Schoolgids 2020-2021

OBS De Tweemaster
Korte Westerstraat 7
1601 RH Enkhuizen
Tel. 0228- 312118
E-mail: ciska.vanroosmalen@openbaaronderwijspresent.nl
Website: www.tweemaster-enkhuizen.nl

Inhoudsopgave
Voorwoord

3

1. Algemeen
Onze school
Uitgangspunten
Kernwaarden
Onze leerlingen
Ons team
Stagiaires
Vervanging bij ziekte
Nascholing
Naar een integraal kindcentrum

4

2. Ons onderwijs

6

Missie
Wat vinden wij belangrijk?
Visie op levensbeschouwing
Burgerschapszin en integratie

3. De organisatie van ons onderwijs

5

7

8

De organisatie van de school
De organisatie in de toekomst
Organisatie van leerlingen met speciale behoeften
Activiteiten in de kleuterbouw
Woordenschatontwikkeling
9
Activiteiten met verhalen, boeken en teksten
Het werken in groep 3 en verder
10
Leren lezen
Taal
11
Engels
12
Rekenen
Natuur en techniek
Expressie
13
Projecten
ICT
Lichamelijke opvoeding
14
Fijne motoriek: schrijfonderwijs
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Geestelijke stromingen
4. Bijzondere activiteiten
Sport- en speeldag
Het eindfeest
Sinterklaas
Lenteontbijt en juffendag

Schoolgids 2020-2021

16

2

Sporttoernooien
Excursies
5 Ouders en school
Algemene contacten
Contacten over de kinderen
Wanneer een gesprek niet prettig verloopt
Bij klachten
Het schoolplan
De schooltijden
Aanmeld- en inschrijfprocedure
Rapporten
Nio- uitslag

Schoolgids 2020-2021

3

Voorwoord
Beste lezer,
In deze schoolgids geef ik u informatie over onze school. Zo wordt het voor u duidelijk wat u
van De Tweemaster kunt verwachten. Deze schoolgids geeft een beschrijving van de huidige
schoolsituatie en is tot stand gekomen in samenwerking met de leerkrachten en een paar
leerlingen. Deze leerlingen hebben een aantal illustraties gemaakt.
Naast deze schoolgids verschijnt er elk jaar een schoolkalender, met daarop vooral praktische
informatie.
In deze schoolgids kunt u lezen over:
•
•
•
•
•

de opzet van ons onderwijs
de zorg voor kinderen
de resultaten van ons onderwijs
de rol van de ouders
praktische zaken.

We hopen dat u deze gids met plezier zult lezen. Op - en aanmerkingen of suggesties die
kunnen bijdragen aan de verbetering van deze schoolgids en/of aan de verbetering van de
kwaliteit van ons onderwijs zijn van harte welkom. U kunt altijd contact opnemen met de
directie of de leerkracht van uw kind.

Ciska van Roosmalen
Directeur

Schoolgids 2020-2021

4

1. Algemeen
Onze school
De Tweemaster is een openbare basisschool. Dit betekent dat de school voor elk kind
toegankelijk is, zonder onderscheid te maken in godsdienst of levensovertuiging. De
Tweemaster behoort samen met 8 andere scholen uit de regio tot de Stichting Openbaar
Onderwijs Present. De stichting is gevestigd aan:
De Middend 104-108
1613 KZ Grootebroek
Tel: 0228-523857
Uitgangspunten
Iedereen moet zich veilig voelen op school. Veiligheidsbeleving heeft veel te maken met de
manier waarop allen die betrokken zijn bij de school, met elkaar omgaan.
De Tweemaster wil een school zijn waar kinderen zich kunnen ontwikkelen in een houding van
zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.
Kernwaarden
Lef
Wij accepteren dat we allemaal fouten maken en kijken wat we hiervan
kunnen leren.
Open:
Onze school is een plek voor ontmoeting en dialoog.
Divers:
Iedereen op De Tweemaster is anders.
Dynamisch: De ontwikkeling van kinderen en leerkrachten is volop in beweging.
Samen:
Met kinderen, ouders en leerkrachten werken we aan een school waar het kind
creatief leert omgaan met zijn of haar eigen mogelijkheden en de wereld om
zich heen.
Veilig:
Met elkaar leren in een veilige en uitdagende omgeving.
Onze leerlingen
Onze school telt ongeveer 116 leerlingen. Zij wonen allemaal in Enkhuizen. Wij
hebben niet alleen leerlingen uit de binnenstad, maar ook uit de buitenwijken van Enkhuizen.
Ons team
Ons team bestaat uit 14 personen. Het jongste teamlid is 25, het oudste is 64 jaar. Sommigen
van ons zijn geboren in Enkhuizen of omgeving, anderen komen van ver. Het leuke van ons
team is dat wij hele diverse interesses hebben. Sommigen van ons houden van sporten, zoals
zaalvoetbal en hard lopen, anderen zijn meer geïnteresseerd in computers, reizen, klussen of
houden van koken. Wij proberen met onze werkzaamheden gebruik te maken van elkaars
talenten. Wij denken dat we dan het beste uit elkaar kunnen halen en dat dit het werkplezier
vergroot.
Ciska, de directeur is verantwoordelijk voor de totale organisatie van De Tweemaster. Dit doet
zij met behulp van alle andere collega’s op De Tweemaster. Er werken 11 leerkrachten
verdeeld over zeven groepen. De voornaamste taak van de leerkrachten is de zorg voor een
groep. Daarnaast hebben sommigen soms ook andere taken binnen de school, zo werkt er
binnen de school een ICT- ambassadeur en een taalcoördinator.
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De ICT-ambassadeur heeft naast haar werk in groep 8 als taak het computeronderwijs te
stroomlijnen. Naast het ontwikkelen van een visie ten aanzien van computeronderwijs, is het
implementeren en borgen van de afspraken die binnen het team gemaakt worden haar
grootste taak.
Verder heeft zij de zorg voor het computernetwerk, daarin wordt zij ondersteunt door de
lokale externe organisatie, ITWFO. Alle ICT-ambassadeurs van stichting Present komen een
paar keer per jaar bijeen voor scholing en voor het maken van bovenschoolse afspraken.
Onze taalcoördinator volgt naast haar werk in groep 3 op dit moment een opleiding. Zij zorgt
ervoor dat de nieuwste inzichten worden geïmplementeerd en geborgd in ons onderwijs. Zij
bedenkt activiteiten ten aanzien van leespromotie, neemt bij leerlingen de DrieMinutenToets
af en houdt zich bezig met het vernieuwen van het dyslexieprotocol.
De intern coördinator coördineert de speciale begeleiding rondom kinderen en
implementeert de nieuwe ontwikkelingen vanuit het Samenwerkingsverband
De Westfriese Knoop (SWV) in de school. De intern begeleider houdt leerlingen groepsbesprekingen met leerkrachten en zij informeert de directeur over
de ontwikkeling van leerlingen.
Onze administratieve kracht is 1,5 dag per week aan de school verbonden. Zij
regelt zaken als de leerlingadministratie, het verwerken van facturen etc.
Onze conciërge is vier ochtenden in de week aanwezig voor diverse werkzaamheden, zoals
boodschappen doen, lamineren, bestellingen doen en de telefoon aannemen.
Stagiaires
Op onze school zijn regelmatig stagiaires aanwezig. Zij kunnen afkomstig zijn van de opleiding
leraren basisonderwijs of van de opleiding tot onderwijsassistent. Sinds 21-03-2008 zijn wij
een erkend leerbedrijf van Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk voor de opleidingen
van onderwijsassistent en sociaal-pedagogisch werker 3.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat leerlingen van het middelbaar onderwijs een
maatschappelijke stage bij ons op school lopen. Stagiaires voeren hun taken uit onder
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.
Vervanging bij ziekte
Bij ziekte van een leerkracht proberen wij een invaller te vinden. Onze stichting is aangesloten
bij een vervangingspool, tevens heeft onze stichting een eigen invalpool. Bij ziekte van een
leerkracht proberen we altijd eerst een invaller te vinden. Op dit moment is er een tekort aan
invallers in Nederland. Mochten we er een keer niet in slagen een vervanger te vinden, dan
wordt een groep verdeeld of naar huis gestuurd. Uiteraard proberen we dit te voorkomen.
Nascholing
Onze leerkrachten volgen regelmatig nascholing. De nascholingsactiviteiten vinden meestal
buiten schooltijd plaats, maar soms zijn er ook studiedagen voor het gehele team. De
leerlingen zijn dan vrij tijdens zo’n studiedag. Studiedagen worden ruim van te voren
aangekondigd en in de jaarkalender opgenomen.
Naar een Integraal Kind Centrum
De gemeente Enkhuizen heeft besloten tot het realiseren van een multifunctionele
accommodatie op de plek waar de Tweemaster, de Pierewiet en de Sprong nu staan. Dit moet
in de toekomst leiden tot een Integraal Kind Centrum (IKC). In dit IKC zal de basisschool (een
samenvoeging van de Tweemaster en Het Mozaïek (loc. Spaans Leger)), een kinderdagverblijf
en de peuterspeelzaal intensief samenwerken binnen één organisatie o.l.v. één directeur.
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2. Ons onderwijs
Missie
Wij geven onderwijs op maat. Door dit maatwerk streven wij ernaar dat ieder kind de zorg
krijgt die het nodig heeft. Het ene kind kan behoefte hebben aan extra ondersteuning, terwijl
het andere kind juist gebaat is bij extra leerstof. Bij maatwerk denken we niet alleen aan de
cognitieve ontwikkeling van kinderen, maar ook aan bijvoorbeeld de bewegingsbehoeftes van
kinderen, die heel verschillend kunnen zijn. De manier waarop kinderen leren kan ook heel
verschillend zijn. Het ene kind leert meer door te imiteren, terwijl het andere kind juist leert
door te ontdekken.
Wat vinden wij belangrijk?
Wij willen:
•
•
•
•
•
•
•

dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid leren dragen;
kinderen veiligheid bieden, maar we willen kinderen ook zoveel mogelijk zelfstandig,
weerbaar en zelfredzaam maken;
kinderen de kans geven zich te ontwikkelen met behulp van verschillende materialen,
leermiddelen en informatiebronnen;
dat kinderen leren van fouten en conflicten;
het eigene van ieder kind respecteren en zijn of haar gevoelsleven, eigenwaarde en
zelfvertrouwen beschermen;
kinderen brengen tot een houding van respect voor anderen;
het kind creatief leren omgaan met zijn of haar eigen mogelijkheden en beperkingen en
met de dingen om zich heen.
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Visie op levensbeschouwing
De Tweemaster is een openbare school. Onze school zorgt ervoor dat de leerlingen een
veelzijdige en ononderbroken ontwikkeling krijgen. De school draagt bij tot hun vorming, met
aandacht voor de betekenis van en de verscheidenheid in levensbeschouwelijke en
maatschappelijke normen en waarden, zoals die leven in de hedendaagse Nederlandse
multiculturele samenleving.
Onze school is een plek voor ontmoetingen en dialoog. Er is ruimte voor meerdere
levensbeschouwelijke opvattingen en actief burgerschap. Hierbij wordt ook rekening
gehouden met kleding. Hoofddoekjes, petten (klep achter) zijn toegestaan, mits de ogen
zichtbaar zijn.
Burgerschapszin en integratie
Het onderwijs op onze school is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale
integratie. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken
van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie verwijst
naar deelname van burgers aan de samenleving in de vorm van participatie, deelname aan de
maatschappij en de bekendheid en betrokkenheid bij de Nederlandse cultuur.
Het doel is kinderen:
• bewust te maken van de veelzijdige samenleving
waarin zij leven;
• te corrigeren op uitingen die in strijd zijn met de
basiswaarden van de samenleving;
• kennis te laten maken met de verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten ;
• te leren de hoofdzaken van de diverse geestelijke
stromingen te herkennen;
• te leren respectvol om te gaan met de verschillen
in opvatting van mensen;
• te leren zich te gedragen vanuit respect voor algemene waarden en normen;
• in contact te brengen met de samenleving in hun woongebied.
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3. De organisatie van ons onderwijs.
De organisatie van de school
We hebben nu op onze school een jaargroepensysteem. Daarbinnen onderscheiden we drie
organisatievormen:
•
•

•

het werken met de groep
het werken in groepjes: een kleine groep is ook een goede organisatievorm om het
samenwerken verder te ontwikkelen. Kinderen kunnen bij een specifiek probleem extra
instructie of extra uitdaging nodig hebben. Hiervoor maken we gebruik van de
instructietafel of werken de kinderen op de gang.
het zelfstandig werken: zelfstandig werken houdt in dat kinderen enige tijd zonder hulp
van de leerkracht werken. Niet alle kinderen zijn dus altijd op hetzelfde moment met
dezelfde leerstof bezig. Met deze werkvorm krijgen de kinderen zoveel mogelijk de
gelegenheid om in eigen tempo en op eigen niveau de leerstof door te werken. Dit
betekent dat zij werk op maat aangeboden krijgen. Dit geldt zowel voor de vaardige
kinderen als voor de kinderen die extra hulp nodig hebben. Dit zelfstandig werken blijft in
ontwikkeling en zal komend schooljaar op de agenda staan. Zo kunnen wij zorgen voor
een nog betere doorgaande lijn van zelfstandig werken in de hele school.

De organisatie in de toekomst
Wij streven naar een organisatievorm waarbij we groepsdoorbrekend gaan werken. Wij
geloven dat dit de manier is waarop we het meest tegemoet kunnen komen aan de
ontwikkelvraag van kinderen.
Alle studiedagen staan dit jaar dan ook in het teken van groepsdoorbrekend werken en het
werken vanuit leerdoelen. De eerste studiedag op vrijdag 18 september staat in het teken van
groepsdoorbrekend werken met wereldoriëntatie. Verder gaan we bespreken welke
vaardigheden je als leerkracht en als leerling nodig hebt om op deze manier te werken.
Organisatie voor leerlingen met speciale behoeften
Door groepsdoorbrekend te gaan werken, kunnen wij in de toekomst nog beter tegemoet
komen aan de verschillen tussen kinderen. Het wordt dan namelijk veel makkelijker om
kinderen in te delen op basis van het leerdoel wat ze moeten halen in plaats van op basis van
hun leeftijd.
Activiteiten in de kleuterbouw
Op De Tweemaster werken we in de kleutergroepen thematisch. Veel activiteiten komen uit
de dagelijkse werkelijkheid. Er zijn wisselende hoeken zoals: de huishoek, een winkel, de
bouwhoek, de verteltafel, een kijktafel, de boekenhoek, de zand/watertafel, de schilder- en
tekenhoek.
Wij leggen prioriteit bij spelontwikkeling, omdat kinderen daarin op een betekenisvolle manier
en in samenhangende context hun vaardigheden aanspreken en inoefenen. We houden met
ons activiteitenaanbod rekening met de volgende belangrijke begrippen:
•

betrokkenheid
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•
•
•

betekenisvolle activiteiten
bemiddelende rol van de leerkracht
brede bedoelingen

Betrokkenheid

Wanneer kinderen betrokken bezig zijn, zijn zij in ontwikkeling.
Binnen het thema kan het kind bedenken wat het wil gaan doen
of maken. De kinderen worden enthousiast gemaakt en de eigen inbreng van de kinderen
wordt gewaardeerd en uitgevoerd.
Betekenisvol

Het thema dat aangeboden wordt, ligt dicht bij de belevingswereld van het kind. Wij vinden
het belangrijk dat de kinderen binnen het thema hun eigen inbreng hebben. We kijken welke
betekenis het thema voor het kind heeft en zoeken naar vervolgactiviteiten die voor de
kinderen betekenisvol zijn. Voor ons is spel de belangrijkste activiteit voor kinderen. Binnen
hun spel ontdekken ze de wereld om hen heen.
Bemiddelende rol leerkracht

Wij willen de thema’s zo inrichten dat er voor de kinderen ontwikkelingsmogelijkheden zijn in
de voor hen “gespeelde” werkelijkheid. In begeleide spelactiviteiten bieden wij de kinderen
ondersteuning en krijgen de kinderen die dat nodig hebben extra hulp en aandacht. Kinderen
ontwikkelen zich overigens niet alleen. Zij hebben naast volwassenen juist ook andere
kinderen nodig. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om van elkaars
ervaringen te leren. Het blijkt namelijk dat kinderen makkelijker leren van elkaar dan van
volwassenen. Van dit principe maken wij graag gebruik.
Brede bedoelingen

Binnen het thema zorgen wij ervoor dat verschillende aspecten van de ontwikkeling aan bod
komen. Hierbij kun je denken aan samen spelen (in de themahoek of bij de verteltafel), taal (in
de leesschrijfhoek), rekenen (in de bouwhoek) en vormgeven (knutselen, schilderen, kleien,
tekenen). De verschillende hoeken in de kleuterklas en de activiteiten die de kleuters doen
worden allen gekoppeld aan het desbetreffende thema.
Woordenschatontwikkeling
Wij kiezen ervoor om over een langere periode aan een thema te
werken (6-8 weken). Binnen deze periode hebben we dan uitgebreid de
tijd om aan de woordenschatontwikkeling te werken die aan het thema
verbonden is. Bij het voorbereiden op een thema maken de
leerkrachten een woordenlijst met kernwoorden die in de themaperiode
centraal staan. We koppelen die woorden aan het spel. Verder maken
we tijdens ieder thema een verteltafel; dit biedt de mogelijkheid om
kinderen te helpen verhalen te begrijpen en zelf te gaan vertellen.
Activiteiten met verhalen, boeken en teksten
In ons activiteitenaanbod bieden we de kinderen veel mogelijkheden voor de ontwikkeling van
taal en beginnende geletterdheid. De kinderen kunnen bijvoorbeeld rollen spelen waar het
(doen alsof) lezen en schrijven aan verbonden is (winkel, postkantoor, voorlezen voor zieke
kinderen, enzovoort). Het zelf schrijven van de kinderen draagt ertoe bij dat ze de relatie leren
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tussen gesproken en geschreven taal. We lezen veel samen en proberen zo de belangstelling
te wekken voor verhalen en voor lezen. Zo zal er verhaalbegrip gaan ontstaan. Het besef dat
geschreven en gedrukte teksten een middel zijn om iemand wat te vertellen, brengt de
kinderen tot het zelf maken van teksten. Onze spelactiviteiten zijn als het ware ingesteld op
het feit dat de kinderen oog krijgen voor teksten schrijven en boeken lezen.
Het werken in groep 3 en verder
Leren lezen
De volgende fases staan centraal in de opbouw van ons leesonderwijs:
Leesfase 1: Kinderen leren al spelend omgaan met de gesproken en geschreven taal. Het krijgt
een betekenis.
Leesfase 2: Ervaringen opdoen met geschreven taal (onzinwoorden maken).
Leesfase 3: Met hulp geschreven taal gebruiken (woorden namaken).
Leesfase 4: Zelf woorden maken en lezen.
Leesfase 5: Steeds moeilijkere woorden lezen.
Leesfase 6: Steeds moeilijkere zinnen lezen.
Leesfase 7: Leren voorlezen (expressief lezen).
Deze leesfasen starten al ver voor groep 3. Het leren lezen en schrijven begint namelijk thuis.
Voorlezen aan uw kind, maar ook uw kind laten voorlezen zou hier een voorbeeld van kunnen
zijn. Samenwerking tussen school en gezin rond het hele terrein van taalverwerving en
taalgebruik is van belang. Leren lezen en schrijven is geen doel op zich, maar een middel om
optimaal gebruik van geschreven taal te kunnen maken. De ouders van groep 3 krijgen
informatie over wat er gebeurt in de groep ten aanzien van het leren lezen. Op die manier
kunnen zij daar thuis op inspelen.
Aanvankelijke technisch lezen
‘Veilig leren lezen’ is de leesmethode van groep 3. Dit houdt in dat
ervoor gekozen is om vanuit een geïntegreerd onderwijsaanbod zowel
de mondelinge- als de schriftelijke taalontwikkeling op systematische
wijze te stimuleren.
Veilig leren lezen bestaat uit twaalf thematische kernen, die zijn opgebouwd uit de fasen
introductie, instructie, zelfstandige verwerking, vervolgopdrachten en reflectie. Er wordt
gewerkt met dagprogramma’s en een planbord voor zelfstandig werken.
Alle twaalf kernen bevatten een ankerverhaal, waarmee het thema geïntroduceerd wordt. Aan
de taalactiviteiten rondom dit verhaal nemen alle kinderen deel. Na de instructie gaan de
kinderen op hun eigen niveau aan het werk met een grote diversiteit aan materialen. Tijdens
de reflectie krijgen alle leerlingen de kans hun gemaakte producten aan de rest van de groep
te laten zien of voor te lezen.
Bij het aanvankelijk lezen in groep 3 ligt de nadruk op het leren verklanken van eenvoudige,
klankzuivere woorden, het toepassen van de elementaire leeshandeling met als doel het
begrijpen van gelezen teksten.
Voortgezet technisch lezen
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Leerlingen starten met het proces van voortgezet technisch lezen, nadat aanvankelijk lezen
wordt beheerst. Wij gebruiken hiervoor de methode Estafette.
Vernieuwd niveaulezen
Elke dag begint met 20 minuten lezen in de groepen 3 t/m 8. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van Vernieuwd Niveau Lezen.
De einddoelen van lezen zijn:
• de leerlingen kunnen naar eigen keuze zelfstandig boeken lezen, begrijpen
en ervan genieten;
• als de leerlingen het basisonderwijs verlaten, zijn zij in staat om zelfstandig
de betekenis van teksten te interpreteren;
• alle leerlingen staan positief tegenover het lezen van teksten van
verschillende aard en lengte;
• alle leerlingen hebben een flink aantal boeken uit de jeugdliteratuur
gelezen.
We beginnen met het individuele lezen als de leerling het aanvankelijk lezen beheerst.
De schoolbibliotheek is geordend in 13 niveaus:
•
•
•

9 AVI- niveaus (ongeveer voor groep 3 t/m 5)
drie vervolgniveaus, 10 voor groep 6, 11 voor groep 7 en 12 voor groep 8.
de bibliotheek van de niveaus 0 t/m 9 bevatten hooguit 40 titels, de niveaus 10 t/m 12
ongeveer 80 titels, waaruit de leerlingen vrijuit kunnen kiezen.

Taal
Methode: Taal en Spelling in Beeld (nieuwe versie).
Bij taalonderwijs hoort een aantal onderwerpen:
•
•
•
•
•

spelling: het goed schrijven van woorden
stellen: hieronder valt de meer creatieve kant van het taalgebruik: van het opstellen
van een brief tot het schrijven van een gedicht of verhaal;
woordenschatontwikkeling: het aanleren van nieuwe woorden en het geven van
betekenis daaraan;
praten en luisteren: taal is niet alleen een schriftelijke activiteit,
ook spreken en goed luisteren horen daarbij;
begrijpend lezen: Nieuwsbegrip, een methode die met teksten
over actuele gebeurtenissen uit het nieuws, de leerlingen
strategieën aanleert om te begrijpen wat zij lezen. Doordat de
teksten actueel zijn, spreken deze de kinderen vaak erg aan.
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Engels
Methode: Groove.Me
Engels is een wereldtaal waarvan de invloed op ons dagelijks leven duidelijk herkenbaar en
merkbaar is. Kinderen horen dagelijks Engelse conversatie en muziek via onder meer radio en
televisie. Engelse uitdrukkingen maken bovendien deel uit van ons dagelijks taalgebruik.
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen Engelse les rondom thema's als: het kennismaken,
inkopen doen, klok kijken en de weg vragen. Kortom allerlei dagelijks voorkomende situaties.
Dit wordt aangeboden met leuke liedjes en grappige verhalen. Er is veel aandacht voor het
spreken en het verstaan van de taal. We vinden het belangrijk dat kinderen de taal durven te
spreken en daarom vinden er veel kleine gesprekjes plaats in de groep.
Rekenen
Methode: Reken Zeker groep 3 t/m 8
In groep 1-2 wordt veel aandacht besteed aan rekenbegrippen zoals
meer - minder, veel – weinig, groot – klein etc. Dit gebeurt
spelenderwijs in speelhoeken en met ontwikkelingsmaterialen. Tijdens
thema’s wordt er klassikaal, individueel of in groepjes rekenstof
aangeboden en geoefend. Het leren tellen en het opzeggen van
rekenversjes etc. komt tijdens kringactiviteiten aan de orde. Dit alles
vormt een basis voor het verder te volgen rekenonderwijs.
De methode “Reken Zeker” wordt in de groepen 3 t/m 8 gebruikt.
Instructie en automatiseren, stapsgewijs oefenen en herhalen en enkelvoudige strategieën
wordt in Reken Zeker aangeboden. Met deze methode ontwikkelen zowel de goede als zwakke
rekenaars basisvaardigheden en begrip. Iedere leerling kan op eigen niveau zijn kennis
verdiepen en vaardigheden toepassen in contexten.
Natuur en Techniek
Methode: de techniek torens voor groep 1 t/m 8.
Techniek is een combinatie van denken en doen. De kinderen leren constructieproblemen op
te lossen en verkrijgen inzicht in bewegingsprincipes. Tijdens de lessen zijn de kinderen bezig
met het maken en onderzoeken van technische producten. Voor de onder-, midden- en
bovenbouw zijn techniektorens aanwezig. Deze worden individueel of in groepjes gebruikt
onder begeleiding van ouders of stagiaires.
Het natuur- en milieuonderwijs is erop gericht dat de leerlingen:
•
•
•

praktisch leren, in levensechte situaties in een rijke natuur(lijke) omgeving.
plezier hebben in het verkennen van de natuur vanuit een kritisch vragende houding en
zorg hebben voor een gezond leefmilieu;
kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die mensen nodig hebben om op de juiste
wijze met de levende en niet-levende natuur (energie, water, afval) om te gaan;
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•
•

een onderzoekende en waarderende houding ten opzichte van de natuur en een
gezond leefmilieu ontwikkelen;
kennis, inzicht en vaardigheden verwerven ten aanzien van een gezond
gedragspatroon, dat past bij henzelf en bij de omgeving waar zij in opgroeien.

In samenwerking met NWT Hertenkamp Enkhuizen (NWT= natuur, wetenschap en techniek) is
er een doorlopende leerlijn ontworpen vanuit de visie dat elke leerling van het basisonderwijs
minimaal 2 keer per jaar deelneemt aan activiteiten van het Hertenkamp. Het aangeboden
programma houdt rekening met de gestelde kerndoelen en methodieken die bij ervarend
leren passen. De nieuwe doelstellingen van natuur, techniek, milieu en gezond eten en leven
zijn in het programma opgenomen.
Exclusief voor de scholen uit Enkhuizen wordt het schooltuinenproject aangeboden voor alle
groep 6 leerlingen. Uit alle onderzoeken m.b.t. gezond eten, blijkt de schooltuin de meest
effectieve activiteit.
Alle scholen van Enkhuizen bieden het schooltuinprogramma aan hun leerlingen. De leerlingen
kunnen zelfs tijdens de vakantie naar de schooltuinen komen.
Expressie
Methode: Moet je doen.
Onder expressie verstaan wij activiteiten rondom handvaardigheid, tekenen, muziek en
dramatische vorming. Door de hele school heen maken we gebruik van de methode “moet je
doen”. De kinderen komen gedurende hun schoolloopbaan met verschillende technieken in
aanraking. Dit kan variëren van weven tot koken tot houtbewerken. Voor de jongste leerlingen
gaat dit natuurlijk op een andere manier dan voor de oudsten.
In de loop van de jaren zal expressie ten dienste staan van de thema’s die we aanbieden in de
groep. Verder werken wij met Madhouse samen om ervoor te zorgen dat kinderen gedurende
hun schoolloopbaan met zoveel mogelijk kunstdisciplines in aanraking komen.
Projecten
Twee keer per jaar organiseren we een groot schoolproject, bijvoorbeeld rond het thema van
de Kinderboekenweek. De andere keren kiezen we een project naar actualiteit.
ICT
De computer als hulpmiddel
In ieder lokaal hangt een digibord. Deze vervangt eigenlijk het oude schoolbord. De instructies
worden hierop gegeven van bijvoorbeeld rekenen. Ook wordt het digitale bord gebruikt om
filmpjes te laten zien. Kinderen die een spreekbeurt houden kunnen het bord gebruiken om
hun PowerPoint te laten zien

Om leerlingen meer ICT vaardig te maken en om de leerstof meer op het
niveau van het individuele kind aan te bieden, werken wij met Snappet.
Alle leerlingen van groep 4 t/m 6 hebben een eigen
tablet en alle leerlingen van groep 7 en 8 een eigen
chroombook. Op deze devices wordt alle verwerkingsstof gemaakt en

Schoolgids 2020-2021

14

extra oefeningen gedaan. Naast dit digitaal verwerken, nemen we de toetsen schriftelijk af en
oefenen we met de leerlingen geschreven dictees en hoofdrekenen op papier, zodat de
schrijfvaardigheid niet minder wordt. We gebruiken de Snappet devices bij taal, spelling,
rekenen (vanaf gr. 5), begrijpend lezen en Engels.
Daarnaast staan er in de groepen of bij de zelfstandig werken plekken nog computers of
laptops. Deze kunnen worden ingezet bij alle vakgebieden, denk daarbij aan het oefenen van
woordjes lezen tot het schrijven van een tekst.
De computer als doel
De kinderen komen bij ons op school ook in aanraking met programmeren. Op dit moment is
onze ICT-ambassadeur bezig om met het team de visie omtrent digitale geletterdheid vorm te
geven en uit te voeren. We zijn al gestart met de eerste stappen in het leren programmeren.
De kinderen van groep 8 hebben voor de leerkrachten een filmpje gemaakt over hoe ze
kunnen werken met Bee-Bot. Bee-Bot is een vriendelijk computerbijtje, dat al
in de kleuterbouw ingezet kan worden, zodat kinderen op jonge leeftijd leren
programmeren. Ze kunnen Bee-Bot verschillende routes laten lopen op allerlei
verschillende ondergronden.
Mediawijsheid
Mediawijsheid is een vak dat gaat over het gebruik van media. De bovenbouw doet ieder jaar
mee met de week van de mediawijsheid. Tijdens deze week spelen de kinderen een game
waarmee ze in aanraking komen met de kans en gevaren van digitale media.
Daarnaast voeren we in de klas ook gesprekken over bijvoorbeeld het gebruik van mobiele
telefoons. Maar hebben we het ook over bijvoorbeeld het verspreiden van nepberichten en
wat dat betekent voor de samenleving.
Lichamelijke opvoeding
Methode: Basislessen bewegingsonderwijs van Wim van Gelder.
Bij de lessen lichamelijke opvoeding bewegen de kinderen veelzijdig en intensief.
Leerkrachten creëren uitnodigende situaties, waarbij kinderen zelf uitproberen en ontdekken.
De leerkrachten observeren de motorische ontwikkeling van de kinderen en leggen die vast.
De oudere kinderen gymmen twee keer per week in gymzaal De Sprong, in de buurt van de
school. De lessen zijn afwisselend een spelles of een toestelles.
In de afgelopen schooljaren heeft Sportservice Westfriesland de helft van de gymlessen voor
de groepen 3 t/m 8 gegeven. Wij willen zo lang mogelijk van deze ondersteuning gebruik
blijven maken.
De kinderen uit de groepen 7 en 8 krijgen bovendien om de week één uur zwemles in het
recreatie bad “Enkhuizerzand”. In die week vervalt de gymles op donderdag.
Fijne motoriek: schrijfonderwijs
Methode: Pennenstreken
In de groepen 1 en 2 wordt begonnen met de voorbereiding op het schrijven. Er is veel
aandacht voor arm-, hand- en polsbewegingen. De kinderen beginnen met tekenen, krijten en
schilderen op grote vlakken. In de loop der tijd wordt dit steeds meer verfijnd.
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In groep 3 wordt verder gegaan met schrijfmotorische oefeningen. De schrijfmethode
“pennenstreken” is ingevoerd. De groepen 3 t/m 8 werken nu met deze methode.
Tot en met groep 8 blijven we letten op de schrijfhouding en de ontwikkeling van het
handschrift.
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren
kennen en verkennen. Ook stelt de samenleving waarin kinderen opgroeien haar eisen.
Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, als consument, als verkeersdeelnemer en als
burger in een democratie. Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en normen en weten
hoe daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor samenleven. Respect en tolerantie horen
hierbij. We laten de kinderen kennis maken met de wijze waarop mensen hun omgeving
inrichten. Het gaat daarbij om datgene wat van belang is voor ons bestaan. Dit komt o.a. ter
sprake tijdens de lessen van Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is een begrijpend lezenmethode, die
ingaat op de actualiteit. De onderwerpen die daar behandeld worden lenen zich goed voor
gesprekken in de klas.
Bij natuur- en milieueducatie gaat het om jezelf, om dieren en planten en
natuurverschijnselen. We maken hierbij o.a. gebruik van het aanbod van het milieu-educatief
centrum, Het Hertenkamp.
Bij de oriëntatie op de wereld gaat het om de vorming van een wereldbeeld in ruimte en tijd.
We verkennen met de kinderen Nederland, Europa en de werelddelen en ze ontdekken hoe de
mensen er wonen en leven. De kinderen ontwikkelen een geografisch wereldbeeld aan de
hand van deze gebieden en met behulp van kaartvaardigheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van het internet. Bij deze activiteiten kunnen we lessen en filmpjes over een bepaald
onderwerp op het digitale schoolbord laten zien.
De kinderen leren over de geschiedenis van ons land en ontwikkelen een historisch
wereldbeeld. Dat betekent dat ze kennis hebben van historische verschijnselen in delen van de
wereld en van chronologie. Kinderen leren hun wereldbeeld (over henzelf en de wereld) aan
de hand van actuele onderwerpen voortdurend “bij de tijd” te brengen.
Geestelijke stromingen
Kennis van de verschillende geestelijke stromingen draagt bij aan het ontwikkelen van een
eigen waarden- en normenpatroon bij de kinderen. Verder draagt dit vakgebied ertoe bij dat
de kinderen het besef hebben dat onze maatschappij een multicultureel karakter heeft.
Specifiek bedoelen we dat kinderen iets weten over: Christendom, Islam, Hindoeïsme,
Boeddhisme, Jodendom en Humanisme. Dit wordt in groep 7/8 aangeboden.
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4. Bijzondere activiteiten
Sport- en speeldag
Eén keer per jaar organiseren wij een sport- en speeldag. Op die dag
zijn de kinderen zijn druk in de weer met hardlopen, balgooien,
spons werpen, de was ophangen en meer.

Het eindfeest
Op het eindfeest, de dinsdag voor de grote vakantie, zijn we de hele dag samen bezig met o.a.
een speurtocht en/of een knutseltocht. Groep 8 voert de musical op. Kortom we doen allerlei
activiteiten om het schooljaar gezellig af te sluiten. De vakantie begint voor groep 8 op
woensdag en voor de groepen 1 t/m 7 op vrijdag om 12 uur.
Sinterklaas
Natuurlijk krijgen we jaarlijks bezoek van de sint en zijn pieten. Iedere keer kijken we vol
spanning uit naar hun komst. De sint wordt eerst buiten ontvangen door alle kinderen,
meester en juffen. Daarna gaan de groepen 5 t/m 8 naar hun lokaal. Groep 1 t/m 4 viert het
feest tot 10 uur met de Sint en Pieten in het speellokaal. Omdat de Sint het te druk heeft om
voor alle kinderen cadeautjes te kopen, helpen de oudere kinderen hem daarbij. Vanaf groep 5
maken de kinderen surprises voor elkaar.
Lenteontbijt en juffendag
Op deze dag vieren de leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag. Deze dag begint altijd met
een Lenteontbijt voor alle leerlingen. Een zelfgemaakt cadeau in de vorm van een tekening of
een knutsel staat bovenaan hun verlanglijstje.
Schoolreisjes
Alle groepen gaan één keer per jaar op schoolreis. Dit is een vast
onderdeel van ons programma. We vinden het dan ook vanzelfsprekend
dat alle kinderen meegaan. De kleutergroepen blijven in de buurt van
Enkhuizen. Om de twee jaar gaan de kinderen van groep 3 t/m 6 een
reisje met de bus maken. Het andere jaar blijven ze in de buurt van
Enkhuizen. De oudere leerlingen zoeken het wat verder weg. Groep 8
gaat één nachtje er tussenuit. Ieder jaar wordt bekeken welke groepen
samen met schoolreis gaan. Dit heeft met de groepssamenstelling, groepsgrootte en de daarbij
behorende organisatie te maken. Wij willen in de buurt blijven en als wij verder weggaan dan
maken wij gebruik van het openbaar vervoer of auto’s van ouders. De kosten voor de
schoolreisjes willen wij betaalbaar houden. Tijdens het schoolreisje staat het sociale aspect
(het groepsgebeuren) bij De Tweemaster bovenaan.
De kosten zijn sterk afhankelijk van de locatie en de bestemming. Het te betalen bedrag kan
daardoor van jaar tot jaar verschillen. De ouderraad informeert u van tevoren over het juiste
bedrag en de wijze van betalen. Mocht u om financiële redenen niet in staat zijn dit bedrag te
betalen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.
Ook kunt u kijken op de website van de Gemeente Enkhuizen of een afspraak maken op het
Stadskantoor. Er is een regeling voor het aanvragen van bijzondere bijstand. U kunt zich
daarvoor melden bij de receptie van het Stadskantoor.
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Sporttoernooien
De kinderen kunnen zich opgeven voor de toernooien, die in onze gemeente door de
sportverenigingen voor de scholen worden georganiseerd. Bij voldoende deelname schrijven
we de kinderen in. Ze worden bij toernooien begeleid door ouders. De ouders van de
ouderraad zijn actief betrokken bij de organisatie en begeleiding van deze activiteiten. Zij
schakelen waar nodig andere ouders in. Zonder de hulp van de ouders zouden veel
sportactiviteiten niet plaats kunnen vinden.
Veel sporttoernooien, maar ook de Koningspelen worden georganiseerd door Sportservice
West-Friesland, die ook de sportpas uitgeeft, waarmee kinderen gratis kennis kunnen maken
met de diverse sporten van de sportverenigingen uit de regio.
Excursies
Regelmatig maken de groepen één of meer excursies in de regio, denk hierbij bijv. aan een
bezoek aan een bedrijf, een museum of NEMO in Amsterdam. Soms maken wij hierbij gebruik
van het openbaar vervoer.
5. Ouders en school
Algemene contacten
Wij informeren u graag over de werkwijze op school en de methoden die gebruikt worden. Om
dit te bereiken wordt in elk geval aan het begin van elk nieuw schooljaar een informatieavond
gehouden. De juiste datum staat in de jaarkalender en info. Naast de informatieavond houden
we de ouders op de hoogte d.m.v.:
•
•

•
•
•

de maandelijkse nieuwsbrief; hierin staan activiteiten en andere informatie die voor u van
belang zijn;
de kalender; elk schooljaar krijgen de kinderen de nieuwe jaarkalender mee naar huis.
Hierin staan allerlei praktische zaken van huishoudelijke aard beschreven. De kalender
staat ook op onze website. Mocht u een tweede versie willen dan kunt u de kalender zelf
downloaden;
de website; op de website staan alle belangrijke zaken van de school. Van nieuws uit de
groepen tot de schoolgids, van nieuws van de Medezeggenschapsraad tot fotoalbums van
bijzondere activiteiten;
Social schools; deze app kunt u downloaden op uw mobiele telefoon. Via social schools
worden de ‘gezellige onderwerpen’ verstuurd;
mails via Parnassys. Parnassys is ons leerlingvolgsysteem. De serieuze mails worden via
Parnassys verstuurd.

Contacten over de kinderen
Om ervoor te zorgen dat u goed op de hoogte bent van het welbevinden en de vorderingen
van uw kind(eren) voeren de leerkrachten verschillende gesprekken met u.
•
•
•

De welkomstgesprekken in de tweede week van het schooljaar. Het doel van deze
gesprekken is om kennis met elkaar te maken en om de wederzijdse verwachtingen te
bespreken. Dit voorkomt eventuele teleurstellingen in de rest van het jaar.
De contactavond n.a.v. het rapport 1 t/ 7. Dit gebeurt na de citoperiode in januari. Alle
ouders worden hierbij uitgenodigd.
De contactavond aan het eind van het schooljaar. Dit gebeurt incidenteel, indien de
ondersteuning van een leerling daar om vraagt.
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•

•

Los van de ingeplande contactavonden zijn er situaties waarin er veel vaker over een
leerling gesproken wordt. Deze momenten worden dan gedurende het schooljaar
ingepland en hangen af van de ontwikkeling en ondersteuningsbehoefte van een leerling.
Het schooladviesgesprek in groep 8. In dit gesprek wordt de uitslag van de NIO besproken
en wordt een advies gegeven voor het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op de
resultaten in het leerlingvolgsysteem, de observaties van de leerkrachten en het resultaat
van de NIO. Het schooladvies wordt van tevoren door school besproken met een
pedagoog van de onderwijsbegeleidingsdienst. Dit doen we om een kokervisie te
voorkomen.

Wanneer een gesprek niet prettig verloopt
Het kan voorkomen dat een gesprek niet soepel verloopt. Indien u, of de leerkracht, het gevoel
heeft dat er geen gezamenlijk standpunt gevonden kan worden, dan adviseren we het gesprek
af te sluiten en een nieuwe afspraak te maken. Het is wellicht prettig om een derde persoon bij
dit gesprek aanwezig te laten zijn. Dit kan de directeur zijn, maar ook een extern deskundige
die al bij uw gezin betrokken is. Maak in een dergelijk geval dus een nieuwe afspraak en laat de
eerste gegevens een tijdje bezinken. Het gaat alle betrokkenen natuurlijk om het welzijn van
uw kind en deze is bij een gezamenlijke aanpak/standpunt altijd gebaat.
Bij klachten
Als u klachten heeft aarzelt u dan niet om contact op te nemen. Een telefoontje of persoonlijk
gesprek lost vaak al veel op. Bij “problemen” neemt u in eerste instantie contact op met de
betreffende groepsleerkracht. Komt u er beiden niet uit, dan kunt u altijd bij de directeur
terecht.
Indien nodig kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Een klacht kunt u indienen bij het
bestuur of de klachtencommissie. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van
Stichting Present. http://www.openbaaronderwijspresent.nl/Klachtenregeling
5.2.4 Het Schoolplan
Een verdere uitwerking van het onderwijskundig beleid vindt u terug in ons schoolplan. Deze is
ter inzage.
5.2.5 De schooltijden
Basisscholen in Nederland zijn verplicht aan de kinderen 7520 uren onderwijs
te verzorgen. Wij houden dan ook jaarlijks bij hoeveel uren onderwijs de
verschillende groepen ontvangen. De uren die overblijven nadat we de
vakanties hebben ingeroosterd, noemen we marge-uren. Deze marge-uren
worden op onze school ingezet voor een aantal studiedagen of voor een aantal
extra vrije dagen. Het schema van deze dagen en de schoolvakanties vindt u in de nieuwsbrief
van juli en in de schoolkalender.
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5.2.6 Aanmeld- en inschrijfprocedure
Voordat u uw kind aanmeldt bij De Tweemaster kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor
een gesprek. Wij laten u dan de school “in bedrijf” zien, vertellen u over ons onderwijs en u
kunt uiteraard vragen stellen.
Een paar weken voordat uw zoon of dochter vier jaar wordt, nodigen wij u uit om te praten
over uw zoon of dochter. Op dat moment brengen wij samen met u in kaart wat de
ondersteuningsbehoefte van uw kind is. Vóór uw zoon of dochter officieel naar school gaat,
mag hij of zij vijf dagdelen meedraaien om te wennen. U kunt daarvoor een afspraak maken
met de desbetreffende leerkracht.
Wilt u wisselen van school? Dan is het goed om te weten dat tussen de scholen onderling
afspraken zijn gemaakt. Het is verstandig vooraf op de school van uw kind te melden dat u
overweegt over te stappen. De directies van de scholen in Enkhuizen hebben afgesproken dat
zij contact met elkaar opnemen als het gaat om het overnemen van elkaars kinderen. Alleen in
uitzonderlijke situaties zullen wij overgaan tot het plaatsen van een kind van een andere
basisschool. De directeur van de vertrekkende school moet daarover een positief advies
geven.
Als uw kind een indicatie voor het Speciaal Onderwijs heeft of als u niet mee wilt werken aan
een onderzoek van uw kind dat door de vertrekkende school wordt geadviseerd of indien uw
kind momenteel in de procedure daarvoor zit, schrijven wij uw kind niet in. Als uw kind
speciale zorg nodig heeft, waar de school niet aan kan voldoen kan dit een reden zijn om uw
kind niet toe te laten.
Voor alle inschrijvingen geldt; door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaan we er
vanuit dat u op de hoogte bent van de inhoud van de schoolgids en dat u de uitgangspunten
van de school onderschrijft. Regel is dat kinderen tijdens schooltijden aanwezig zijn. Voor de
jongste kinderen kan, in overleg met de groepsleerkracht en de directeur, een aangepaste
regeling worden getroffen.
Uw inbreng, als het gaat om bijzonderheden of het zich mogelijk niet lekker voelen op school,
is uiteraard bijzonder belangrijk. Mocht u, op welke wijze dan ook, merken dat uw kind
problemen of aanpassingsmoeilijkheden heeft op school, laat het ons dan zo spoedig mogelijk
weten. Uw kind is daar bij gebaat.
5.2.7 Rapporten
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee. De rapporten gaan
in januari/februari en juni/juli mee naar huis. De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen alleen in juni
een schoolverslag mee.
5.2.8 NIO uitslag: oudergesprek
In groep 8 wordt de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO toets)
afgenomen. De uitslag wordt vervolgens met de ouders en het kind besproken. Een paar
dagen voor het gesprek krijgen ouders en kinderen de uitslag en het schooladvies te zien. In
principe is het een definitief advies. In uitzonderlijke gevallen kan het advies na de eindtoets
naar boven worden bijgesteld.
5.3 Ouderactiviteiten
Ouders zijn op vele manieren actief in onze school. Een moderne basisschool kan niet zonder
“helpende ouders”. Denkt u bij ouderhulp maar eens aan:
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•
•
•
•
•
•

hulp bij de techniektorens
hulp bij het gebruik van de computer bij groep 1/2
hulp bij sport- en expressieactiviteiten
de begeleiding bij excursies en schoolreisjes
hulp bij festiviteiten
hulp bij de musical van groep 8

Een aantal ouders vormt de ouderraad. Ook zijn ouders
samen met leerkrachten vertegenwoordigd in de
medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad en de
ouderraad spelen een belangrijke rol in onze school.
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5.4 Ouderraad (OR)
De school heeft een ouderraad, waarin vertegenwoordigers van de ouders en leerkrachten
samenwerken. De ouderraad int en beheert ook het schoolreisjesgeld en de vrijwillige
ouderbijdrage van € 25.- Deze bijdrage komt geheel ten goede aan uw kind, denk daarbij aan:
•
•
•

Sinterklaas, kerst en het lenteontbijt;
afscheid groep 8, feest laatste schooldag;
sportactiviteiten.

5.5 Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het
beleid van de school te maken hebben. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit evenveel
ouders als leerkrachten. Onze MR bestaat uit 2 ouderleden en 2 personeelsleden.
De leden worden door en uit de eigen achterban gekozen. Ouders door ouders en leerkrachten
door leerkrachten. De samenstelling van de MR is in de informatiekalender te vinden. Jaarlijks
wordt een verslag gemaakt van de MR activiteiten. Deze staat op de site van de school. Met
vragen over beleid kunt u altijd bij de directie of een MR-vertegenwoordiger terecht.
5.6 Verzekering.
De school en de ouderraad hebben een ongevallenverzekering en een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle
betrokkenen bij schoolactiviteiten verzekerd (leerlingen, personeel, vrijwilligers). De
verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit
leidt. Ook zijn de geneeskundige- en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor
zover de eigen verzekering van betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen
risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets enz.) valt niet onder de dekking.
5.7 Aansprakelijkheidsverzekering
Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT heeft voor al haar scholen een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de
school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking
tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dit verband
op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstanden. Ten eerste is de school/het
schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en
buitenschoolse activiteiten gebeurt. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is
gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er
sprake is van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er
sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld: tijdens de gymnastiekles wordt er een bal
geschopt, deze komt op een bril van een leerling terecht en de bril is kapot. Die schade valt
niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten, ook tijdens schooluren. Het is ook hier dus van
belang dat ouders zelf een particuliere WA verzekering hebben.
Verder heeft het bestuur een WEGAS verzekering afgesloten. Gevolgen van schade en/of letsel
die werknemers of vrijwilligers oplopen indien zij in opdracht van de werkgever met een
motorrijtuig op pad gaan zijn afgedekt met de werkgevers aansprakelijkheidsverzekering
verkeersdeelnemers.
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5.7.1 Aansprakelijkheid tijdens de avondvierdaagse
Voor calamiteiten tijdens de avondvierdaagse kan de school niet aansprakelijk worden
gesteld. De school is alleen aansprakelijk voor activiteiten tijdens schooluren of die
voortvloeien uit het schoolplan, zoals een schoolreisje. Die activiteiten zijn (in principe)
verplicht voor de leerlingen. Mocht er tijdens de avondvierdaagse iets gebeuren door
onrechtmatig gedrag van leerlingen dan zijn deze (of hun ouders/verzorgers) daarvoor
aansprakelijk via hun eigen aansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt eveneens voor de
begeleidende ouders. Iedere ingeschreven deelnemer is verzekerd bij de Nederlandse
Wandelsport Bond (zie de website van de Wandelsport Bond voor meer informatie).
5.9 Sponsoring in het onderwijs
De definitie van sponsoring is: een vorm van samenwerking door twee of meer partners op
zakelijke basis en gericht op wederzijdse bevoordeling. Het is geen liefdadigheid van één kant,
daarom gaan wij uit van de volgende afspraken:
•
•
•

de school mag in haar functioneren niet afhankelijk worden van sponsorgelden;
sponsoring mag niet strijdig zijn met de doelstelling van onze school en ons
pedagogisch klimaat;
we proberen zoveel mogelijk “reclame” te voorkomen.

5.10 Samenwerking met andere instellingen
De Tweemaster onderhoudt ook contacten met andere instellingen en organisaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

basisscholen in Enkhuizen
basisscholen van Stichting Present
de diverse scholen voor voortgezet onderwijs in de omgeving
peuterspeelzalen
het schoolmaatschappelijk werk binnen de gemeente
voor- en naschoolse opvang Berend Botje www.berendbotje.nl
voor- en naschoolse opvang Smallsteps www.smallsteps.info
Hertenkamp Enkhuizen
het Zuiderzeemuseum www.zuiderzeemuseum.nl
de OBD (onderwijs begeleidingsdienst) www.obdnoordwest.nl
SWV De Westfriese Knoop
de bibliotheek www.westfriesebibliotheken.nl.

5.11 Inspectie onderwijs
Sinds 1 september 2002 is de Wet op het Onderwijs Toezicht
(WOT) van kracht. In 2007 is het toezicht gereorganiseerd.
Om elke school te stimuleren een zo hoog mogelijke
kwaliteit te bereiken, geeft de WOT de inspectie de
opdracht om niet alleen te controleren, maar ook te letten
op een aantal andere aspecten van kwaliteit die specifiek betrekking hebben op het
functioneren en presteren van de individuele school. De WOT geeft voor het primair en
voortgezet onderwijs aan welke andere aspecten dat zijn.
Voor wat betreft de opbrengsten van het onderwijs:
•

leerresultaten
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•

voortgang in de ontwikkeling van leerlingen.

Voor wat betreft de inrichting van het onderwijsleerproces:
•
•
•
•
•
•
•

leerstofaanbod
leertijd
pedagogisch klimaat
schoolklimaat
didactisch handelen van de leraren
leerlingenzorg
inhoud, niveau en uitvoering van de toetsen, tests, opdrachten of examens.

De inspectie moet deze aspecten van kwaliteit nader uitwerken en concreet maken in overleg
met het onderwijsveld. Onze school wordt positief beoordeeld door de inspectie. U kunt onze
beoordeling zien op de site Scholen op de kaart: (Of typ:
https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/8230/Openbare-Basisschool-DeTweemaster?woonplaats=enkhuizen&presentatie=1&sortering=2
5.12 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs
In de komende schooljaren richten we ons op verbeteringen op de volgende punten:
Zorg voor kwaliteit
• een sociaal emotionele methode wordt schoolbreed ingezet, inclusief het bijbehorende
systeem van het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. In de
groepen 3 t/m 8 volgen we alle leerlingen m.b.v. het programma ZIEN.
• daarnaast maken wij gebruik van het sociogram via internet voor de groepen 2 t/m 8.
• implementatie en borging van het werken met groepsplannen
Onderwijs en leren
• oriëntatie op referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Hoe verhouden deze
niveaus zich tot de huidige kerndoelen en hoe en waar gaan deze beschreven en
vastgelegd worden.
• tijdens teambijeenkomsten gaan we nadenken over het onderwijs voor de 21 e eeuw. Wat
hebben onze kinderen nodig en op welke wijze gaan wij dat organiseren en inrichten.
Daarbij kijken we ook wat wij als leerkrachten aan nieuwe kennis en vaardigheden nodig
hebben.
Opbrengsten
• trendanalyse bijhouden. Hiermee stellen wij de doelen voor de volgende periode vast in
groepsplannen.
• Schoolrapportage vanuit de WMK/Parnassys maken. Hierin komt een analyse van de
resultaten te staan met doelen en daarbij horende acties voor de komende periode.
Beleid en organisatie
• teamontwikkeling inzetten en voortzetten d.m.v. bijeenkomsten. Dit schooljaar hebben
wij maar liefst 6 nieuwe collega’s. Dit betekent dat wij de tijd moeten nemen om elkaar te
leren kennen en een samenwerkingsrelatie op te zetten.
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•

We gaan onderzoeken hoe we meer groepsdoorbrekend kunnen werken. Dit is de eerste
aanzet naar het werken vanuit leerlijnen en leerdoelen. Op langere termijn willen wij het
klassikale systeem loslaten en meer gaan werken vanuit de ontwikkelingsbehoefte van
kinderen.

Leerlingenzorg
Evalueren van beleid over kleuterbouwverlenging en doubleren
Evalueren van ondersteuningsteams
5.13 Steunpunt en spreekuren opvoeding
Opvoeden is leuk, maar kan ook lastig zijn. Iedere ouder heeft wel eens steun of advies nodig.
Bij het spreekuur Opvoeding kunt u terecht met vragen of om even stoom af te blazen. Als u
wilt weten wanneer de spreekuren zijn kunt u voor de meest actuele gegevens kijken op
www.enkhuizen.nl/spreekuren-jeugdgezondheidszorg
Of u kunt bellen op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 met GGD Hollands Noorden
Jeugdgezondheidszorg, tel: 088-0100555
“Koffie met een rietje” voor ouders/verzorgers met hun kinderen van 0-12 jaar
Elke woensdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur onder het genot van koffie, thee en limonade
(met een rietje) ontmoeten ouders elkaar, om ervaringen uit te wisselen (bijv. over opvoeden).
Vanuit het CJG /GGD HN is een jeugdverpleegkundige aanwezig om eventuele opgroei- en
opvoedvragen te kunnen beantwoorden. Aanmelden of een afspraak maken is niet nodig.
Adres
CJG Enkhuizen Wielewaal 7, 1602 PV Enkhuizen (in het gebouw waar ook de Bonte Veer is
gevestigd).
6. De begeleiding van leerlingen en Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan.
Het doel van deze wetswijziging is om ieder kind onderwijs te bieden dat hem of haar zo goed
mogelijk helpt ontwikkelen en zo thuisnabij mogelijk is. Om dit mogelijk te maken zijn scholen
intensiever met elkaar gaan samenwerken. Onder passend onderwijs wordt verstaan dat elk
kind het onderwijs krijgt, dat bij hem of haar past. Dat hoeft echter niet binnen het reguliere
onderwijs te zijn. Soms kan een plaats op het SBO of SO geschikter zijn om passend onderwijs
te krijgen. Alle scholen voor primair onderwijs in de regio West Friesland, inclusief de scholen
voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, zijn verenigd in samenwerkingsverband De
Westfriese Knoop.
Dit samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij het organiseren en aanbieden van
passend en thuisnabij onderwijs.
Professionals kijken niet alleen naar de leerling. De mogelijkheden van de groep, de leerkracht,
de school en de ouders zijn net zo goed bepalend voor het succes van een leerling. Passend
onderwijs is dan ook meer dan het regelen van extra ondersteuning in de vorm van
arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen. Een goede samenwerking van de
schoolbesturen, scholen, professionals, ouders en externe partijen moet voor ieder kind leiden
tot de best passende combinatie van onderwijs, ondersteuning, opvoeding en zorg, bij
voorkeur zo dicht mogelijk bij huis.
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Zorgplicht
Vanaf de wetswijziging in augustus 2014 hebben alle scholen zorgplicht. Zorgplicht betekent
dat de school waar een kind wordt aangemeld de best passende onderwijsplek voor dit kind
moet vinden als zij die zelf niet kan bieden. Dit gaat in overleg met de ouders. De school houdt
rekening met de onderwijsbehoeftes en mogelijkheden van het kind, maar ook met de bredere
situatie rondom het kind en het gezin. Zo hoeven ouders van kinderen met een
ondersteuningsbehoefte deze moeilijke beslissing niet alleen te maken. Scholen stellen een
ondersteuningsprofiel op. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een
school kan bieden, aanvullend op de basisondersteuning die alle scholen binnen het
samenwerkingsgebied kunnen bieden.
Meer informatie vindt u op de website van De Westfriese Knoop, www.dewestfrieseknoop.nl,
onder het kopje ‘Voor ouders’.
Knooppunten
Om zo veel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs te kunnen bieden werken de scholen die in
Enkhuizen staan met elkaar samen in een zogeheten knooppunt. De scholen delen expertise
met elkaar en zetten waar mogelijk gezamenlijke professionalisering op. Zij kunnen voor
leerlingen met dezelfde ondersteuningsvraag samen de ondersteuning organiseren. Het kan
ook voorkomen dat een ondersteuningsvraag de mogelijkheden van de huidige school
overtreft, maar dat de ondersteuning wel gegeven kan worden op een andere school in de
buurt.
De ouders als partner
De ouders van een leerling zijn een belangrijke partij bij het maken van keuzes in het
onderwijsaanbod en de ondersteuning. Zij worden dan ook bij elke stap in het proces
betrokken. Door al vroeg met de ouders samen te werken ontstaat een compleet beeld van de
mogelijkheden en behoeftes van de leerling. In het belang van hun kind zijn de ouders
verplicht om alle relevante informatie te delen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om informatie van
medisch- of gedragsspecialisten.
Consulenten
Als een kind extra ondersteuning nodig heeft en de school deze ondersteuning niet zelf kan
bieden, dan kan de school een consulent inschakelen. De consulent is een onafhankelijke
expert die helpt om de best passende onderwijsplek voor het kind te vinden. Elk knooppunt
heeft een eigen consulent. De consulent is in dienst van het samenwerkingsverband. De
consulent speelt een grote rol bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. Een
toelaatbaarheidsverklaring is nodig voor de overstap naar het speciaal basisonderwijs en het
speciaal onderwijs.
Vragen en informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over passend onderwijs voor uw kind? Op de website
van samenwerkingsverband De Westfriese Knoop vindt u informatie, links en het volledige
ondersteuningsplan: www.dewestfrieseknoop.nl. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband
een speciaal informatiepunt voor ouders. Dit is de oudertelefoon. Van maandag tot en met
woensdag is dit informatiepunt telefonisch te bereiken. U kunt hier terecht met al uw vragen
rondom passend onderwijs.
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Ondersteuningsvoorzieningen voor hoogbegaafde leerlingen
Voor hoogbegaafde leerlingen met intensieve ondersteuningsbehoeften waarin binnen de
basis- en extra ondersteuning op de eigen basisschool onvoldoende kan worden voorzien, is
De Westfriese Knoop in schooljaar 2018-2019 gestart met vier ondersteuningsvoorzieningen
waar groepen van maximaal 16 leerlingen één dag per week begeleiding ontvangen bij het
werken aan doelstellingen op het gebied van leren leren, zelfverantwoordelijk leren en het
ontwikkelen van denk- en levensvaardigheden (denk aan: creatief en kritisch denken,
ontwikkelen zelfinzicht, doorzettingsvermogen, samen leren).
Wanneer komen leerlingen in aanmerking voor deelname aan deze
ondersteuningsvoorziening?
1. Leerlingen komen in aanmerking voor deelname aan een ondersteuningsvoorziening
wanneer in het ondersteuningsteam (OT) van de school is vastgesteld dat de leerling
over een hoogbegaafde aanleg beschikt (criterium 1);
2. en er sprake is van aan de begaafdheid te relateren problematiek (criterium 2), zoals
bijvoorbeeld langdurig onderpresteren, problemen met de zelfstandigheid en
taakaanpak als gevolg van zwakker ontwikkelde leer- en werkstrategieën of
hardnekkige faalangst, te veel of te weinig aangepast gedrag;
3. de hardnekkigheid van de problematiek en handelingsverlegenheid van de school blijkt
uit informatie over de inspanningen van de school (en ouders) om aan de specifieke
onderwijs en ondersteuningsbehoeften van de leerling tegemoet te komen en de
effecten van deze inspanningen (criterium 3).
De 4 ondersteuningsvoorzieningen liggen verspreid in de regio van De Westfriese Knoop. Zij
zijn ondergebracht binnen een basisschool, maar functioneren als zelfstandige voorziening van
het samenwerkingsverband. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van
hun kind naar en van de ondersteuningsvoorzieningen.
Meer informatie over het beleid en de ondersteuningsvoorzieningen voor hoogbegaafde
leerlingen in samenwerkingsverband De Westfriese Knoop, is te vinden op de website van de
Westfriese Knoop.
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6.1 Leerlingbegeleiding op de Tweemaster
Basisondersteuning
De Tweemaster streeft ernaar alle kinderen optimaal onderwijs te geven. We helpen de
kinderen hun kwaliteiten en mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Die hulp bij het
leren noemen we ‘ondersteuning’. We streven naar de juiste ondersteuning voor al onze
leerlingen. Dat vraagt een deskundige aanpak op maat.
Voor onze school geldt dat het niveau van de basisondersteuning goed
is. De organisatiestructuur staat duidelijk. Leerkrachten zijn goed
opgeleid, bekwaam en betrokken. We investeren ieder jaar ruim in
scholing en professionalisering van het team. We houden de kwaliteit
van de basisondersteuning hoog. Onze leeropbrengsten zijn planmatig
onderwerp van gesprek. Kinderen voelen zich op onze school prettig en
gewaardeerd. Wij houden rekening met verschillen in de ontwikkeling
van kinderen door steeds meer groepsdoorbrekend te gaan werken. Daarnaast variëren wij
voor alle vakken standaard in leertijd.
Er is ook ruimte voor een aangepast lesprogramma. Wanneer het nodig is, krijgen kinderen
extra uitdagend werk of herhalen we juist de lesstof. Er is in alle klassen ruim aandacht voor de
inzet van hulpmiddelen tijdens het werken. We kunnen hiervoor putten uit ruime ervaring,
voldoende leermiddelen en materialen.
Waar mogelijk werken wij samen met externe deskundigen. Uiteraard spelen ook ouders een
belangrijke rol. Samen met ouders bekijken we welke aanpak bij een kind past. Zo zorgen we
ervoor dat alle kinderen maximaal tot ontwikkeling komen.
Extra ondersteuning
Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra
ondersteuning. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, is er begeleiding in of in
uitzonderlijke gevallen buiten de klas. Hierbij kunt u denken aan extra leesondersteuning op
niveau 3. Deze ondersteuning is nodig om uiteindelijk te kunnen bepalen of er wellicht bij een
leerling sprake is van dyslexie.
Leerlingvolgsysteem
Om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden is het van groot belang dat we uw kind zo
nauwkeurig mogelijk volgen. We doen dit op de volgende manier. Voor uw kind in groep 1
start, vragen wij u om een vragenlijst in te vullen. Hiermee kunnen wij een eerste beeld van uw
kind krijgen. Daarnaast voeren wij een gesprek met u om te kijken wat u van de school
verwacht en wat wij van u en uw kind kunnen verwachten.
Indien er aanleiding toe is, observeren wij soms ook kinderen bij de peuterspeelzaal. Alle
gegevens die wij rondom uw kind verzamelen komen terecht in een administratiesysteem. Bij
ons op school is dat ParnasSys. Dit administratiesysteem heet ook een leerlingvolgsysteem,
omdat alle gegevens die in de loop van de acht jaar verzameld worden hierin worden bewaard.
Hierbij kunt u denken aan resultaten van methode-onafhankelijke toetsen, afspraken die wij
met elkaar maken, incidenten die zich hebben voorgedaan enz.
Zorgverbreding
De leerkracht organiseert het onderwijs op een manier waarop zij zoveel mogelijk kinderen de
zorg kan geven die ze nodig hebben Dit noemen we zorgverbreding in het onderwijs. Twee
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keer per jaar houden de leerkrachten met de intern begeleider een leerlingbespreking. Dit is
een bespreking waarbij kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben, gezamenlijk
besproken worden. Het doel hiervan is oplossingen te bedenken om de begeleiding te
verbeteren.

Schoolgids 2020-2021

29

6.2 Sociaal-emotionele vorming: regels en afspraken
Een school is een maatschappij in het klein. Een maatschappij kan niet zonder regels en
afspraken. Veel van deze afspraken zijn voor iedereen begrijpelijk en we gaan er dan ook
vanuit dat iedereen binnen de school zich daaraan houdt. Overtreding van de regels is
aanleiding om te komen tot een gesprek. Bij herhaaldelijk en fors overtreden van de regels
horen echter heldere en duidelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen en
leerkrachten hun werk op een prettige manier kunnen uitvoeren. Wat doen we bij ernstig of
regelmatig terugkerend grensoverschrijdend gedrag? We melden dit gedrag altijd bij de
ouders. We hanteren het protocol grensoverschrijdend gedrag. Het protocol staat op de
website van de school.
6.3 Doubleren
Het kan zijn dat een kind blijft “zitten”. Op school nemen we dergelijke stappen altijd in
overleg met u, maar de eindverantwoordelijkheid en - beslissing ligt bij de school. In sommige
gevallen is het mogelijk dat een leerling binnen de eigen groep een aparte leerlijn volgt.
6.4 De overgang van groep 2 naar groep 3
Bij de overgang naar groep 3 kijkt de leerkracht naar de hele ontwikkeling van het kind en niet
alleen naar de cognitieve ontwikkeling. De sociaal-emotionele ontwikkeling is minstens zo
belangrijk. De kleuter die sociaal-emotioneel nog erg jong is heeft vaak meer tijd nodig voordat
hij/zij naar groep 3 kan gaan. Een jaar langer bij de kleuters betekent niet een jaar stilstand. Zij
krijgen werk dat aangepast is aan hun ontwikkeling. Kunnen ze meer, dan krijgen ze meer.
6.5 Het signaleren en observeren
Een paar keer per jaar leggen de leerkrachten observaties van de kinderen m.b.t. hun sociaal
emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling (b.v. Cito taal- rekenen) en de motorische
ontwikkeling vast. Door het observeren en het noteren zijn we in staat om het kind te
begeleiden in pedagogisch-didactisch opzicht.
Het kan zijn dat de leerkracht nog eens verder wil praten over een leerling. Zij neemt dan
contact op met de intern begeleider. Dit is een leerkracht die veel af weet van kinderen met
leerproblemen, gedragsproblemen of juist kinderen die het erg goed doen. Als ook de
leerkracht en de intern begeleider er niet uitkomen, kan er buiten de school hulp gezocht
worden. Dit gebeurt nooit zonder toestemming van de ouders.
Een aantal keren per jaar wordt bij de kinderen van groep 3 t/m 8 toetsen afgenomen. Deze
gaan over technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Dit zijn zowel
methodegebonden toetsen als methode-onafhankelijke Citotoetsen. De methodegebonden
toetsen worden aan het eind van elk blok afgenomen, de Citotoetsen worden in januari en juni
afgenomen. Zo kunnen we zien of de kinderen in deze vakken voldoende vooruitgang boeken.
Alle gegevens die over een kind verzameld worden, vormen het LeerlingVolgSysteem (LVS).
Deze vertrouwelijke gegevens worden opgeborgen in een afgesloten kast en een beveiligd
computerprogramma. Alleen met toestemming van de ouders worden deze gegevens aan
“derden” verstrekt, tenzij de school wettelijk verplicht is om deze gegevens te delen. Dat kan
zijn bij de overstap naar een andere school.
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6.6 De wijze waarop de ouders over hun kind(eren) op de hoogte
worden gehouden
Tijdens de eerder genoemde oudercontactavonden houden wij u op de
hoogte van de ontwikkelingen van uw kind. Natuurlijk kunt u altijd naar
de leerkracht toestappen als u vragen heeft.
6.7 Groepsplan
Na de Citotoetsen maakt elke leerkracht een groepsplan. In dit plan wordt de aanpak van de
lesstof voor de komende periode in kaart gebracht. Hierin worden drie groepen gemaakt. De
kinderen die meer instructie of minder instructie nodig hebben en de kinderen die de basisstof
instructie krijgen.
Elke groep krijgt instructie op zijn/ haar niveau. Dat kan betekenen dat één groep na een korte
instructie aan het werk kan. De andere groep kan extra ondersteuning krijgen bij een bepaald
probleem. Op deze manier proberen we aan elk kind onderwijs op maat te geven, binnen de
mogelijkheden van de groep.
6.10 Ondersteuningsteam
Soms werkt een groepsplan niet voldoende. Er kan dan besloten worden om hulp de school in
te halen. Dit gebeurt in de vorm van het ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam
zitten diverse deskundigen die de school kunnen adviseren. In ons ondersteuningsteam zit een
orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker en een leerkrachtondersteuner. Nadat de
ouders om toestemming is gevraagd maakt de intern begeleider een groeidocument aan. In
dat groeidocument komen alle relevante gegevens van de leerling te staan. De leerkracht vult
samen met de ouders het groeidocument in of bespreekt met de ouders wat er in het
groeidocument staat.
Vier keer per jaar komt het ondersteuningsteam samen. Tijdens die bijeenkomsten worden de
kinderen besproken die extra ondersteuning nodig hebben. Soms wordt er door de
orthopedagoog onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar capaciteiten. Ook kan het zijn dat een
leerling wordt doorverwezen naar een andere hulpverleningsinstantie.
6.11 Vergoeding van onderzoek en behandeling bij ernstige enkelvoudige dyslexie
Onze school volgt het dyslexieprotocol, daarin worden alle kinderen jaarlijks systematisch
gevolgd in hun lees- en spellingsontwikkeling. Er is een groep leerlingen, ongeveer 25% van
alle leerlingen, die meer instructie en begeleiding nodig heeft binnen de school en dankzij die
extra intensieve begeleiding (ook door ouders) een voldoende lees- en spellingsniveau zal
bereiken.
Voor een klein aantal leerlingen is extra hulp niet voldoende. Deze leerlingen kunnen in
aanmerking komen voor een dyslexieverklaring.
De zorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie valt sinds 1 januari 2015 onder de
jeugdwet. Gemeenten hebben de taak om deze dyslexiezorg te organiseren en te financieren.
Enkelvoudig houdt in dat uw dochter of zoon er geen tweede probleem bij mag hebben, zoals
ADHD, autisme of een laag IQ.
Als uit het onderzoek blijkt dat er toch geen sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie,
wordt wel het onderzoek door de gemeente vergoed, maar niet de behandeling.
De school heeft als taak om een leesdossier samen te stellen, waarin aangetoond wordt dat er
voldoende extra hulp op lezen/spelling is geweest. Die hulp moet voldoen aan een aantal
criteria.
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6.13 Behandeling en remediering.
Na onderzoek en diagnose kan het zijn dat er behandeling door een externe partij volgt. Indien
de aanmelding via school is verlopen, kan de behandeling ook tijdens schooltijd plaats vinden.
Mits het tijdstip de belangen van het kind t.a.v. het functioneren niet schaadt. De voorkeur van
de school gaat uit naar behandeling buiten schooltijd. In dit geval adviseert de school de ouder
contact op te laten nemen met de behandelaar.
Indien de aanmelding door de ouders zelf gedaan wordt, is behandeling tijdens de schooluren
alleen mogelijk nadat de school de belangen zorgvuldig heeft gewogen. Hierbij is het een
voorwaarde dat de hulp ook door de school als belangrijke aanvulling op de ontwikkeling van
het kind wordt gezien.
Wanneer de aanmelding bij een extern bureau zonder voorafgaande bespreking met de school
wordt gedaan of wanneer de school de behandeling niet doelmatig vindt, voelt de school zich
niet gehouden aan het voeren van overleg met dit bureau.
6.14 Verwijsindex
Uit het nieuws weten we welke problemen het kan opleveren als professionals niet van elkaars
zorgen over jeugdigen op de hoogte zijn. In sommige gevallen heeft dat geleid tot ernstige
uitkomsten. In het belang van uw kinderen en onze leerlingen willen we dat voorkomen.
Daarvoor is een landelijk instrument (de Verwijsindex) beschikbaar, waar wij als school gebruik
van maken. Wanneer wij ons zorgen maken over een kind en vermoeden dat meerdere
partijen bij de zorg betrokken zijn, is het voor de verdere voortgang van belang om elkaar
daarvan op de hoogte te stellen. Dat doen wij als school niet zomaar; we besluiten tot een
melding in de verwijsindex als wij dat voor de verdere ondersteuning van uw kind en
noodzakelijk achten. U als ouder wordt hiervan op de hoogte gesteld, tenzij de veiligheid van
het kind of de medewerkers van de school in gevaar komt.
6.15 Speciaal basisonderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking getreden. Het doel van deze
wetswijziging is om ieder kind onderwijs te bieden dat hem/haar zo goed mogelijk helpt te
ontwikkelen en zo thuisnabij mogelijk is.
Onder passend onderwijs wordt verstaan dat elk kind het onderwijs krijgt dat zoveel mogelijk
op de leerling is aangepast. Dat hoeft echter niet binnen het reguliere onderwijs te zijn, soms
kan een plaats op het SBO/SO geschikter zijn om passend onderwijs te krijgen.
Voor plaatsing op een SBO/SO-school moet een kind eerst worden besproken in het
ondersteuningsteam en moet er een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Alle
scholen voor primair onderwijs in de regio West-Friesland inclusief de scholen voor SBO en SO
zijn verenigd in samenwerkingsverband de Westfriese Knoop.
Schoolondersteuningsplan
Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen
om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de
onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online
Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt
jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht
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beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs. Perspectief op
School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de
ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze
ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte
ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind
kunnen bieden op onze school.
6.19 Interne begeleiding
Op onze school is een intern begeleider werkzaam. Zij is verantwoordelijk voor het
coördineren en initiëren van de leerlingondersteuning. Zij coördineert alle maatregelen
rondom zorg voor leerlingen. De intern begeleider heeft als taak om leerkrachten te coachen
en te helpen bij het bieden van ondersteuning. Hiertoe voert zij minimaal twee maal per jaar
groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen met de leerkracht. Tijdens de groeps- en leerling
besprekingen worden de observaties van de leerkracht en de toetsresultaten van de leerlingen
doorgesproken.
De intern begeleider begeleidt ook diverse trajecten rondom de leerlingondersteuning. Denk
bijvoorbeeld aan de beslissing rondom een doublure of versnelling of het organiseren van een
ondersteuningsteam.
6.20 Cito LVS.
Voor het volgen van de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen maken we onder
andere gebruik van Cito-toetsen, methodegebonden toetsen en observaties. Alle verkregen
gegevens worden voor alle leerlingen van onze school vastgelegd en bewaard in het digitale
leerlingdossier. Het afnemen van de Cito-toetsen in alle leerjaren zorgt ervoor dat wij altijd
goed zicht hebben en houden op de ontwikkeling van onze leerlingen, en tijdig eventuele
achterstanden en grote voorsprongen kunnen signaleren. Het CITO (Centraal Instituut voor
Toets Ontwikkeling) onderscheidt vijf verschillende beheersingsniveaus. De resultaten van de
toetsen worden bijgehouden op een toets overzicht. Het CITO hanteert de volgende
beheersingsmethode:
I = zeer goed
II = ruim voldoende tot goed
III = voldoende
IV = zwak
V = zeer zwak.
De behaalde scores op de verschillende toetsen worden ook aangegeven
op het rapport.
Cito-toetsen die wij afnemen zijn:
•
•
•
•
•

Drie Minuten Toets (groep 3 t/m 8)
Begrijpend Lezen (groep 3 t/m 8)
Rekenen en Wiskunde (groep 3 t/m 8)
Spelling (groep 3 t/m 8) S
Spelling Werkwoorden (groep 7 en 8)
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6.21 Overige Onderwijskundige zaken
In dit hoofdstuk vermelden wij informatie over:
• onderwijskundige onderwerpen
• onderwerpen die het welzijn van uw kind betreffen
• onderwerpen m.b.t. speciale begeleiding
Pesten
Wij willen dat alle kinderen zich op school veilig en vertrouwd voelen. Daarom wordt in alle
klassen aandacht besteed aan groepsvormende activiteiten. Zo ondersteunen we een
positieve groepsvorming. Soms komt het voor dat een kind zich gepest voelt. Daarom heeft
onze school een anti-pestprotocol. Heeft u of uw kind het gevoel dat er in de klas gepest
wordt? Dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Voelt u zich niet
voldoende gehoord? Dan kunt u contact opnemen met onze anti-pestcoördinator: Jiska
Posma. Het pestprotocol kunt u vinden op onze website.
Meer- en hoogbegaafdheid
De laatste jaren is de aandacht voor hoogbegaafde
leerlingen op scholen gegroeid. Op de Tweemaster zijn wij
druk bezig om opdrachten te maken voor kinderen die meer
aankunnen. Deze opdrachten sluiten aan bij het thematisch
werken. Op deze manier blijven kinderen betrokken bij de
groep en krijgen zij ook de kans om zich in de breedte te
ontwikkelen.
6.23 Naar het voortgezet onderwijs
Voor kinderen in groep 8 moet een school voor voortgezet onderwijs gekozen worden. Met
elkaar zoeken we naar de beste mogelijkheden en juiste plek voor iedere leerling. De
schoolkeuze moet mede gebaseerd worden op het schooladvies dat de leerling in groep 8
krijgt. Na de NIO-toets vinden er gesprekken plaats met ouders en kinderen waarin het
schooladvies gegeven wordt. Dit advies is in principe definitief. Wanneer een leerling echter
veel hoger uitkomt bij de eindtoets van april, kan de school het advies heroverwegen, dat
hoeft echter niet.
Digitaal dossier
Wanneer een leerling onze school verlaat worden via ParnasSys de gegevens van een leerling
uitgewisseld. De volgende school is op die manier goed geïnformeerd over de
schoolvorderingen en eventuele bijzonderheden van de leerling. De overstap kan dan zo goed
mogelijk plaatsvinden.

Uitstroom VO
Aantal leerlingen
Praktijkschool
VMBO
Basis
Basis/kader
Kader/TL
TL

Schoolgids 2020-2021

15-16
18

16-17
29

17-18
21

18-19
16

19-20
19

2
7
3

2

2
7

3
7
3
3

1
1
2
5

6
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TL/Havo
Havo
Havo/VWO
VWO
%TL of >

2
2
4
1
50%

5
5
1
2
55%

4
1
2
2
42%

2
4

3
3

2
87,5%

4
79%

Centrale eindtoets PO
Sinds het schooljaar 2015- 2016 moeten alle scholen deelnemen aan de Centrale Eindtoets PO.
Het resultaat is voor onze school als volgt:
Centrale Eindtoets PO
Schooljaar

Ondergrens Schoolscore

Bovengrens

Resultaat

15- 16

533,2

536,2

539,2

Voldoende

16-17
(Route 8)
17-18
(Route 8)
18-19

203

210
(land. Gem. 206)
194,3
(land. Gem. 206)
203,9

19-20

203
202,1

Voldoende
Onvoldoende
Voldoende

Niet door gegaan
vanwege corona

Tevredenheid van de ouders
Vierjaarlijks zal er een enquête onder de ouders gehouden worden. Tweejaarlijks wordt er een
tussenenquête gehouden. Met die gegevens wordt zoveel mogelijk rekening gehouden bij het
maken van beleid.
Hieronder vindt u de uitslag van het onderzoek dat is afgenomen in het voorjaar van 2019. We
citeren hierbij uit het onderzoeksrapport:
OBS De Tweemaster scoort de school een zeven. Daarmee scoort de school voldoende.

De analyse van de resultaten heeft niet geleid tot directe verbeterpunten.
Sociale veiligheid leerlingen
Tijdens het schooljaar 2019-2020 hebben we onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een
enquête gehouden met als onderwerp de sociale veiligheid. Het onderzoeksverslag geeft de
volgende conclusie:
Cijfers
8,4
Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer 8,6
Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer
8,2
Heb je nog opmerkingen
nee
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De analyse van de resultaten heeft niet geleid tot directe verbeterpunten.
Uiteraard worden de uitslagen en de analyses met het team en de MR besproken.
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7. Contactpersonen, vertrouwenspersonen en Regionale Klachtencommissie Onderwijs
West-Friesland
7.1 Algemeen
Klachtenregeling
Scholen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Onze school is aangesloten bij de
landelijke klachtencommissie onderwijs, die valt onder de stichting Onderwijsgeschillen. Het
adres van de landelijke klachtencommissie is Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. De commissie is
te bereiken onder telefoonnummer 030-2809591.
De klachtenregeling kunt u inzien op school of opvragen bij het bestuursbureau van de
stichting. Klachten kunnen in de meeste gevallen worden opgelost door ze op school te
bespreken met de leerkracht of directie of met de speciaal daarvoor aangewezen
contactpersoon. Indien het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht besproken
worden met de externe vertrouwenspersoon of uiteindelijk worden behandeld door de
landelijke klachtencommissie.
7.2 Interne contactpersoon
De interne contactpersoon is een binnen de school aangewezen functionaris
voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders die een klacht hebben. Bij
klachten op het gebied van machtsmisbruik verwijst de contactpersoon naar
de externe vertrouwenspersoon en helpt ouders/leerlingen eventueel het
eerste contact te leggen. Daarnaast heeft de interne contactpersoon een taak
op het gebeid van het verbeteren van het schoolklimaat en de veiligheid op scholen. De
interne contactpersoon op onze school is Ciska van Roosmalen.
7.3 Externe vertrouwenspersoon
Een externe vertrouwenspersoon heeft vooral een taak in de opvang en de hulpverlening.
Deze persoon begeleidt en ondersteunt ouders, leerlingen en medewerkers van school bij de
behandeling van klachten waarbij sprake is van machtsmisbruik. Van machtsmisbruik is onder
andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. De
externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten tussen ouders/leerlingen en
medewerkers van een school en tussen leerlingen onderling. De externe persoon (en ook de
klachtencommissie) is er dus niet voor klachten die in de thuissituatie spelen. Indien u een
klacht heeft, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe de
klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd een
oplossing te worden tussen ouders/leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen
worden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie.
Als externe vertrouwenspersoon is voor onze school aangewezen:
Mevr. J. Jongert, van menscounseling
Oosterleek 15
1609 GA Oosterleek
Tel. 06-15566929 of www.menscounselling.nl
7.4 Vertrouwensinspecteurs
Binnen de Inspectie van het Onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als
vertrouwensinspecteurs. Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en
ondersteunende taak bij klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie. Ieder
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bevoegd gezag van een school of onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij een vermoeden
van seksueel misbruik contact op te nemen met de vertrouwensinspecteurs.
Deze verplichting geldt voor klachten over leraren, directie en anderen die aan de school
contractueel verbonden zijn. Ook als niet meteen duidelijk is of sprake is van strafbare feiten,
dient de vertrouwensinspecteur ingeschakeld te worden voor overleg. Onderwijsinstellingen
en ook leerlingen kunnen eveneens contact opnemen met de vertrouwensinspecteur als zich
situaties van ernstig fysiek en geestelijk geweld hebben voorgedaan. Het Centrale
telefoonnummer is: 088-669-6000.
7.5 GGD Hollands Noorden
Ieder kind wordt vanaf het vierde jaar opgeroepen door de Jeugd
Gezondheid Zorg (JGZ) van de GGD. Nieuwsgierig naar de groei en
ontwikkeling van uw kind, bent u vast diverse keren op het
consultatiebureau geweest toen uw kind baby en peuter was. Na het
laatste contactmoment draagt het consultatiebureau het dossier
over aan de GGD Hollands Noorden.
Maar wat doet de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD nu eigenlijk? De JGZ van de GGD
zet zich in voor het beschermen, bevorderen en bewaken van de gezondheid, groei en
ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Dit betekent dat de JGZ zich richt op het
voorkomen, opsporen en bestrijden van oorzaken die deze groei en ontwikkeling kunnen
verstoren.
Bij de Jeugdgezondheidszorg werken jeugdartsen, sociaal verpleegkundigen,
doktersassistenten, logopedisten en administratief medewerkers. Gedurende de gehele
schoolperiode van uw kind wordt het drie of vier keer opgeroepen voor een contactmoment
bij de jeugdarts, sociaal verpleegkundige, doktersassistente of logopediste. Soms wordt een
extra gesprek of contactmoment afgesproken. Hebt u zelf vragen of maakt u zich zorgen over
de gezondheid van uw kind, dan kunt u een extra gesprek/contactmoment met de jeugdarts of
sociaal verpleegkundige aanvragen.
Naast de structurele contactmomenten biedt de GGD ook de volgende activiteiten aan:
• vaccineren volgens het rijksvaccinatieprogramma of van kinderen die onvolledig
gevaccineerd zijn
• cursussen: Opvoeden & Zo, Beter omgaan met pubers, etc.
• themabijeenkomsten over diverse onderwerpen met betrekking tot gezondheid
Medicijngebruik & medicijnprotocol:
Binnen de Stichting Present is – in overleg met de GMR – een medicijnprotocol opgesteld. In
het geval van medicijngebruik van kinderen worden de afspraken vastgelegd en ondertekend.
Medicijnen (ook aspirines e.d.) worden in geen geval zonder toestemming van ouders
toegediend. Voor het verrichten van medische handelingen wordt het protocol door ouders
besproken en ondertekend. Deze protocollen vindt u op onze website.
7.6 School- en vakantietijden
De schooltijden en de data van de vakanties kunt u in onze
informatiekalender vinden. Deze komt ieder jaar in de eerste week na de
zomervakantie uit.
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7.7 Over vrijstelling schoolbezoek
De leerplichtwet kent een aantal beperkte redenen, waarvoor ouders vrijstelling van het
schoolbezoek voor hun kinderen kunnen vragen. Deze zijn:
• vakantieverlof (art. 11f)
• gewichtige omstandigheden (art. 11g)
• vervulling van plichten wegens godsdienst- of levensovertuiging.
Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof kunt u alleen indienen:
• wanneer uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw
kind(eren); in dit geval dient u een werkgeversverklaring te overleggen
• of wanneer de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties.
Deze vakantie mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met de eerste
twee weken van het nieuwe schooljaar. Het gaat uitsluitend om uw eerste vakantie. Een extra
vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra lang weekend of langdurig
bezoek aan familie in het buitenland kan geen reden zijn om vrijstelling van schoolbezoek te
vragen.
Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof dient u uiterlijk zes weken vóór de verlangde
periode bij de schoolleiding in. Wanneer een verzoek later wordt ingediend wordt een tijdige
beslissing niet gegarandeerd.
Gewichtige omstandigheden
Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten uw wil gelegen zaken. Het
kan gaan om doktersbezoek, verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of
ambtsjubileum, ernstige ziekte van familieleden.
Als u denkt dat er gewichtige omstandigheden zijn om vrijstelling van schoolbezoek te vragen,
kunt u een verzoek voorleggen aan de schoolleiding. Als het gaat om een verzoek tot
vrijstelling voor méér dan 10 schooldagen, dan ligt de beslissing bij de leerplichtambtenaar van
de woongemeente. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar.
De ouder die zonder de vereiste toestemming een leerplichtige jongere van school houdt,
begaat een strafbaar feit.

De leerplichtambtenaar
In het kader van maatschappelijke zorg onderzoekt de leerplichtambtenaar de reden van het
schoolverzuim, biedt hij/zij hulp aan leerlingen, ouders en scholen bij het zoeken naar
oplossingen en stelt hij/zij alles in het werk om het verzuim te voorkomen. Hij/zij werkt samen
met hulpverlenende instanties of verwijst daarnaar. Hij/zij behandelt aanvragen voor verlof
onder schooltijd voor meer dan 10 dagen. De leerplichtambtenaar kan een zorgmelding doen
en heeft in het uiterste geval de mogelijkheid bij verwijtbaar gedrag van ouders, procesverbaal tegen hen op te maken.
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Tot slot
We hopen dat u, na het lezen van deze schoolgids, een indruk heeft gekregen van onze school.
Natuurlijk hebben we in deze schoolgids lang niet alles kunnen bespreken. Mocht u iets willen
weten dan lichten we op school graag één en ander toe. Indien gewenst, laten we u onze
school “in bedrijf” zien. Natuurlijk is uw zoon of dochter daarbij van harte welkom.
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