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In deze schoolgids vindt u alle informatie over onze fantastische school. Per 1 januari 
2022 zijn wij verder gegaan als zelfstandige school. We vertellen u graag over onze 
doelen, onze ondersteuningsmogelijkheden en nog veel meer. Uiteraard vindt u in 
deze gids ook veel praktische informatie voor het schooljaar 2022-2023. 

Mocht u na het lezen van onze schoolgids nog vragen of opmerkingen hebben dan 
horen wij het graag. Indien u graag nader wilt kennismaken met onze school, maken 
we graag tijd vrij voor een gesprek en rondleiding. Neemt u hiervoor gerust contact 
op met de school. 

Wij wensen iedere een mooi schooljaar toe.

Namens het team van CBS De Kopakker,
Elmar van Dokkum Erenstein, directeur

WELKOM OP 
DE KOPAKKER!
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1. IDENTITEIT

De Kopakker is een open christelijke basisschool. 
Wij hechten grote waarden aan de christelijke 
grondslag, maar staan open voor andere geloofs-
richtingen en andersdenkenden. Op onze basis-
school werken wij met de christelijke kalender 
en zullen wij deze ook volgen met de leerlingen. 
Dagelijks vindt er een opening plaats met de 
kinderen vanuit de Bijbel met een moment 
van gebed, lied of verhaal. Op deze wijze willen 
wij vanuit onze grondslag het woord van God 
meegeven aan de leerlingen. Wij verwachten van 
alle leerlingen, ouders en leerkrachten dat zij de 
christelijke identiteit van de school respecteren.

Naamgeving
Tot 2021 was de Kopakker een onderdeel van 
basisschool de Wendakker. De Wendakker is 
ontstaan in 2002, groeide snel en kreeg een 

tweede locatie: De Kopakker. Een kopakker is 
een synoniem voor een wendakker. Kopakkers 
zijn stroken langs beide einden van de akker, 
waar de boer zijn ploeg keert. De boer begint en 
eindigt op de kopakker. Ook zet hij het poot- of 
zaaigoed op de kopakker en daarmee poot of 
zaait hij zijn akker. Als de kopakker bewerkt is, is 
de boer klaar, de basis is gelegd. De boer moet 
het nu loslaten aan het wonder van groeien en 
bloeien. 
Sinds 2022 is de Kopakker een zelfstandige 
school geworden en dus los van de Wendakker. 
De naam Kopakker verwijst nu naar de oorsprong 
van zijn bestaan. 

Ambitie 
Onze leerlingen leren (doorgaans) binnen 8 jaar 
de basis van het lezen, schrijven, rekenen en 
taal in een prettige en stimulerende omgeving. 
Daarnaast leren ze zich te handhaven in de 
maatschappij en de wereld en leren ze zich 
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goed te verhouden tot zichzelf en de ander. Dit 
alles doen we vanuit de christelijke waarden en 
in dit alles brengen wij de leerlingen kennis en 
vaardigheid bij en helpen we bij het toepassen 
hiervan.  

Visie
De Kopakker is een kleinschalige school waar we 
elkaar zien en kennen. We zoeken de verbinding. 
Als professionals dragen wij bij aan de ontwik-
keling van iedere leerling, waarbij we zoveel 
mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften. 
Wij geloven dat een goede en respectvolle samen-
werking met ouders, kind en externe profes-
sionals essentieel is om de leerling te begeleiden.
Onze school biedt een hoge onderwijskwaliteit. 
We streven naar een optimale ontwikkeling van 
alle leerlingen. Dit betekent dat de leerkracht 
zich zoveel mogelijk, met de juiste didactiek en 
pedagogiek, richt op de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen. Wij geloven dat leerlingen goed 
kunnen leren door in een rustige omgeving het 
klassikale aanbod af te wisselen met samen 
oefenen en regelmatig bewegen. De school 
maakt gebruik van digitale hulpmiddelen, maar 
vindt het ook belangrijk dat leerlingen met 
boeken werken. Hierin behoudt de school een 
gezonde balans. In de acht schooljaren onder-
steunen we de leerlingen bij het vinden van hun 
plek in de maatschappij en begeleiden we de 
leerlingen in het proces zichzelf te zijn en hun 
kwaliteiten te ontdekken. Vanuit een open chris-
telijke identiteit vinden wij het belangrijk dat de 
christelijke waarden worden meegegeven.  

Schoolplan en speerpunt
Een keer per vier jaar wordt er een nieuw 
schoolplan opgesteld. Het huidige schoolplan 
loopt van 2019 tot en met 2023. Hierin beschrijven 

we welke resultaten we in deze periode willen 
bereiken en welke acties we daarvoor moeten 
uitvoeren. 
Per schooljaar werken we doelstellingen uit het 
schoolplan uit, evalueren we de voortgang en 
stellen we de doelen waar nodig bij. De doelen 
per schooljaar worden verzameld in een jaarplan.  
In 2021-2022 is er gewerkt aan: ‘krachtig onder-
wijs, professionaliteit en vakmanschap & samen-
werken’. Realisatie heeft plaatsgevonden in de 
diverse werkgroepen binnen het team. In dit 
schooljaar is er veel aandacht geweest voor 
de verzelfstandiging van de Kopakker. Op alle 
gebieden wordt gekeken wat de school vanuit de 
samenwerking met de Wendakker zal behouden 
en waar de school andere keuzes gaat maken. 
Er is een nieuwe visie tot stand gebracht met 
het team, waarbij we aandacht willen hebben 
voor kwaliteit van onderwijs, samenwerking 
en burgerschap. De praktische uitwerking van 
onze visie nemen we mee naar het volgende 
schooljaar. 

Voor het schooljaar 2022-2023 heeft CBS de 
Kopakker de volgende speerpunten opgenomen 
in het jaarplan: 
 
•  Doorgaande leerlijn van begrijpend lezen 

optimaliseren 
•  Instructiemodel EDI (Expliciete Directe Instructie)

implementeren 
•  Keuze nieuwe rekenmethode 

Overige doelen: 
•  Verdere implementatie en borging van leerling-

volgsysteem Mijn KleuterGroep 
•  Hoogbegaafdheid: signalering in de klas en 

passend aanbod 
•  Keuze nieuw leerlingtoetssysteem groep 3 t/m 8 
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2. ONS ONDERWIJS 

Visie op onderwijs 
Voor ons is er geen strikte scheiding tussen 
onderwijs en opvoeding, tussen kennis- en 
cultuuroverdracht en tussen kennis- en gewe-
tensvorming. Het gaat om het leggen van de 
verbinding en het aandachtig met elkaar omgaan 
binnen de belevingswereld van het kind. Alle 
activiteiten zijn erop gericht om aan te sluiten 
bij de onderwijsbehoefte van de kinderen: ‘Wat 
heeft dit kind nodig?’  

We: 
•  dagen kinderen uit en stimuleren ze om 

zelfstandig hun mogelijkheden optimaal te 
ontwikkelen; 

•  leren kinderen, o.a. door het geven van 
feedback, om kritisch te kijken naar en na te 
denken over hun werkhouding en resultaten. 
We leren kinderen eigenaar te worden van 
hun eigen leerproces;  

•  bieden een verantwoorde afwisseling in 
spelen, leren en onderzoeken en stimuleren 
het stellen van (leer)vragen; 

•  gebruiken een doorgaande lijn van groep 1 
tot en met groep 8 waarbij we werken vanuit 
doelen; 

•  werken met coöperatief leren; 
•  houden rekening met de verschillen in ontwik-

kelingsniveau, capaciteiten en talenten van 
kinderen; 

•  zijn kritisch op ons onderwijsaanbod: het 
moet aansluiten bij waar we voor staan en 
uitnodigen tot leren met plezier, waarbij we 
nieuwe ontwikkelingen volgen en vooral doen 
wat werkt;  

•  kijken goed naar kinderen en volgen hun 
ontwikkeling en welbevinden via een leerling-
volgsysteem en een heldere (zorg)structuur.  

 

Didactische keuzes 

Organisatie van ons onderwijs
Op de Kopakker kijken we wat het kind nodig 
heeft. We werken in principe klassikaal, binnen 
deze setting bieden we differentiatie aan. Hiervoor 
gaan we in schooljaar 2022-2023 intern aan de 
slag met het directe instructiemodel EDI. Door 
deze wijze te hanteren bieden wij in de klas hulp 
aan drie groepen: de basisgroep, de instructie-
afhankelijke groep en de instructie-onafhanke-
lijke groep.
Voor deze laatste groep hebben wij een hoogbe-
gaafdheids-coördinator binnen onze school. Zij 
ondersteunt de leerkrachten bij het aanbieden 
van juiste begeleiding aan de kinderen die meer 
aankunnen dan gemiddeld. Uitgangspunt is 
om lesstof te verminderen, waar mogelijk, om 
afhaken te voorkomen en uitdaging te bieden 
om zo het enthousiasme in leren te behouden.  
Vanaf groep 5 biedt Vivente de mogelijkheid om 
aan te sluiten in een externe groep voor meer 
uitdaging. Selectie hiervoor vindt plaats in overleg 
met de leerkracht, intern begeleider, het kind en 
ouder(s).
Voor kinderen in de instructie-afhankelijke groep 
is er in ieder lokaal een instructietafel aanwezig. 
Zij krijgen daar verlengde instructie van de eigen 
leerkracht of onderwijsassistent. Indien gewenst 
kan ook hier lesstof worden verminderd en kan 
er gekozen worden voor de inzet van extra oefen-
materiaal. Op onze school zijn er twee onderwijs-
assistenten aanwezig die ondersteuning bieden 
in alle groepen volgens een vast rooster. 

Op de Kopakker kan iedere leerling vanaf groep 3 
gebruik maken van een eigen device. Deze wordt 
door de leerkracht ingezet indien gewenst. Onze 
school kiest er nadrukkelijk voor om te blijven 
werken uit boeken, naast de digitale mogelijk-
heden. Wij streven naar een gezonde balans, 
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waarin we kennis overbrengen waarbij we 
digitale leermiddelen, maar oog behouden voor 
het werken uit boeken en samenwerken bevor-
deren. De school heeft een eigen leerlijn op het 
gebied van mediawijsheid. Hierin proberen we 
alle leerlingen digitaal vaardig te maken en kennis 
te geven over digitale zaken die van belang zijn 
voor nu en voor de toekomst. 

Naast rekenen, taal, (begrijpend) lezen en spelling 
bieden we natuur, geschiedenis, aardrijkskunde, 
sociaal-emotionele vorming en gymnastiek 
aan. De gymnastieklessen worden 1x per week 
gegeven door een vakleerkracht en 1x per week 
door de eigen leerkracht.  

In alle groepen is er aandacht voor de werkwijze: 
coöperatief leren. Deze werkvorm bevordert 
leerlingen om gestructureerd samen te werken. 
Hiervoor zitten de kinderen vanaf halverwege 
groep 3 in groepjes. Met deze werkvorm leren 
de kinderen niet alleen door de interactie met 

de leerkracht, maar ook door de interactie met 
elkaar. 

Dagprogramma
Uiteraard is het rooster voor iedere groep per 
dag verschillend. In iedere groep hangt het 
programma van de dag. Zo is er overzicht, duide-
lijkheid en structuur voor de kinderen. Verdeeld 
over de week wordt er aandacht gegeven aan 
de kernvakken: rekenen, taal, lezen en spelling. 
Uiteraard wordt dit afgewisseld met pauzes en 
verschillende vormen van werken. De kinderen 
hebben in totaal 15 minuten pauze in de ochtend 
en 45 minuten tussen de middag. Uiteraard is 
er ruimte in het dagprogramma voor creatieve 
vakken, aardrijkskunde, geschiedenis, natuuron-
derwijs, muziek en bewegingsonderwijs.

Wij werken met zelfstandig werkblokjes, deze 
geven aan of een kind een vraag heeft of bijvoor-
beeld zelfstandig aan het werk kan. Ook leren 
de kinderen met een weektaak werken en in de 
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bovenbouw met een agenda als voorbereiding 
op het voortgezet onderwijs.

Vanuit ons instructiemodel biedt de leerkracht 
de lesstof aan op drie niveaus: de basisgroep, de 
kinderen die wat meer uitleg nodig hebben en 
de kinderen die meer aankunnen. We kijken op 
de Kopakker dus naar wat het kind nodig heeft. 
Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, 
kunnen wij extra uitdagend materiaal aanbieden. 
Binnen ons cluster van Viventescholen in Stads-
hagen bieden wij de mogelijkheid voor kinderen 
uit de groepen 7 en 8 om aan te sluiten bij een 
externe plusklas: Eureka. Dit is een klas die 
speciaal bedoeld is voor kinderen die naast het 
klassikale aanbod meer uitdaging nodig hebben.

Vanuit onze visie hechten we grote waarde aan 
een hoge kwaliteit van onderwijs, waarin we de 
balans zoeken tussen in- en ontspanning. 

Digitale geletterdheid
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren 
om veilig, effectief, kritisch en bewust gebruik 
te maken van digitale middelen. Wij vinden het 
belangrijk dat wij ze zoveel mogelijk voorbereiden 
op de samenleving waarin digitale technologie 
en media een belangrijke plaats hebben. Vanuit 
de ICT-werkgroep is er een ontwikkellijn ‘media-
wijsheid voor kinderen’ ontwikkeld. Komend 
schooljaar zal de school deze leerlijn vertalen 
naar onze school en een plan maken voor ontwik-
keling en borging. 

Bewegingsonderwijs
Iedere groep krijgt 2x per week bewegingson-
derwijs aangeboden. Hiervoor maakt de school 
1x per week gebruik van een vakleerkracht van 
Sportservice en geeft de eigen leerkracht de 
andere les. Groep 1 en 2 volgen deze lessen in 
de gymzaal van de school. De kinderen van groep 
3 tot en met groep 8 krijgen twee keer in de week 
les in het Bewegingshuis bij het winkelcentrum 

Stadshagen. 
De organisatie van de sporttoernooien valt onder 
de verantwoordelijkheid van Sportservice Zwolle. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zoveel 
mogelijk bewegen en kennismaken met verschil-
lende vormen van sport. De school ondersteunt 
de sporttoernooien door promotie in de klas en 
bij ouders.

Expressie
Wij geloven dat een kind het beste leert door 
inspanning en ontspanning af te wisselen. Om 
het kind te laten ontspannen, bieden wij diverse 
energizers aan tussen de lessen door. Er zijn een 
muziekdocent en dramadocent gekoppeld aan 
de school die we regelmatig inzetten voor onder-
steuning. De kinderen komen bij de muzieklessen 
in aanraking met diverse muziekinstrumenten en 
verschillende vormen van muziek maken. Door 
verschillende toneelvoorstellingen en dans leren 
de kinderen hoe het is om op een podium te 
staan en geven we aandacht aan de verschillende 
manieren om jezelf te uiten. 

Praktische zaken 

Start- en eindtijden
Het schooljaar 2022-2023 starten wij met een 
continurooster, we hebben een 5-gelijkedagen-
rooster van 8.30 tot 14.10 uur.

De deuren van school openen om 8.20 uur. 
Iedere groep heeft een eigen ingang om 
teveel drukte bij één deur te voorkomen. Alle 
kinderen komen in principe zelfstandig het 
schoolplein op en nemen afscheid van hun 
ouders bij het hek. Indien gewenst mogen de 
ouders uiteraard altijd even meelopen. Op 
woensdag en vrijdag zijn de ouders van groep 
1-2 welkom om hun kind binnen te brengen. 
Voor groep 3 kunnen ouders op de maandagen 
mee naar binnen lopen, indien gewenst.  
Om 8.20 uur staan de leerkrachten van de 
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middenbouw op het schoolplein. Zij vangen hier 
de kinderen op en gaan gezamenlijk naar binnen.
De kinderen van de bovenbouw mogen 
zelfstandig naar binnen om naar hun klas te gaan.  
We verwachten dat iedere leerling om 8.30 uur 
in de klas aanwezig is. Om 14.10 uur zijn de 
kinderen klaar met de schooldag. 
In de jaarplanning staat vermeld wanneer 
kinderen vrij zijn. Deze planning wordt ieder jaar 
met ouders gedeeld en staat ook in ons commu-
nicatiesysteem Parro. 

Huiswerk
Leerlingen krijgen soms (maak- of leer)werk mee 
naar huis. Naarmate leerlingen ouder worden, 
neemt het huiswerk ook toe. Hierover zijn 
binnen school afspraken gemaakt. We vragen 
vaak de hulp van ouders en/of verzorgers bij 
het huiswerk maken. Uit onderzoek is namelijk 
gebleken dat de betrokkenheid die ouders en/of 
verzorgers hebben bij het leren, het schoolwerk 
dat leerlingen thuis met hun ouders samen doen, 

het meest ondersteunend is in de ontwikkeling 
van kinderen.
Wij willen onze leerlingen voorbereiden op 
het voortgezet onderwijs, maar we vinden het 
ook belangrijk dat ze kind moeten kunnen zijn. 
Daarom zoeken wij naar een gezonde balans en 
bouwen we de hoeveelheid huiswerk per groep 
op. We geven bijvoorbeeld huiswerk mee ter 
voorbereiding van een toets.

Keuzes in relatie tot sociaal-emotionele 
ontwikkeling

Groepsvorming
We starten ieder schooljaar met zogenaamde 
Gouden Weken. Deze onderwijsterm staat voor 
het grote belang van de groepsvorming aan 
het begin van een schooljaar. Het proces van 
groepsvorming begint na een zomervakantie 
weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen 
elkaar, de leraar en de regels. Deze eerste weken 
van het schooljaar zijn de belangrijkste weken 
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om een goed pedagogisch klimaat in de klas te 
creëren. Mede om deze reden kiest de school 
voor schoolreisjes van groep 1 t/m 7 en het kamp 
(groep 8) aan het begin van het schooljaar.
Na de kerstvakantie besteden we opnieuw extra 
aandacht aan de groepsvorming. We noemen 
deze weken de Zilveren Weken. 

Sociaal Veiligheidsplan en anti-pestprotocol
De school hecht grote waarde aan de veiligheid 
op school. Er zijn twee anti-pestcoördinatoren 
aanwezig die middels scholing gespecialiseerd zijn 
in deze problematiek. Op de website vindt u ons 
anti-pestprotocol en voor de medewerkers is er 
een sociaal veiligheidsplan, waarin we meerdere 
aspecten met betrekking tot de veiligheid in kaart 
hebben gebracht en volgen. 

Burgerschap
Burgerschap gaat over het aanleren van de 
waarden en normen van onze samenleving en 
de eigen waarden en normen. Vanuit onze open 
christelijke houding wordt hier dagelijks aandacht 
aan besteed. Daarnaast is hier methodisch 
aandacht voor middels onze methode KWINK. 
We hechten er groot belang aan om dit onderdeel 
op onze school te onderwijzen. 

Methode KWINK
KWINK is een methode voor sociaal-emotioneel 
leren. Alle groepen maken gebruik van deze 
methode en de thema’s zijn in de hele school gelijk 
in een bepaalde periode. KWINK ondersteunt bij 
het voorkomen van storend gedrag door groeps-
breed de focus te leggen op positief gedrag, 
gesprekken te voeren, filmpjes te bekijken, etc. 
Het is een online aanbod, op het niveau van 
de leerling, waarin de vijf competenties van 
Sociaal Emotioneel Leren altijd centraal staan:  
• Besef hebben van jezelf
• Besef hebben van de ander
• Keuzes kunnen maken
• Relaties kunnen hanteren 

 
Medezeggenschap leerlingen
  
Leerling aansluiten bij gesprekken
Wij vinden het belangrijk dat een leerling de 
(samenwerkings)driehoek tussen ouders, 
school en kind ervaart. Daarnaast vinden we het 
belangrijk om niet altijd over de leerling te praten, 
maar ook met het kind. Ons doel hierbij is om een 
leerling mee te nemen in de eigen ontwikkeling. 
Om deze reden vragen we bij de start van een 
schooljaar alle leerlingen, dus groep 1 t/m 8, mee 
bij het kennisgesprek met ouders en leerkracht. 
Bij het rapportgesprek sluiten de kinderen vanaf 
groep 5 ook aan.

Rapport
Om de ontwikkeling van de leerling inzichtelijk 
te maken, ontvangt de leerling 2x per jaar een 
rapport. Hierin staan de ontwikkelingen van de 
leerling genoteerd. De ouder ontvangt hierbij ook 
een uitdraai van de scores bij het CITO leerling-
volgsysteem. Indien er reden tot zorg is, zal de 
leerkracht dit al in een vroeger stadium met de 
ouders delen. 

Leerlingenraad
Wij vinden het belangrijk om kinderen deelgenoot 
te maken van wat er op de school speelt en hen 
de stem te gunnen. De Kopakker heeft hiervoor 
een leerlingenraad. Jaarlijks kiezen de leerlingen 
uit groep 5 t/m 8 een leerling die hen zal verte-
genwoordigen in de leerlingenraad. 
1x per maand komt de raad bij elkaar om te 
vergaderen met de directeur. Zij werken volgens 
agendapunten en brengen bespreekpunten terug 
in eigen klas. Agendapunten komen voort vanuit 
de groepen en/of vanuit het team. In 2021-2022 
zijn de volgende punten ter sprake gekomen: 
milieu en energiebesparing, aankleding school-
gebouw, inrichting schoolplein, het continu-
rooster, afvalscheiding, etc. De leerlingenraad 
ondersteunt bij activiteiten en projecten in de 
school.



11 SCHOOLGIDS 2022 | 2023 DE KOPAKKER

3. RESULTATEN VAN 
ONS ONDERWIJS

Leerlingvolgsysteem (LVS)
Gedurende de gehele loopbaan op de Kopakker 
monitoren we de ontwikkeling van de leerling. 

Onze school maakt hiervoor gebruik van het 
leerlingvolgsysteem ‘ParnasSys’. Dit is een 
digitale omgeving waarin we alle voortgang van 
de leerlingen kunnen volgen. Alle gegevens die 
we van de leerlingen hebben, worden hierin 
verzameld. Zo kunt u denken aan zaken als 
NAW-gegevens, notities van oudergesprekken, 
maar ook de resultaten van de CITO tussen-
toetsen, methodegebonden toetsen of vragen-
lijsten die de sociaal-emotionele ontwikkeling 
bepalen. Door de ingevoerde gegevens, de data, 
te volgen kunnen we kijken hoe de ontwikkeling 
van iedere leerling verloopt en hoe de prestaties 
zijn op de verschillende ontwikkelgebieden. Dit 
geldt voor de vakken als spelling en rekenen, 
maar ook voor de sociaal-emotionele ontwik-
keling. Hiermee borgen we onder meer de rode 
lijn in de ontwikkeling van elke leerling en wordt 
de overdracht aan het eind van het schooljaar van 
de ene naar de andere leerkracht stevig onder-
bouwd overgedragen.
Deze gegevens vormen voor ons het dossier over 
uw kind. Ouders en/of verzorgers kunnen dit 
dossier op verzoek op school inzien. Een dossier 
wordt vernietigd vijf jaar nadat een leerling de 
school heeft verlaten. Bij verhuizing van een 
leerling geeft de school op basis van het dossier 
een onderwijskundig rapport mee. Dit is wettelijk 
verplicht. 

In groep 1 en 2 wordt het leerlingvolgsysteem 
‘MijnKleutergroep’ gebruikt. De ontwikkeling 
van de leerlingen volgen we aan de hand van 
leerlijnen: mondelinge taal, rekenen en motoriek. 

In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we toetsen 
die bij de methode horen, maar ook zogenoemde 
niet-methode-gebonden toetsen van CITO (onder 
meer voor: voortgezegd technisch lezen, spelling, 
rekenen en begrijpend lezen). 
Met de ouders en/of verzorgers worden de 
resultaten van deze toetsen tijdens de ouder-
gesprekken besproken/toegelicht en deze zijn 
ook terug te vinden op het rapport. Eind groep 
8 wordt de CITO Eindtoets Primair Onderwijs 
afgenomen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 
volgt de leerkracht door minstens twee keer per 
jaar een observatielijst van ‘ZIEN’ in te vullen. Dit 
is een digitaal leerlingvolgsysteem op het gebied 
van sociale competenties. Daarnaast vullen de 
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 zelf ook twee 
observatielijsten in: de observatielijst leer- en 
leefklimaat en sociale vaardigheden. 

Twee keer per schooljaar houden we toetsweken 
waarin er niet-methode gebonden (CITO)toetsen 
worden afgenomen.

Analyses van de resultaten
De leerkracht maakt analyses naar aanleiding 
van de getoetste onderdelen. Meerdere keren 
per jaar heeft de intern begeleider zogenaamde 
groeps- en leerlingbesprekingen. De leerkracht 
bespreekt hierbij met de intern begeleider de 
ontwikkeling van de gehele groep en indivi-
duele leerlingen. Vanuit deze overleggen worden 
plannen aangepast voor een volgende periode. 
Ouders worden op de hoogte gebracht indien er 
zorgen zijn. Indien gewenst kan er overleg plaats-
vinden met de leerkracht en IB’er of het onder-
steuningsteam. 
 
Landelijke eindtoets Cito
De leerlingen van groep 8 doen mee aan de lande-
lijke CITO-eindtoets, deze toets heet officieel 
Centrale Eindtoets Primair Onderwijs (CEPO). Het 
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is net als alle andere CITO-toetsen een meetin-
strument. Het instrument CITO-eindtoets meet 
hoe de leerling op het moment van afname 
presteert op een aantal onderdelen. Deze onder-
delen, zoals algemene kennis, spelling, rekenen 
en begrijpend lezen zijn in de voorafgaande 
jaren niet altijd expliciet aan bod gekomen. We 
zien de toets vooral als een bevestiging van wat 
er in het volgen van de leerlingen al bekend 
was. In enkele gevallen vallen de resultaten (on)
gunstiger uit dan wij zouden verwachten. Dat 
is voor ons een reden om te onderzoeken wat 
er gebeurd is op het moment van afname. We 
komen in overleg met de leerling en de ouders 
altijd tot een helder en passend voortgezet 
onderwijs doorstroomadvies. In 2021-2002 lag 
de gemiddelde score van groep 8 boven het 
landelijk gemiddelde. 

4. ONDERWIJS-
ONDERSTEUNING
 
Passend onderwijs 
Een leerling die extra begeleiding nodig heeft, 
krijgt in eerste instantie die extra ondersteuning 
onder schooltijd, in de eigen groep, van de 
eigen leerkracht of onderwijsassistent. Dat kan 
zijn door bijvoorbeeld extra uitleg/ verlengde 
instructie aan de instructietafel en/ of werken 
op aangepast niveau. 

Intern begeleider
Op onze school is een intern begeleider werkzaam. 
De taken van de intern begeleider (IB’er) zijn 
onder meer het plannen van de toetsmomenten, 
het voorzitten van groepbesprekingen en het 
ondersteunen bij het maken van toetsanalyses. 
Ook het coördineren van interventies op basis 
van de hulp- en ondersteuningsvragen behoort 
tot de taken. De IB’er is medeverantwoordelijk 
voor de kwaliteit van het onderwijs en het totale 
zorgbeleid van onze school.
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Extra ondersteuning of uitdaging
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
krijgen zo mogelijk extra hulp en ondersteuning 
aangeboden. Extra ondersteuning kan bijvoor-
beeld geboden worden door de onderwijsassistent, 
de logopedist of fysiotherapeut. Ook kan er hulp 
geboden worden door de jeugd- en gezinswerker 
van het Sociaal Wijk Team (SWT) die verbonden 
is aan onze school (aanwezig iedere woensdag-
morgen). Verder kunnen we bij de uitvoering 
extra ondersteuning inschakelen van een ortho-
pedagoog vanuit Vivente. Alle inzet van onder-
steuning wordt uiteraard vooraf met u besproken 
en we houden u ook op de hoogte van de vorde-
ringen. Verzoek tot extra ondersteuning kan 
voortkomen vanuit leerkracht, intern begeleider 
of vanuit de ouders. Vraag een gesprek met ons 
aan, indien u zich ergens zorgen over maakt.  

Het ondersteuningsteam (ot) bestaat uit de 
verschillende samenwerkingspartners van de 
school met hun eigen expertise. Zij kunnen met 
ouders en leerkrachten om tafel gaan om de 
ondersteuningsbehoeften te verhelderen en 
afspraken te maken. Het staat iedere ouder/ 
verzorger vrij om zelf samenwerkingspartners 
voor ondersteuning te zoeken en indien gewenst 
te vragen om aan te sluiten bij een ot. De school 
blijft graag geïnformeerd over de interventies die 
mogelijk gepleegd worden buiten de school om 
en denkt graag met u mee. 

Eigen leerlijn
Voor sommige leerlingen gaat het aanleren van 
de lesstof niet vanzelf. In uitzonderlijke gevallen, 
kan het zijn dat de leerling het beste geholpen is 
met een eigen programma, een zogeheten ‘eigen 
leerlijn’ voor één of meerdere vakken. Uiteraard 
is dit een weloverwogen beslissing die we altijd 
in overleg met de ouders en in overleg met een 
deskundige willen maken. Indien we hiervoor 
kiezen, wordt er voor de leerling een ontwikkel-
perspectiefplan (opp) opgesteld. 

Schoolondersteuningsprofiel
Op alle Viventescholen willen wij de kinderen 
zoveel mogelijk onderwijs bieden in de eigen 
woonomgeving. Sommige scholen hebben extra 
kennis op specifieke gebieden zoals dyslexie, 
hoogbegaafdheid, rekenen, etc. De scholen 
hebben in hun schoolondersteuningsprofiel (sop) 
omschreven wat zij wel of niet kunnen bieden. 
Dit profiel is bij school opvraagbaar. 

Toelating Speciaal (Basis) Onderwijs
Wij zetten ons in voor de ontwikkelmogelijkheden 
van onze leerlingen. Soms lukt dat niet (meer) 
binnen onze eigen scholen. Dan kunnen wij, in 
overleg met de ouders/verzorgers, een verwijzing 
aanvragen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs 
(SBO of SO) bij de Commissie Toewijzen & 
Toelaatbaarheid (CTT). 

Schipperskinderen
De Kopakker is één van de basisscholen in 
Zwolle die onderwijs biedt aan schipperskin-
deren. Daarvoor werkt de school nauw samen 
met de stichting Landelijk Onderwijs Varende 
Kinderen (LOVK). Op het moment dat de ouders 
met hun schip in de buurt van de school zijn, 
zijn de varende kinderen van groep 1 en 2 
welkom in onze groepen om schoolervaring op 
te doen op hun toekomstige school. Het LOVK 
verzorgt onderwijs aan varende kinderen, zodat 
zij in groep 3 kunnen aansluiten op het reguliere 
onderwijs. De leerkrachten hebben regelmatig 
overleg met de LOVK-mentor.

Schipperskinderen gaan vanaf groep 3 dus 
gewoon naar school. Een aantal leerlingen zal 
op schooldagen verblijven in een schippersin-
ternaat. De Kopakker is één van de 12 basis-
scholen onderwijs schipperskinderen (BSOS) in 
Nederland. Tijdens het eerste leerjaar van het 
schipperskind gaat de groep meestal op bezoek 
bij het internaat om te zien waar hun klasge-
nootje woont.
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5.COMMUNICATIE 
SCHOOL-OUDERS
 
Samenwerking
Goede communicatie tussen school en ouders 
beschouwen wij als een belangrijke voorwaarde 
voor de ontwikkeling van het kind. Wij zien 
ouders/ verzorgers als samenwerkingspartners. 
We voeren regelmatig gesprekken met ouders 
en organiseren ouder- en informatieavonden.  
Naast het persoonlijk contact wordt het communi-
catiemiddel Parro gebruikt. Hierin kunnen ouders 
en leerkracht digitaal overleggen, vindt de ouder 
de jaarplanning, kunnen ziekmeldingen worden 
gedaan en houdt de leerkracht de gehele groep 
op de hoogte van ontwikkelingen. Soms is een 
persoonlijk gesprek gewenst, via Parro kan dan 
een datum voor een gesprek worden vastgelegd.  

Informatieavond
Aan het begin van ieder schooljaar is er een infor-
matieavond. Deze avond zijn alle leerkrachten 
op de school om kort te vertellen wat de doelen 
van dit nieuwe jaar zijn. Indien u meerdere 
kinderen op school heeft, kunt u na een half uur 
wisselen en aansluiten bij een volgende groep. 
Voor de ouders die klaar zijn, is er deze avond 
de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de 
centrale ruimte. 

Gesprekken
Volgens het jaarschema vragen we ouders om op 
school te komen voor gesprekken over hun kind. 
Bij het kennismakingsgesprek sluit de leerling zelf 
ook altijd aan. De ouders kunnen zich inschrijven 
op een tijdstip naar voorkeur. Inschrijvingen 
gebeuren via Parro. Indien gewenst is er altijd 
de mogelijkheid om extra op gesprek te komen, 
dit kan op verzoek van ouders of leerkracht.  
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In groep 7 vindt er met ouders en leerling een 
voorlopigschooladviesgesprek plaats. Een defi-
nitief schooladvies vindt plaats in groep 8. 

Ziekmelding/ afwezigheid
Indien uw kind ziek of afwezig is, vragen wij u 
om dit via Parro aan de leerkracht te melden 
voor 8.20 uur. 

Informatie vanuit directie
Ieder jaar wordt deze schoolgids opgesteld. Deze 
gids actualiseren we ieder jaar en bevat infor-
matie over het betreffende schooljaar. Aanvul-
lende informatie is te vinden op de website 
van de school. Iedere eerste maandag van de 
maand deelt de directie een digitale nieuws-
brief via Parro. Deze nieuwsbrief noemen we 
het Kopnieuws. 

Oudervereniging/ ouderrraad
De samenwerking tussen de school en ouders 
krijgt het meest concreet vorm in de ouder-
commissie van de Kopakker. Bij de start van 
schooljaar 2022-2023 is er nog een ouderver-
eniging. Dit is een zelfstandige vereniging met 
een voorzitter, penningmeester en secretaris. De 
ouders zijn leden. Op de Algemene Ledenverga-
dering in oktober 2023 zal er beslist worden of 
de Kopakker verder zal gaan met een ouderraad.
Hoe dan ook is onze school altijd op zoek naar 
ouderhulp. Hierbij kunt u denken aan ouderhulp 
bij diverse sport- en feestactiviteiten, bij controle 
op hoofdluis, schoolreizen, decoreren van de 
school etc. Mocht u vrijwilliger willen worden of 
heeft u vragen over de laatste stand van zaken 
dan kunt u terecht bij de directeur of mailen naar:  
ov.kopakker@vivente.nu

Ouderbijdrage
We vragen een vrijwillige ouderbijdrage om activi-
teiten en extra’s die niet tot het lesprogramma 
behoren te bekostigen. Hierbij kunt u denken aan 
kerst- en paasvieringen, Sinterklaas, excursies, 

toernooien, schoolreizen, etc. In schooljaar 
2022-2023 is het bedrag voor de ouderbijdrage 
€20 voor leerlingen uit groep 1 t/m 4 en €15 
voor leerlingen uit groep 5 t/m 8. Het verschil 
heeft te maken met de viering van Sinterklaas en 
cadeaus die hierbij gegeven worden. De betaling 
is geen verplichting, maar zorgt er wel voor dat 
we leuke dingen kunnen ondernemen. U krijgt 
van de school het betaalverzoek rond oktober. 

Medezeggenschapsraad (MR)
Via de MR praten ouders en leerkrachten mee over 
de inhoud en de organisatie van het onderwijs 
op school. Het waarborgen van de kwaliteit van 
het onderwijs staat daarbij voorop. Onderwerpen 
waarbij de MR betrokken is, zijn onder meer de 
besteding van het geld van de school, huisvesting, 
het vaststellen van de formatie en samenwer-
kingsverbanden met andere organisaties (zoals 
opvang).

De MR heeft verschillende instrumenten om 
haar taak uit te voeren. De belangrijkste daarvan 
zijn het recht op informatie, het instemmings-
recht en het adviesrecht. Daarnaast geeft de MR 
gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken 
die zij belangrijk vindt. De MR vergadert ongeveer 
acht keer per jaar met de directie.

CBS de Kopakker en CBS de Wendakker hebben 
gezamenlijk één MR omdat, hoewel de scholen 
in grote mate zelfstandig functioneren, formeel 
sprake is van één school.

De MR van beide scholen bestaat uit 8 personen: 
4 ouders en 4 leerkrachten. De samenstelling 
van zowel de totale MR als de ouder- en perso-
neelsgeleding is gelijk verdeeld over CBS de 
Kopakker en CBS de Wendakker. Onderwerpen 
die specifiek één van beide scholen aan gaan, 
worden voorbereid in een locatiecommissie, 
bestaande uit MR- leden van de desbetreffende 
locatie.
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De samenstelling ziet er als volgt uit:

Oudergeleding 
•  Geert Klijnstra, CBS de Kopakker 
•   Eric Meijer, CBS de Kopakker, voorzitter 

locatiecommissie KA, plaatsvervangend 
voorzitter MR

•  Jan Kroes, CBS de Wendakker, secretaris MR 
•   Arjan Alderliesten, CBS de Wendakker, 

voorzitter MR, voorzitter locatiecommissie 
WA

Personeelsgeleding
•  Jojanne Pool, CBS de Kopakker 
•  Rien van Dijk, CBS de Kopakker 
•  Ingeborg Wallet, CBS de Wendakker 
•  Johanna Blok, CBS de Wendakker

Heeft u een vraag aan de MR, laat het ons dan 
weten. Dat kan via mr.kopakker@vivente.nu 

Voor alle scholen van Vivente is er een gemeen-
schappelijke medezeggenschapraad (GMR). 
Vanuit onze school neemt dhr. Jos Dolstra, 
ouderlid, hierin zitting. Indien u vragen/ opmer-
kingen heeft voor de GMR kan dit via het 
mailadres mr.kopakker@vivente.nu t.a.v. GMR. 

6. PRAKTISCHE 
INFORMATIE VOOR 
OUDERS 

Aanmelden nieuwe leerling
Heeft u interesse in onze school en denkt u 
erover om uw kind bij ons aan te melden, dan 
kunt u dit kenbaar maken via het online formulier 
op onze schoolwebsite. Wanneer uw gegevens 
invult, nemen wij z.s.m. contact met u op. Wij 
maken dan graag een afspraak voor een kennis-
makingsgesprek en een rondleiding. Indien 
gewenst kunnen we ook een afspraak maken 
om uw kind een aantal uur mee te laten draaien 
in de groep. Hier mag u zelf ook bij aanwezig zijn. 

Als u na het bezoek de keuze maakt voor de 
Kopakker vragen wij u het interesseformulier in 
te vullen. Zo kunnen wij rekening houden met 
de mogelijke komst van uw kind naar de school.  
In verband met de wet op Passend onderwijs 
willen wij graag zo goed mogelijk inschatten of wij 
een nieuwe leerling op onze school goed denken 
te kunnen begeleiden. Bij een zeer vroege 
aanmelding is de inschatting of wij passend 
onderwijs kunnen bieden, soms te vroeg. Wij 
plaatsen het kind dan op een lijst van vooraan-
melding.
 
Twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, 
ontvangt u van ons het officiële aanmeldfor-
mulier. Na het invullen is het van belang dat 
beide, gezaghebbende ouders het formulier 
ondertekenen. Zodra wij het ingevulde formulier 
ontvangen hebben, plannen we met u een 
wenmoment. Indien gewenst nodigen we ouders 
uit om te bespreken of wij tegemoet kunnen 
komen aan de onderwijsbehoeften van het 
kind (passend onderwijs). Wij gaan altijd uit 
van eerlijke communicatie van ouders bij de 
aanmelding. 
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Meebrengen van ongewenste voorwerpen
Gelukkig komt het maar zelden voor dat een 
leerling bijvoorbeeld vuur(werk) of een mes bij 
zich heeft. Het lijkt overbodig, maar wij willen 
hier benadrukken dat wij hier stellig tegen zijn 
en melden dergelijke zaken bij de ouders. Met 
hen overleggen wij hoe hiermee om te gaan. Wij 
onderzoeken hoe en wat de aanleiding is voor de 
leerling om dergelijke gevaarlijke items mee te 
nemen naar school. In sommige gevallen doen 
wij ook melding bij de wijkagent. 

Grensoverschrijdend gedrag
Soms komt er bij een leerling ongewenst of 
grensoverschrijdend gedrag voor. Vooral als dit 
herhaaldelijk het geval is, kan dit de kwaliteit 
van onderwijs behoorlijk onder druk zetten. Wij 
gaan in voorkomende gevallen met de leerling 

en ouders/ verzorgers in gesprek om bij het 
kind bewustwording te generen. In een gesprek 
zoeken we naar afstemming over het gedrag.  
Mocht bepaald gedrag niet langer hanteerbaar 
blijken voor de medewerkers van de Kopakker, 
dan kan de directeur besluiten tot het geven van 
een time-out. Dit kan zowel intern (even ergens 
anders zitten) als extern (een paar dagen niet 
naar school) of zelfs leiden tot tot het schorsen 
van een leerling. De school blijft in alle gevallen 
verantwoordelijk voor en betrokken bij het onder-
wijsaanbod. Ondertussen zoeken we in die 
gevallen in samenspraak met ouders/ verzorgers 
en eventueel extern deskundigen naar een 
passende oplossing. In zeldzame gevallen kan dit 
betekenen dat de leerling op een andere school 
het onderwijs zal vervolgen. 
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Interne vertrouwenspersoon
Op onze school is een interne vertrouwens-
persoon aanwezig. Zij is het aanspreekpunt voor 
mensen met vragen over hoe om te gaan met 
klachten of bezwaren. De interne vertrouwens-
persoon behandelt de klacht niet inhoudelijk. Op 
onze school is dit in schooljaar 2022-2023 Bertine 
Pas: bertine.pas@vivente.nu 

Externe vertrouwenspersoon
De school kent ook een externe vertrouwens-
persoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon 
zien als een objectieve deskundige van buiten de 
school. Bij ingewikkelde situaties kan de interne 
vertrouwenspersoon de externe vertrouwens-
persoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook 
rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon zal 
in overleg met de school en u proberen maatre-
gelen te treffen waardoor de veiligheid terug-
keert. 

 Contactgegevens externe vertrouwens-
persoon:
Henk Grit, hgrit@viaa.nl, 
T 038- 4255542 / 06-24321661 
Gecertificeerd VP en aangesloten bij de Landelijke 
Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV)

Anti-pestcoordinatoren
Leerlingen en ouders kunnen te maken krijgen 
met pesten op school. Het is belangrijk dat u met 
uw verhaal bij iemand op school terecht kunt. 
Wij hebben op school twee mensen hiervoor 
opgeleid. Zij gaan met u in gesprek, denken mee 
en kunnen overgaan tot het inzetten van inter-
venties. Voor schooljaar 2022-2023 zijn dit: Ilse 
Fokkema: ilse.fokkema@vivente.nu en Bertine 
Pas: bertine.pas@vivente.nu 

Verzuim en verlof
De gemeente Zwolle houdt samen met de 
inspectie voor het onderwijs toezicht op het 

verzuim in het onderwijs. Natuurlijk weten we 
dat er altijd een reden kan zijn, waarom een kind 
te laat op school komt, of er een dag(deel) niet op 
school kan zijn. Er zijn echter vastgestelde regels 
voor geoorloofd verzuim. Deze regels zijn door 
de overheid vastgesteld. Wanneer leerlingen 
ongeoorloofd afwezig zijn, dan zijn scholen 
verplicht dit te melden bij het Bureau leerplicht. 
Extra verlof moet altijd bij de directie worden 
aangevraagd. Het formulier voor extra verlof kunt 
u vinden op de website of bij de directie. 
Te laat komen is voor een kind vervelend en kan 
de les voor anderen enorm verstoren. Daarnaast 
mist uw kind onderwijstijd als hij/ zij regelmatig 
te laat komt. Probeer er daarom voor te zorgen 
dat uw kind op tijd is, dus 8.30 uur in de klas. 

BuitenSchoolse Opvang (BSO) 
Op de Kopakker biedt Partou de mogelijkheid 
voor opvang voor en na schooltijd. Voor meer 
informatie verwijzen wij u graag naar de website 
van Partou (www.partou.nl). 

Hoofdluis
Het luizenpluisteam van de Kopakker controleert 
iedere eerste woensdag na iedere vakantie het 
haar van de kinderen.
Indien er luizen of neten geconstateerd worden 
bij uw kind, wordt er door de leerkracht met u 
contact opgenomen. Wij verwachten dat u actief 
aan de slag gaat om te zorgen dat de luizen/ 
neten zo spoedig mogelijk zijn verdwenen. Naast 
de bekende shampoo is vooral het advies om het 
haar veel te kammen. Mocht het u niet lukken om 
actief aan de slag te gaan tegen de luizen/ neten 
door bijvoorbeeld geldgebrek voor shampoo of 
onvoldoende kennis over de bestrijding, neemt 
u dan contact op met de directie van de school. 
We denken graag mee in oplossingen. 
Het luizenpluisteam komt na enkele weken terug 
om het kind opnieuw te controleren.
Mocht u thuis luizen hebben gevonden bij uw 
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kind, wilt u dit dan melden aan de leerkracht, 
zodat we andere ouders ook actief kunnen 
meenemen. 

Gezond tussendoortje
Onze school maakt gebruik van het aanbod 
‘Schoolfruit’. Wij krijgen daarmee een periode in 
het jaar fruit aangeleverd voor alle kinderen. We 
melden vooraf welk fruit er wordt geleverd, zodat 
u een inschatting kunt maken of uw kind dit zal 
eten. Indien uw kind het niet lust, wilt u dan een 
ander fruit meegeven deze dag? 
We willen als school een gezond tussendoortje 
aanmoedigen. We beseffen dat fruit een duurdere 
uitgave is, vandaar dat we in ieder geval op twee 

dagen (dinsdag en donderdag) vragen om fruit 
mee te geven. Onze voorkeur gaat uit naar alle 
dagen fruit.  Snoep bij een pauze of iets met vele 
suikers keuren wij ten zeerste af. Indien u dit 
meegeeft, kan de leerkracht hierover met u het 
gesprek aangaan.
 
Jarig zijn
Als leerlingen jarig zijn, vieren we dit in de groep. 
We zingen met z’n allen voor de jarige en vaak 
deelt deze in de groep een traktatie uit. De 
leerling ontvangt een verjaardagskaart van de 
leerkrachten. Wij adviseren gezonde traktaties 
mee te geven, maar laten u hier verder uiteraard 
vrij in. 
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Leerkrachten vieren gezamenlijk hun verjaardag 
op een speciale dag tijdens het schooljaar. Kijk 
in de jaarplanning wanneer deze dag is. 
 
Mobiele telefoons
Steeds vaker zien wij leerlingen met mobiele 
telefoons of andere (dure) apparaten op school. 
Het gebruik van deze apparaten is, tenzij anders 
afgesproken met de leerkracht(en) en/of directie, 
is niet toegestaan. Wij adviseren deze apparaten 
thuis te laten. De school is niet verzekerd voor 

het kwijtraken of beschadigen van dergelijke 
apparatuur. Mocht een leerling om redenen toch 
zijn/ haar telefoon bij zich hebben, dan is het de 
afspraak deze bij de leerkracht in te leveren. 

Gevonden voorwerpen
Wij raden aan om jassen, tassen, laarzen, 
handschoenen, gymkleding, etc. van een naam 
te voorzien. Mocht er iets missen, dan liggen er 
gevonden voorwerpen in de hal bij hoofdingang.  

Team De Kopakker 2022-2023 

Colofon Fotografie: Arjan Alderliesten - jestaaterop.nl | Vormgeving: Jore ontwerp
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KRACHTIG EN PRACHTIG 
ONDERWIJS

krachtig 
en prachtig 
onderwijs



DE KOPAKKER SCHOOLGIDS 2022 | 2023 22

  

  

Vivente 

Vivente is een stichting van scholen en onder-
steunende diensten die christelijk onderwijs 
verzorgt aan kinderen. Er zijn 16 basisscholen 
met verschillende onderwijsconcepten (jaarklas-
sensysteem, Early-Bird, Daltononderwijs en fase-
onderwijs), een school voor speciaal basisonder-
wijs en een ondersteunend dienstenbureau. 
 
Voor de periode 2019-2023 is ons beleid gefor-
muleerd in het Koersplan 2019-2023 Krachtig 
onderwijs in een krachtige omgeving.  
Het koersplan geeft richting voor de komende 
vier jaar en we willen onze leerlingen wortels 
en vleugels geven. In het onderwijs willen we 
dat ze boven zichzelf uitstijgen en bereiken wat 
ze kunnen en willen. Maar voordat ze kunnen 
vliegen, hebben jongeren ook wortels nodig: ze 
moeten weten wie ze zijn en wat hun normen 
en waarden zijn (Janusz Korczak). Ze mogen 
opgroeien tot volwaardige medeburgers. 
 
We zien het als onze opdracht om kinderen voor 
te bereiden op een toekomst waarin zij vanuit 
hun eigen betekenis van toegevoegde waarde 
zijn voor de samenleving waar zij deel van 
uitmaken. Gebaseerd op de oorsprong vanuit 
de christelijke traditie en het christelijke geloof, 
vertaald in de woorden geloof, hoop en liefde.  
 

Wijze van besturen 

Het bestuur is eindverantwoordelijk in de orga-
nisatie. De Code Goed Bestuur PO is daarbij 
leidend. De manier waarop Vivente wordt 
bestuurd vindt u hier kort samengevat: 
•    de raad van toezicht houdt toezicht en advi-

seert het college van bestuur; 
•    het college van bestuur is integraal verant-

woordelijk voor de organisatie; 
•   de directeuren zijn verantwoordelijk voor hun 

scholen; 

  

  

  

•    de gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raad adviseert over het beleid van de stich-
ting en heeft op een aantal terreinen instem-
ming- of advies bevoegdheden; 

•   de medezeggenschapsraden van de scholen 
adviseren over het beleid van de eigen 
scholen en hebben op een aantal terreinen 
instemming- of advies bevoegdheden. 

 
Het postadres van Vivente is: 
Postbus 40220 • 8004 DE ZWOLLE

Het bezoekadres is
Dobbe 73a • 8023 JX  ZWOLLE
Tel. 038 -355 65 70
Email: kantoor@vivente.nu 

  
Website  

Op onze website vindt u uitgebreide informatie 
over Vivente, over de scholen en over ons beleid. 
> www.vivente.nu.
 

GMR 

Vivente kent een GMR. Deze raad bestaat uit 
16 leden (8 ouders en 8 personeelsleden). De 
leden van de raad zijn afkomstig uit de scholen. 
De raad overlegt met de CvB. U kunt de GMR 
bereiken via gmr@vivente.nu. Het G(MR) regle-
ment kunt u opvragen bij uw school. 
 

Ouders en / of verzorgers 

Partnerschap met ouders en de communicatie 
met ouders is belangrijk voor ons. Ouders 
worden bij de school en het onderwijs van 
hun kind betrokken. Ze hebben gelegenheid 
zitting te nemen in de medezeggenschapsraad, 
ouderraad, oudervereniging of in de gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad. Daar-
naast betrekken scholen op diverse manieren 
de ouders in het onderwijs of bij verschillende 
activiteiten. 
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Identiteit 

De Vivente scholen werken vanuit de christelijke 
traditie. We vertellen de verhalen uit de Bijbel, 
we vieren en zijn samen onderweg. Daarbij is 
er ruimte voor veelkleurigheid en respecteren 
we elkaar. Identiteit is voor ons inclusief. Vanuit 
veelkleurigheid mag je de ander ontmoeten, 
leren we dat we samen verantwoordelijk zijn 
voor elkaar en benadrukken we ook dat we 
goed voor elkaar en de aarde moeten zorgen. 
Een duurzame maatschappij en wereld, begint 
bij vorming en kinderen. Daarin willen we hen 
meenemen en onderwijzen. 

Visie van Vivente  

Vivente staat voor ‘krachtig en prachtig onder-
wijs’. In een veilige omgeving bieden we dege-
lijk én uitdagend onderwijs. De leeromgeving is 
daarbij krachtig en ondersteunend. We vinden 

ons onderwijs ook prachtig omdat het kinderen 
verder helpt in de ontwikkeling en kinderen tot 
verwondering brengt over de wereld waarin ze 
opgroeien. We hebben hoge verwachtingen van 
kinderen. Ze zijn onze inzet waard. Dat zien we 
als onze dagelijkse uitdaging en opdracht.  

Vivente en passend onderwijs 

Vivente investeert in kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs en bevordert dit door talenten van 
kinderen te ontdekken en te ontwikkelen. Wij 
bieden onderwijs dat voor alle kinderen passend 
is en als het nodig is, ontvangen zij daarbij extra 
ondersteuning. 
Collega’s en scholen die samenwerken zijn 
essentieel. Daarom hebben onze scholen onder-
ling contact en streven ze naar het uitwisselen 
van deskundigheid en talenten.  

krachtig 
en prachtig 
onderwijs
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Voor ieder kind wordt waar mogelijk binnen 
Vivente een passende plek gezocht. In sommige 
situaties kan voor een korte of langere periode 
gebruik gemaakt worden van de expertise van 
Speciaal (Basis) Onderwijs De Brug (De Over-
brugging). 
 

Kernteam Passend onderwijs en het 
ondersteuningsteam   

De school zoekt naar een zo passend mogelijk 
aanbod, begeleiding en ondersteuning.  Soms 
komt het voor dat de begeleiding van een leer-
ling meer vraagt dan alleen les in de klas of een 
extra uitlegmoment.  Om de leerling, de leer-
kracht en de school te kunnen ondersteunen 
bij deze vragen is er binnen onze organisatie het 
Kernteam Passend Onderwijs (KPO) werkzaam. 
In dit team zitten onderwijsdeskundigen, ortho-
pedagogen en gedragsdeskundigen.

In geval van intensievere begeleiding, extra 
onderzoek of andere hulpvragen wordt het kind 
of de groep besproken binnen het ondersteu-
ningsteam van de school. Ouder(s)/verzorger(s) 
en leerkracht worden uitgenodigd voor een 
Multidisciplinair overleg (MDO) met het onder-
steuningsteam. De intern begeleider, de ortho-
pedagoog vanuit het KPO, de jeugd- en gezins-
werker vanuit de gemeente maken ook deel 
uit van dit ondersteuningsteam. Zij adviseren 
en begeleiden bij zorg rondom een leerling en 
indien besproken binnen het ondersteunings-
team kunnen zij ook onderzoek oppakken. Op 
enkele scholen sluit ook de jeugdverpleegkun-
dige van de GGD aan. Als er externe hulpverle-
ning betrokken is bij het kind, dan worden zij 
ook uitgenodigd om aan te sluiten.  
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Verantwoordelijkheden ondersteuningsteam 
•    Intern begeleider: bewaken van de processen, 

aansturen van overleggen. 
•    Jeugd- en gezinswerker: advies en ondersteu-

ning bij opvoedkundige vragen, waar nodig 
voeren van kindgesprekken of doorverwijzen 
naar andere vormen van hulpverlening. 

•    Orthopedagoog: advies en meedenken op 
het gebied van leer- en gedragsvragen van 
de leerling in de groep.

  
Toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) 
•    Het ondersteuningsteam maakt deel uit 

van de schoolorganisatie. De leerkracht kan 
ondersteuningsvragen op groeps- en of leer-
lingniveau voorleggen aan de intern bege-
leider en het ondersteuningsteam. 

•    Voor een observatie, kindgesprek en/
of onderzoek bij een kind wordt er altijd 
toestemming gevraagd aan de ouder(s)/
verzorger(s) van het kind. 

 •    Voor een observatie en kindgesprek 
volstaat toestemming per e-mail. 

 •    Voor onderzoek wordt gewerkt met een 
toestemmingsformulier en vindt altijd een 
intake met de ouders /verzorgers plaats.  

Privacy

In ons onderwijs worden leerlingen voorbereid 
op een wereld waarin kennis, veerkracht, flexi-
biliteit en competenties als samenwerken en 
het verwerken van informatie de basis is. Het 
verwerken van informatie gebeurt zowel door 
leerkrachten als door leerlingen veel digitaal 
en online. Dit vraagt om heldere richtlijnen en 
kaders.  Wij hebben hiervoor een privacyregle-
ment en een privacystatement opgesteld. Hierin 
staat beschreven hoe onze scholen omgaan met 
het bewaken en beschermen van de persoons-
gegevens. Met dit beleid wordt ge(waar)borgd 
hoe, wie en onder welke voorwaarden met 

persoonsgegevens mag werken of deze mag 
inzien. Het protocol bevat de uitgangspunten 
om de privacy van personen goed te regelen 
en inzichtelijk te maken voor medewerkers en 
ouders. Belangstellenden kunnen de integrale 
tekst van het privacy protocol doorlezen. Bij 
vragen, opmerkingen en/of problemen rondom 
de privacy van persoonsgegevens, kunt u mailen 
naar avg@vivente.nu. 
 

Verzekeringen en aansprakelijkheid 

Ongevallenverzekering
Vivente heeft voor alle leerlingen een ongeval-
lenverzekering afgesloten. Deze verzekering 
geeft recht op een (beperkte) uitkering indien 
een ongeval tot overlijden of blijvende invalidi-
teit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tand-
heelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, 
voor zover de eigen verzekering van betrok-
kenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door 
eigen risico. Schade aan materiële zaken zoals 
brillen,beugels, kleding en vervoermiddelen 
zijn niet meeverzekerd. Geneeskundige en 
tandheelkundige kosten worden bovendien tot 
bovengenoemde maxima uitsluitend vergoed 
wanneer de eigen ziektekostenverzekering van 
de gedupeerde de kosten niet of niet volledig 
voor haar rekening neemt. De fysiotherapie 
-kosten worden vergoed nadat de fysiotherapie 
behandelingen vanuit de eigen ziektekostenver-
zekering gebruikt zijn. 
De ongevallenverzekering is afgesloten onder de 
navolgende voorwaarden: 
  
•    € 12.500,00 per persoon in geval van over-

lijden. 
•    € 60.000,00 maximaal per persoon in geval 

van blijvende invaliditeit. 
•    € 3.000,00 maximaal per persoon voor 

geneeskundige kosten. 
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•    fysiotherapie (voor ongevallen na 1juni 2019) 
15 behandelingen 

•    € 3.000,00 maximaal voor tandheelkundige 
kosten. 

•    reiskosten t.b.v. ouders/verzorgers €0,19 per 
km met een maximum van € 100, - 

•    schade als gevolg van agressie en geweld 
€1.500, - * 

  
* Indien de daaruit voortvloeiende schade het 
rechtstreeks gevolg is van de werkzaamheden welke 
verzekerde uit hoofde van zijn/haar functie verricht. 
  
Deze verzekering is van kracht gedurende de 
schooltijden evenals tijdens het gaan en komen 
van de scholen, en wel vanaf een uur voor de 
aanvang tot een uur na het verlaten van de 
school. Bovendien is deze verzekering van kracht 
gedurende excursies, schoolreizen en werk-
weken, die onder leiding staan van de school. 
In principe vallen alle door de school geïnitieerde 
activiteiten onder de dekking van de verzekering. 
  
Indien onverhoopt een leerling een ongeval 
mocht overkomen, moet dit onmiddellijk aan 
de administratie van de school worden mede-
gedeeld. De leerling ontvangt dan een schade-
aangifteformulier dat na invulling en onderteke-
ning onmiddellijk moet worden ingeleverd bij de 
administratie. 
 
Aansprakelijkheidsverzekering  
Voor personeel, vrijwilligers en ouders die aan 
schoolse dan wel buitenschoolse met de school 
min of meer verband houdende activiteiten deel-
nemen heeft de school een aansprakelijkheids-
verzekering afgesloten. Verzekerd is de aanspra-
kelijkheid voor door derden geleden schade in 
verband met handelen of nalaten in de verze-
kerde hoedanigheid, zulks met inachtneming 
van de in de polis van toepassing verklaarde 

voorwaarden en rubrieken. Opzet is uitgesloten 
van de dekking. 
 
Eigendommen van de leerlingen 
De school stelt zich niet aansprakelijk voor 
zoekraken, beschadiging of diefstal van eigen-
dommen van de leerlingen, ook niet uit kluisjes. 
 
Nota bene 
Schade die door onrechtmatig handelen van 
een leerling wordt veroorzaakt, valt onder de 
eigen verantwoordelijkheid van die leerling (of 
die van de ouders als de leerling jonger dan 14 
jaar is). In geval van schade zal dan aanspraak 
moeten worden gemaakt op de particuliere 
verzekering van de betreffende leerling/ouders.  
  

Medische handelingen onder schooltijd 

Soms wordt aan de school gevraagd om medi-
sche handelingen ten behoeve van de leerlingen 
onder schooltijd te verrichten. Met het oog op 
de gezondheid van de leerlingen is het van groot 
belang dat in dergelijke situaties zorgvuldig 
wordt gehandeld. Schoolleiding en de leer-
krachten moeten voldoende kennis en vaar-
digheden hebben om het medisch handelen 
op een verantwoorde manier uit te voeren. 
De procedure hiervoor is beschreven in het 
Protocol Medisch Handelen. Het protocol vindt 
u op www.vivente.nu. 
 

Zorgplicht en het daarbij horende 
aannamebeleid (Artikel 13 1f) 

Er is sprake van zorgplicht. Dit betekent dat 
Vivente ieder kind en in het bijzonder de 
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, 
een passende onderwijsplek biedt. In grote 
lijnen vindt er eerst een kennismakingsgesprek 
met de directeur en/of de intern begeleider van 
de school plaats. Daarna neemt u als ouder(s) 
het besluit of u uw kind aanmeldt bij de school 
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van uw keuze. De school heeft vervolgens 10 
weken de tijd om uit te zoeken of de ondersteu-
ningsvraag voor uw kind door de school beant-
woord kan worden. Als dat het geval is, gaat de 
school over tot daadwerkelijke inschrijving. Kan 
de school niet voldoen aan de ondersteunings-
vraag dan wordt er samen met ouders/verzor-
gers gezocht naar een geschikte onderwijsplek.  
Na de inschrijving vertrouwt u uw kind aan ons 
toe en delen wij met u vanaf dat moment een 
grote verantwoordelijkheid voor de ontwikke-
ling van uw kind. Op al onze scholen willen we 
die ontwikkeling zo goed mogelijk begeleiden.  
Inschrijving van uw kind betekent ook dat u de 
grondslagen van onze stichting en de regels van 
de school respecteert. 
 

Klachtenregeling 

Het is belangrijk dat de school een omgeving is, 
waar uw kind, maar ook de medewerkers zich 
veilig voelen. Een school is echter een omgeving 
waar mensen intensief met elkaar omgaan en er 
kunnen zich situaties voordoen die het gevoel 
van veiligheid wegnemen. Meestal worden deze 

  

situaties in onderling overleg uitgesproken en 
bijgelegd. Soms vindt op school een gebeurtenis 
plaats waar ouders of leerlingen het niet mee 
eens zijn en een oplossing niet gevonden wordt. 
Vivente vindt het belangrijk dat wanneer hier 
een klacht uit voort komt deze zorgvuldig wordt 
behandeld en beschikt daarom over een klach-
tenregeling. Deze regeling is bestemd voor alle 
betrokkenen van onze scholen, zoals leerlingen, 
ouders en verzorgers, directieleden, vrijwilligers 
en overige personeelsleden. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 
folder “Omgaan met klachten en bezwaren”. Deze 
kunt u terugvinden op onze website. 
 

Beleid ten aanzien van schorsing en 
verwijdering 

Met elkaar staan voor goed onderwijs betekent 
dat we met elkaar het gesprek voeren over 
waarden en normen. We vinden het belangrijk 
dat kinderen leren hoe je met elkaar omgaat. Als 
het gedrag van kinderen (of ouders/verzorgers) 
hier haaks op staat, ontstaat er een probleem. 
We gaan dan altijd op zoek naar de vraag hoe 
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dit komt. In extreme situaties kan dit leiden 
tot schorsing of verwijdering. Het document 
schorsen en verwijderen vindt u op de website. 
 

Veiligheidsbeleid (Artikel 13 i)

Binnen onze scholen is veiligheid van groot 
belang. Leerlingen en medewerkers moeten 
zich tijdens hun werken op de scholen veilig 
voelen. Deze veiligheid betreft zowel fysieke als 
sociale veiligheid. De fysieke veiligheid heeft te 
maken met de gebouwen en de inrichting ervan. 
Voor de scholen zijn er ontruimingsplannen, die 
regelmatig worden gecontroleerd en beproefd. 
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de 
veiligheidsvoorwaarden in de gebouwen (brand-
bestrijdingsmiddelen, noodverlichting, enz.).  
 
De sociale veiligheid is een zaak waar de scholen 
veel aandacht aan besteden. In de lessen, in de 
contacten met de leerkrachten, tijdens pauzes 
en activiteiten is de sociale veiligheid van leer-

lingen van belang en daarom in ieders aandacht.  
 
Naast de aandacht van medewerkers en 
mentoren kent de school ook vertrouwens-
contactpersonen. Iedere school heeft een 
interne vertrouwenspersoon die leerlingen 
ondersteunen in vragen rond veiligheid (en 
andere vragen!).  
In de tweejaarlijkse enquêtes onder leerlingen 
en medewerkers wordt de veiligheid ook 
bevraagd. Hier gaat het om de fysieke en sociale 
veiligheid. De uitkomsten van deze enquêtes 
worden intern besproken en leiden, waar nodig, 
tot aanpassing van de gebouwen of het beleid. 
 

Meldplicht bij seksueel misbruik 

Alle schoolmedewerkers moeten het college 
van bestuur onmiddellijk informeren over een 
mogelijk zedendelict. Een tussenpersoon infor-
meren, zoals de schoolleiding of interne vertrou-
wenspersoon, is niet voldoende. 
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Meldcode huiselijk geweld en kinder-
mishandeling 

Onze scholen hanteren de wettelijk verplichte 
‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishande-
ling’. Dit is een stappenplan voor professionals 
en instellingen bij (vermoedens) van kindermis-
handeling en/of huiselijk geweld. Het stappen-
plan biedt ondersteuning bij de vraag of melden 
bij Veilig Thuis noodzakelijk is en vervolgens om 
te beslissen of het verlenen of organiseren van 
hulp (ook) mogelijk is. Wij hebben daarvoor 
een protocol opgesteld, onze medewerkers 
zijn verplicht om volgens deze richtlijnen te 
handelen. 
 

Registratie ongevallen 

Vivente scholen registreren de ongevallen die 
plaatsvinden, Indien mogelijk worden verbe-
teringen aangebracht zodat herhaling van een 
ongeval kan worden voorkomen. De ongevallen 
worden geregistreerd vanaf het moment dat het 
dusdanig ernstig is, dat er een huisarts moeten 
worden ingeschakeld. De ongevallenregistratie 
wordt jaarlijks gecontroleerd en besproken 
zodat voortdurend de veiligheid van de leer-
lingen bewaakt wordt. 

Vivente en Samenwerkingsverband 
23-05 (Artikel 13 m) 

Vivente maakt deel uit van het regionale Samen-
werkingsverband 23-05. Het samenwerkingsver-
band is verantwoordelijk voor de bekostiging 
van de ondersteuning en de verdeling van de 
middelen voor kinderen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte.  Het budget dat een 
samenwerkingsverband krijgt toebedeeld, 
baseert de overheid op het aantal leerlingen in 
de regio. Samenwerkingsverband 23-05 streeft 
ernaar om de onderwijsondersteuning zo goed 
mogelijk te regelen. 

Het bevoegd gezag is verplicht een melding van 
een mogelijk zedendelict direct voor te leggen aan 
de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van 
het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur stelt 
vast of er sprake is van een redelijk vermoeden 
van een strafbaar feit. Bij het vermoeden van 
een strafbaar feit is het bevoegd gezag altijd 
verplicht aangifte van misbruik te doen bij de 
politie. Vervolgens informeert het schoolbestuur 
de betrokkenen hierover.  
 

Meldpunt vertrouwensinspecteur 

Ouders, leerlingen, medewerkers, directies, 
besturen en interne vertrouwenspersonen 
kunnen de vertrouwensinspecteur van de 
Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in 
of rond de school (ernstige) problemen voor-
doen op het gebied van: 
•  discriminatie en radicalisering; 
•  psychisch en fysiek geweld; 
•  seksuele intimidatie en seksueel misbruik.  

De vertrouwensinspecteur luistert, informeert 
en adviseert wanneer nodig. De melding wordt 
geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de 
vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrou-
wensinspecteur ook adviseren in het traject naar 
het indienen van een formele klacht of het doen 
van aangifte.  
De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantoor-
uren bereikbaar op telefoonnummer 0900-
1113111 
 
Als er sprake is van een strafbaar feit, kunt u 
daarvan aangifte doen bij de politie zodat er een 
rechtszaak kan volgen. De rechter beoordeelt 
in dat geval of de dader moet worden bestraft. 
U kunt over een strafbaar feit ook een klacht 
indienen bij de klachtencommissie, maar die kan 
een dader geen straf opleggen.  
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Schoolbesturen leggen verantwoording af aan 
het samenwerkingsverband. Daarbij zijn de 
volgende aspecten essentieel: krijgt het kind 
onderwijs op de beste plek, wordt het geld daad-
werkelijk besteed aan ondersteuning, verloopt 
het proces goed (geen wachtlijst of thuiszitters).  
Voor een kind dat extra ondersteuning nodig 
heeft, wordt een groeidossier opgesteld. Daarin 
staan de eigenschappen, de talenten en de 
belemmeringen van de leerling vermeld. Soms 
gebeurt het dat op de school geen recht kan 
worden gedaan aan de hulpvraag van uw kind, 
ondanks de geboden extra ondersteuning. 
Dan doet de school in overleg met ouders een 
aanmelding bij de CTT (Commissie Toewijzing 
Toelaatbaarheid) Deze commissie geeft aan of 
de leerling wel of niet kan worden toegelaten tot 
het speciaal(basis)onderwijs. 
 

Logopedie, dyslexie of fysiotherapie op 
school 

Wanneer u logopedische-, dyslexiezorg en of 
fysiotherapie voor uw kind wilt ontvangen, kan 
deze ondersteuning op school plaatsvinden. 
Eventuele behandelingen hoeven niet meer 
plaats te vinden in de praktijk, maar kunnen ook 
op school (in een aparte behandelruimte net als 
in de praktijk) plaatsvinden. Dit kan onder school-
tijd, maar ook na schooltijd. In overleg met u en 
de school zoeken we de best passende mogelijk-
heid voor uw kind. 
 
Waarom op de scholen? 
Door zorg op school te organiseren blijft uw 
kind in zijn/haar vertrouwde omgeving en mist 
hij/zij zo min mogelijk onderwijstijd. Daarnaast 
hebben de specialisten contact met de leerkracht 
en intern begeleider om de zorg voor uw kind 
nog beter af te stemmen. Zo maken zij samen 
de zorg effectiever en efficiënter. 
 

Ouderbetrokkenheid 

Om een goede kwaliteit van zorg te garanderen 
bent u als ouder volledig betrokken bij de zorg 
voor uw kind en bent u regelmatig bij de behan-
delingen aanwezig. Als ouder bent u ook verant-
woordelijk voor het oefenen/herhalen van wat 
er in de logopedische behandeling wordt aange-
boden. De behandelruimten zijn officiële depen-
dances van de logopediepraktijk en Kinderfysio 
en Regge en hierdoor altijd toegankelijk voor u, 
ook tijdens de schoolvakanties. Als uw kind niet 
naar logopedie kan komen i.v.m. bijvoorbeeld 
ziekte, een schoolreisje, studiedag, etc, dan bent 
u als ouders verantwoordelijk voor de afstem-
ming met de logopedist.  
Voor de kinderfysiotherapeutische behande-
lingen geldt dat we u als ouders graag één keer 
per maand bij een behandeling willen ontmoeten. 
 

Samenwerkingspartners 

Naast de samenwerking op uw school werken 
Connect logopedie en Kinderfysio De Regge ook 
samen met diverse kinderopvangorganisaties, 
GGD (consultatiebureaus), Pento (audiologisch 
centrum), zorgverzekeraars en diverse (maat-
schappelijk)partners in de eerste -en tweedelijns 
gezondheidszorg. Daar waar nodig vindt afstem-
ming plaats tussen de samenwerkingspartners. 

Logopedie 

De Connect logopedist kan ondersteuning bieden 
bij het leren spreken, begrijpen, vertellen en 
horen. Daarnaast leert uw kind nog andere vaar-
digheden, zoals eten, drinken en lezen. Op de 
website van Connect kunt u meer lezen over deze 
onderwerpen: www.connectlogopedie.nl  
 

5-jarigen onderzoek 

Onderdeel van de logopedische zorg op school 
is het 5-jarigen onderzoek. Dit onderzoek wordt 
jaarlijks uitgevoerd door de (extern)screenend 
logopedist. Op deze wijze wordt onafhankelijk 
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  en objectief in beeld gebracht of logopedische 
ondersteuning voor uw zoon/dochter gewenst 
is. Een eventueel adviesgesprek vindt plaats met 
de (extern)screenend logopedist. 
  
Indien u gebruik wilt maken van de zorg bij 
Connect logopedie, dan kunt u zich (via de intern 
begeleider) bij Connect aanmelden. Voor vergoe-
ding is een verwijzing van de (huis)arts nodig. Er 
vindt een vrijblijvende intake plaats om kennis 
te maken en uw vraag te bespreken. Vervolgens 
kunnen er spelenderwijs onderzoeken plaats-
vinden. Aan de hand hiervan kan de logopedist 
advies geven over een eventueel vervolg. Met 
een verwijzing van uw (huis)arts wordt logopedie 
volledig vergoed vanuit het basispakket. U kunt 
Connect bereiken via de contactgegevens op de 
website: www.connectlogopedie.nl 
 

Kinderfysio  

De kinderfysiotherapeut van De Regge kan 
ondersteuning bieden bij motorische achter-
standen. Dit geldt zowel op het gebied van fijne 
motoriek (schrijfmotoriek) als op het gebied 
van grove motoriek wat kinderen nodig hebben 
in gymzaal en op schoolplein. Meer info op de 
website: www.kinderfysioderegge.nl 
  
Indien u gebruik wilt maken van de zorg van 
Kinderfysio De Regge, dan kunt u zich (via de intern 
begeleider) bij Kinderfysio De Regge aanmelden. 
Voor vergoeding is geen verwijzing van de (huis)
arts nodig. Er vindt een vrijblijvende intake 
plaats om kennis te maken en uw hulpvraag te 
bespreken. Vervolgens kunnen er spelenderwijs 
motorische onderzoeken plaatsvinden. Aan de 
hand hiervan kan de kinderfysiotherapeut advies 
geven over een eventueel vervolg. Kinderfysio-
therapie wordt volledig vergoed vanuit het basis-
pakket. U kunt Kinderfysio De Regge bereiken via 
de contactgegevens op de website. 

GGD IJsselland  

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te 
kunnen opgroeien. De GGD monitort kinderen en 
begeleidt ouders bij de ontwikkeling en opvoeding 
van hun kind. Naast de gezondheidsonderzoeken 
die de GGD uitvoert, kunnen zij ook met de school 
en/of ouders meedenken bij vragen of signalen 
en helpen ze graag bij oplossingsrichtingen.    
  
De GGD voert ook gezondheidsonderzoeken 
uit bij kinderen in de leeftijd van 5 en 10 jaar. 
Onderstaande werkwijze wordt gehanteerd:  
• Gezondheidsonderzoek rond de 5 jaar 
  Als een kind ongeveer 5 jaar oud is, ontvangen 

ouders van ons een uitnodiging om een 
afspraak in te plannen voor een ogen- en 
orentest en een lengte- en gewichtsmeting bij 
de doktersassistente op het consultatiebureau. 
Daarnaast ontvangen ouders een vragenlijst. 
De doktersassistente beoordeelt de resultaten 
van de onderzoeken en de ingevulde vragen-
lijst en bekijkt of er een vervolgafspraak bij de 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts nodig is. 
Het kan zo zijn dat een kind een afspraak heeft 
onder schooltijd en hierdoor even afwezig is.   

• Gezondheidsonderzoek rond 10,5 jaar  
  Als een kind ongeveer 10,5 jaar oud is, komt de 

doktersassistente naar school. Zij meet de lengte 
en het gewicht van het kind. Vooraf ontvangen 
ouders van ons een digitale vragenlijst. In deze 
vragenlijst vragen we ouders toestemming om 
hun kind uit de klas te halen. Ook stellen we een 
aantal algemene vragen, informeren we naar de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en 
is er ruimte voor vragen die ouders zelf hebben. 
Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst 
kan het zijn dat er een gesprek volgt met ouders 
en een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

• Groepsvoorlichting groep 8  
  De GGD komt in groep 8 een keer op school om 

voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.  



DE KOPAKKER SCHOOLGIDS 2022 | 2023

CBS De Kopakker

Dijkgraafhof 2

8043 EB  Zwolle

T 038 - 420 01 29

E kopakker@vivente.nu


