besteding van geld, de kwaliteit van het 
onderwijs, zaken die OBS Hagen bezig houden 
of de wijze waarop de school de verbinding legt 
met de ouders. De MR wil op een transparante 
wijze de openheid, onderling overleg en gelijke 
behandeling in de school bevorderen

Het belangrijkste instrument van de MR hierbij is 
de instemmings- en adviesbevoegdheid. De MR 
bestaat uit een ouder- en leerkrachtengeleding en 
is hiermee een klankbord voor zowel de ouders 
als de leerkrachten van OBS Hagen. De MR vindt 
de mening van de ouders en de leerkrachten 
heel belangrijk, wij stellen het dan ook zeer op 
prijs als zij zich laten horen aan de MR van OBS 
Hagen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich 
binnen Stichting IJsselgraaf en op onze 
scholen prettig en veilig voelt. Toch ontstaan 
er wel eens problemen tussen ouders en/
of leerlingen en medewerkers van de school 
of tussen medewerkers onderling. In veruit 
de meeste gevallen kunnen de problemen in 
onderling overleg worden opgelost, maar soms 
is de situatie zodanig, dat er op een andere 
manier naar een passende oplossing gezocht 
moet worden. De klachtenregeling is daarbij 
helpend. Elke school is wettelijk verplicht om een 
klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling 
ligt op school ter inzage en is terug te vinden op 
de schoolwebsite.

De Medezeggenschapsraad (MR+ GMR) Klachtenregeling



Staat u voor een schoolkeus, dan kunt u dat 
het beste doen door verschillende basisscholen 
te bezoeken. Wanneer u een afspraak maakt 
om onze school onder schooltijd te bekijken 
krijgt u een goede indruk van de gang van 
zaken. U wordt rondgeleid door een leerkracht 
of de directeur. Uw kind(eren) kunt u uiteraard 
meenemen. Wanneer u kiest voor onze school 
moet u een inschrijfformulier invullen. Dit 
formulier vult u in en levert u weer in op school 
bij de directie of de administratie.

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, kan het 
enkele dagdelen op school komen om proef te 
draaien en kennis te maken met de juf en de 
groep. Deze data worden altijd in overleg met de 
groepsleerkracht afgesproken. Als uw kind 4 jaar 
wordt, mag het naar school; alle kinderen vanaf 5 
jaar zijn leerplichtig en moeten naar school.

Toelating

In de wet is vastgelegd dat openbaar onderwijs 
vrij toegankelijk is. Toch zijn er situaties mogelijk 
waarbij openbare scholen kinderen kunnen 
weigeren. Hierbij valt te denken aan wangedrag 
door kinderen en/ of hun ouder(s), verzorger(s) of 
het niet kunnen bieden van de benodigde zorg.
Omdat kinderen en hun ouder(s), verzorger(s) 
recht hebben op een juiste en zorgvuldige 
behandeling zijn door het College van Bestuur 
van de Stichting IJsselgraaf procedures 
vastgesteld waarin toelating, schorsing en 
verwijdering zijn geregeld. Deze regelingen 
maken onderdeel uit van het schoolplan en liggen 
op school ter inzage. Tevens is dit protocol te 
downloaden van de schoolwebsite.

Is uw kind eenmaal bij ons op school, dan 
kan het voorkomen, dat het moet verzuimen 
door ziekte, i.v.m. bezoek aan een specialist of 
bijvoorbeeld vanwege activiteiten die verband 
houden met uw geloofs- of levensovertuiging. 
In geval van afwezigheid van uw kind i.v.m. 
ziekte dient u ons te bellen tussen 8.15- 8.30 
uur. Het is belangrijk voor de school om te weten 
waar een kind is. Wanneer een kind zonder 
bericht afwezig is wordt er met thuis contact 
opgenomen
 
Voor slechts enkele gebeurtenissen kunt u 
verlof krijgen, het gaat hierbij om een aantal 
nauwkeurig omschreven mogelijkheden. 

Extra en bijzonder verlof

Er is een belangrijk verschil tussen verlof 
vanwege bijzondere omstandigheden (bijzonder 
verlof) en verlof om op vakantie te gaan buiten 
de schoolvakantie (extra verlof). Extra verlof 
is alleen mogelijk in speciale gevallen als het 
beroep van de ouders dit vereist.

Bijzonder verlof

Volgens de leerplichtwet kan bijzonder verlof 
worden verleend voor:

• een verhuizing
• wettelijke verplichtingen
• een jubileum van familieleden (een dag)
• ernstige ziekte of overlijden van familieleden ( 

duur in overleg)
• andere situaties die buiten de wil van ouders en/

of leerling liggen
• wanneer uw kind plichten moet vervullen die 

voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. 
Als richtlijn geldt hiervoor dat een dag per 
verplichting vrij wordt gegeven

Voorbeelden waarvoor geen verlof wordt 
verleend zijn:

• familiebezoek in het buitenland
• vakantie in een goedkope periode of in verband 

met een speciale aanbieding
• een uitnodiging van vrienden of familie om 

buiten de normale schoolvakantie op vakantie te 
gaan

• deelname aan sportieve of culturele evenementen 
buiten schoolverband

• als kinderen uit uw gezin op een andere school 
zitten en al vrij hebben

Extra verlof

Vakantie onder schooltijd kan alleen wanneer, 
door de specifieke aard van het beroep van 
één van de ouders, beslist niet in een van de 
schoolvakanties op vakantie kan worden gegaan.

De aanvraag voor extra verlof is gebonden aan 
strenge voorwaarden, zoals:

• ouders moeten kunnen aantonen dat een 
vakantie in de schoolvakanties tot 

 onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen 
zal leiden

• minimaal vier weken van tevoren moet 
een schriftelijk en onderbouwd verzoek 
worden ingediend bij de schoolleiding; een 
werkgeversverklaring of verklaring eigen 
onderneming is niet toereikend

• de verlofperiode mag niet in de eerste twee 
lesweken van het schooljaar plaatsvinden

• de verlofperiode mag slechts éénmaal per 
schooljaar plaatsvinden en maximaal tien 
aaneengesloten schooldagen duren

De school is verplicht om de leerplichtambtenaar 
van ongeoorloofd schoolverzuim in kennis te 
stellen. 
Het kan voorkomen, dat uw kind aan een 
bepaalde onderwijsactiviteit niet mee kan doen, 
bijv. om geloofsredenen. Als dit het geval is, 
organiseren wij andere activiteiten. Kinderen die 
niet meedoen, worden dan zolang in een andere 
groep geplaatst.

Opgeven van uw 
kind en toelating

Ziekte, verzuim en 
verlof



De sfeer op een school wordt bepaald door de 
mensen die er rondlopen, dat zijn de kinderen, de 
leerkrachten, het overig personeel en veel ouders 
die op allerlei manieren hun steentje bijdragen. 
Sfeer maak je ook vooral samen, een groot 
aantal gezamenlijke activiteiten die op school 
georganiseerd worden draagt bij aan de prettige 
sfeer.

In oktober schenken we uitgebreid aandacht aan 
de kinderboekenweek. 

Het Sinterklaasfeest wordt op uitgebreide wijze 
gevierd. Voor alle groepen is er een feestelijk 
programma.

Met Kerst is er een kerstdiner op school, en zijn 
er altijd diverse activiteiten. 

Met carnaval is er het verkleedfeest en worden er 
spelletjes gedaan door de gehele school. 

Met pasen verzorgt de Ouderraad samen met het 
team een heerlijke paaslunch voor alle kinderen.

Ook doen we elk jaar in april mee met de 
Koningsspelen.

Ieder jaar worden er in het schoolprogramma 
speciale activiteiten opgenomen zoals bijv. een 
activiteitendag, schoolreisje of schoolkamp. We 
gaan natuurlijk niet met de hele school tegelijk 
op kamp. De groepen 3 tot en met 7 hebben 
ieder één kampdag en een overnachting. De 
school vraagt hiervoor een evenredige bijdrage 
van de ouders. De kosten van deze evenementen 
kunnen variëren. U krijgt enkele weken voor een 
schoolkamp, activiteitendag of schoolreis een 
betalingsbrief om per omgaande het gevraagde 
bedrag te voldoen bij de betreffende leerkracht. 
Ook bestaat er op OBS Hagen de mogelijkheid
om hiervoor te sparen. Zo kunnen de kinderen 
van de groepen 3 t/m 8 iedere maandagochtend 
geld meenemen.

Sparenderwijs merkt u, dat het eindbedrag dan 
wel meevalt. Mocht de betaling voor u een 
probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met 
de schoolleiding.
Het rekeningnummer van school is:
NL98RABO 0151052220 tnv OBS Hagen inzake 
schoolreisjes.

Groep 7 heeft ieder jaar een educatief uitstapje 
naar het Duitse Xanten. Hier gaan ze naar het 
Archeologisch museum en bezoeken ze het 
Romeinse park.

Groep 8 heeft een unieke schoolreis naar 
Ameland. Deze reis duurt 4 dagen. De leerlingen 
verkennen al wandelend en fietsend dit 
schitterende waddeneiland.

Daarnaast zijn er voor de verschillende groepen 
activiteiten die verband houden met ons 
onderwijsaanbod. Dit kan per jaar verschillen. 
Diverse groepen bezoeken de bibliotheek. Ook 
zijn er soms excursies voor bepaalde groepen.

School Hagen neemt met diverse teams deel aan 
alle schoolsport toernooien van de gemeente 
Doetinchem. Vooraf wordt er door de teams 
getraind onder leiding van een leerkracht of de 
buurtsportcoach..
In de kalender vindt u de dagen waarop deze 
toernooien worden gehouden.

Verzekering

Alle kinderen van de groepen 1 tot en 
met 8 zijn verzekerd. Er is een collectieve 
ongevallenverzekering afgesloten door het 
IJsselgraafbestuur voor leerlingen tijdens de 
schooluren en één uur vóór en ná schooltijd. 
Deze verzekering geldt ook tijdens excursies 
en schoolreizen. Bij de directeur kunt u meer 
informatie krijgen.

Sponsoring

Onze school wordt op dit moment nog niet 
gesponsord. Wanneer we gebruik maken van 
sponsoring blijft de verantwoordelijkheid voor het 
onderwijs natuurlijk bij de school. Op geen enkele 
wijze hebben of krijgen sponsoren invloed op de 
samenstelling van het onderwijsleerpakket of de 
wijze waarop wij het onderwijs organiseren.

Verzekering en 
sponsoring

Schoolfeesten en andere buitenschoolse  
activiteiten




