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Aan de (toekomstige) ouders/verzorgers (*) van de leerlingen van onze school.  

Beste ouders,  

Voor u ligt de schoolgids van Daltonschool Confetti. 
Voor het eerst naar school. een grote stap voor ieder kind, een belangrijke gebeurtenis voor 
ouders. U bent op zoek naar een geode basisschool. Die keuze is niet eenvoudig en u heeft veel 
te kiezen in de wijk Schuytgraaf. U wilt de school met zorg kiezen, immers de basisschool legt het 
fundament onder de toekomst van uw kind. De basisschool is een deel van het leven, voor kind 
en ouders.  Bij die keuze spelen veel zaken een rol, zoals de sfeer op school, het leersysteem, het 
schoolteam. Het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Deze gids kan  een aanzet zijn tot een 
nadere kennismaking. U vindt hierin praktische en inhoudelijke zaken. Naast deze gids informeren 
we u specifiek over het Dalton onderwijs op Confetti in ons Daltonboek.  Het geeft u een idee waar 
daltonschool Confetti voor staat en hoe wij het onderwijs vorm geven. Natuurlijk is deze gids ook 
voor ouders die hun kinderen nu op school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over 
onze manier van werken, de gids kan gebruikt worden als naslagwerk. Wij hebben geprobeerd met 
deze gids een zo compleet mogelijk beeld van de school te geven. Het is natuurlijk onmogelijk om 
alles te vertellen. Mocht u bepaalde zaken missen, dan horen wij dat graag.    Naast deze schoolgids 
is er een ‘jaarboekje’ waarin allerlei praktische zaken staan verwoord. Veel leesplezier toegewenst!  

Het team van Daltonschool Confetti,

(*) voor het leesgemak spreken wij in de rest van de schoolgids over de ouder(s).
Uiteraard bedoelen wij hier ook de verzorger(s) mee.

EEN WOORD VOOR AF 
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Naam: Interconfessionele Daltonschool Confetti 
Adres: Pallas Atheneplein 2, 6846 XA  Arnhem 
Telefoon: 026 - 38 90 114 
E-mailadres: directie@daltonschool-confetti.nl 
Website: www.daltonschool-confetti.nl 

Situering van de school
Daltonschool Confetti ligt in de wijk Schuytgraaf in Arnhem-Zuid 
en is sinds mei 2015 gehuisvest in het multifunctionele centrum “Omnibus”.

Schooltijden (continurooster) 
De school is open om 8.15 uur; de kinderen kunnen (samen met de ouders) vanaf dit tijdstip binnen-
komen. Om 8.30 uur precies beginnen de lessen en om 14.45 uur eindigt de schooldag. Alle kinderen 
zijn op woensdag- en vrijdagmiddag vrij. De lessen duren dan van 8.30 tot 12.30 uur. 

Onze school heeft een continurooster; alle kinderen blijven tussen 
de middag op school. De leerkrachten blijven over met de kinde-
ren; daarna is er binnen- of buitenspel onder toezicht. Er zijn geen 
overblijfkosten verschuldigd. 

08.30 - 12.00

12.45 - 14.45 12.45 - 14.45 12.45 - 14.45

08.30 - 12.00 08.30 - 12.0008.30 - 12.30 08.30 - 12.30

SCHOOLGEGEVENS

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
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Confetti is onderdeel van Stichting de BasisFluvius.
Binnen Arnhem hebben de besturen De Basis en Fluvius, stichting voor katholiek, interconfessioneel, 
protestants-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs, gezamenlijk een missie ontwikkeld voor het 
onderwijs aan de kinderen in Arnhem. Zij willen het beste onderwijs voor ieder kind in Arnhem, zoveel 
mogelijk in de wijk waar het kind woont. 

Op 43 locaties willen 39 scholen, 37 directeuren, 800 leerkrachten, 2 bestuurders, 1 shared service 
center met 22 medewerkers samen het beste voor ieder kind. Zij willen het beste voor alle 9.159 
kinderen in het primair onderwijs, openbaar, bijzonder en interconfessioneel, in alle wijken. 
Ons motto voor de komende jaren is: Samen voor ieder kind.

Door te kiezen voor een school die hoort bij DeBasisFluvius kiest u voor kwalitatief goed onderwijs. 
Zowel in pedagogisch als in didactisch opzicht. De besturen stimuleren en ondersteunen de scholen 
om ervoor te zorgen dat zij opbrengstgericht werken op alle vak- en vormingsgebieden. 
Goed onderwijs leidt er toe dat kinderen over kennis en vaardigheden beschikken, sociaal competent 
zijn, plezier in leren hebben en in staat zijn om actief burgerschap in woord en daad vorm te geven.

Onze scholen staan open voor ieder kind. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en er is 
ruimte voor een eigen identiteit. Dat geldt voor onze kinderen, hun ouders/verzorgers en voor onze 
medewerkers. Onze scholen en het onderwijs dat zij bieden verschillen van elkaar. Dat vinden wij 
belangrijk, omdat onze scholen zich richten op dat wat de omgeving van hen vraagt. Samen zorgen zij 
voor meer diversiteit aan onderwijs in de wijk. Ons onderwijs stimuleert de competenties die horen bij 
de 21e eeuw, zoals eigenaarschap, samenwerken en leren van en met elkaar. 

Zoals u wellicht weet heeft elke school een bestuur. Dat bestuur benoemt bijvoorbeeld leraren en 
verdeelt het geld van de rijksoverheid over de scholen die onder dat bestuur vallen.
Ook wordt het bestuur door de onderwijsinspectie aangesproken op de kwaliteit van het onderwijs.
De bestuurders zijn eindverantwoordelijk en worden ondersteund door een Shared Service Center dat 
werkt op de terreinen: offi cemanagement, communicatie, personeel, onderwijskwaliteit, huisvesting, 
facilitair beheer en inkoop en fi nanciën. Het Shared Service Center bestaat uit stafmedewerkers van 
zowel De Basis als Fluvius.

De Raden van Toezicht zijn belast met het toezicht op de organisatie in het algemeen en de bestuur-
ders in het bijzonder. Twee leden van de Raad van Toezicht van De Basis worden benoemd op bindende 
voordracht van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 
Niet alleen de besturen zoeken en vinden samenwerking, ook de Raden van Toezicht en GMR-en gaan 
de nauwe samenwerking aan. 

Over het algemeen zult u niet veel te maken hebben met het bestuur of de Raad van Toezicht. 
Het directe aanspreekpunt voor u als ouder is de directeur van de school en de leerkracht van de 
groep waarin uw kind zit.

Meer informatie is te vinden op www.debasisfl uvius.nl
Bestuur en Raad van toezicht zijn bereikbaar via info@debasisfl uvius.nl

BESTUUR



6

De dagelijkse leiding van de school berust bij de schoolleider. De schoolleider is tevens belast met de 
uitvoering en implementatie van het beleid van deBasisFluvius. 

Kerndoelen 
Voor een Daltonschool gelden dezelfde doelstellingen en regels die ook gelden voor alle andere vormen 
van basisonderwijs. Dat betekent onder andere dat de school de door de rijksoverheid geformuleerde 
kerndoelen realiseert. In de kerndoelen wordt omschreven wat de kinderen op school moeten leren. 
Dat leren betreft niet alleen de bekende schoolvakken, maar ook andere ontwikkelingsgebieden zoals 
sociale vorming, creativiteit en omgaan met moderne media, zoals computers. Alleen voor zorgleer-
lingen waarvoor een aangepast programma is vastgesteld, gelden andere doelen. 

Daltononderwijs op basisschool Confetti
De keuze voor Daltononderwijs op basisschool Confetti is gerelateerd aan onze visie op de 
maatschappij in het algemeen en op kinderen in het bijzonder. De huidige maatschappij vraagt van 
mensen, dat zij kunnen ontwerpen, plannen en vooruitzien. Mensen die initiatief tonen en onder-
nemend zijn en zich bewust zijn van democratische processen en daaraan ook kunnen deelnemen zijn 
waardevol voor de maatschappij. 

Identiteit 
Op Confetti zetten leerlingen hun eerste stap naar deelname aan deze maatschappij.
Keuze voor interconfessioneel onderwijs is vanzelfsprekend; een kind staat immers tussen (inter) de 
verschillende levensovertuigingen (confessies) in, zoals het ook zijn plaats heeft in onze pluriforme 
samenleving. Hieruit zal hij/zij later keuzes gaan maken. Behalve het individuele en gedifferentieerde 
cognitieve leerstofaanbod, willen we dat leerlingen interactieve vaardigheden ontwikkelen en deze
vanzelfsprekend gaan vinden. Confetti creëert een omgeving, waarin een kind verantwoordelijkheid 
krijgt en neemt, waarop hij/zij ook aangesproken kan worden, waarin actieve deelname aan activiteiten, 
een eigen unieke meerwaarde toevoegt. 

Kenmerken van onze school
• Wij inspireren elkaar en helpen elkaar gericht te blijven op wat er wezenlijk toe doet.
• Wij vinden het belangrijk dat de school een gemeenschap is, waar we kennis kunnen maken met 
verhalen, inspirerende personen en kunstwerken uit de christelijke cultuur; waar kinderen en 
volwassenen samen leven, leren, vieren en zich inzetten voor anderen.
Wij hebben een open houding naar alle geloofsrichtingen; iedereen is welkom bij ons op school.

De Daltongedachte  
Op Confetti proberen we de hierboven genoemde doelstellingen te bereiken middels Daltononderwijs. 
Daltononderwijs staat bij velen bekend als een organisatievorm waarin de taak een grote rol speelt. 
Toch is het taakwerken eigenlijk alleen maar een middel om andere belangrijke vormende en opvoeden-
de waarden te bereiken, waarvan de kinderen de rest van hun leven plezier kunnen hebben, zowel bij 
hun verdere studie als in hun latere beroep en in hun privéleven. 

SCHOOLLEIDING

HET DALTONONDERWIJS
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De grondlegster van deze vorm van onderwijs is Helen Parkhurst. 
In deze afbeelding staan in de cirkel de uitgangspunten van de Dalton onderwijspraktijk. In de driehoek 
daar omheen wordt de mensvisie aangegeven die de basis vormt voor deze vorm van onderwijs.
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VERTROUWEN
schenken - vragen

Vertrouwen  
Uitgangspunt voor Daltonscholen is, dat je kinderen serieus neemt en dat je ze vertrouwen wilt schen-
ken. We vertrouwen er bijvoorbeeld op dat kinderen willen leren, dat ze goede keuzes kunnen maken, 
dat ze kunnen samenwerken en kunnen organiseren.  

Verantwoordelijkheid  
Als je kinderen vertrouwt, dan volgt daar automatisch uit dat je ze verantwoordelijkheid moet durven 
geven. Dit is een belangrijk element in het opgroeien van het kind. We willen het kind leren verantwoor-
delijkheid te nemen voor bijvoorbeeld (een deel van) het eigen leren, voor de schoolomgeving, voor de 
medeleerlingen en uiteindelijk zelfs voor de maatschappij. Daltononderwijs wil kinderen uiteindelijk 
opvoeden tot positieve, democratische, verantwoordelijke medeburgers. 

Verantwoording  
Als je een zekere verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt, dan hoort daar binnen het Daltononderwijs 
ook bij dat je verantwoording afl egt over wat je hebt gedaan en dat je probeert te leren van je succes 
en van je fouten.  

Vrijheid in
gebondenheid 

Zelfstandigheid 
Samenwerken
Effectiviteit en 
doelmatigheid.

Reflectie.
Borging
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In de dagelijkse onderwijspraktijk wordt dit mens- en kindbeeld waargemaakt rond de volgende zes 
Daltonprincipes: 

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het 
daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof 
en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de 
grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid 
voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden 
biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhou-
ding ontwikkelen. 

Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere 
leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren.
Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook gecon-
fronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk 
leerproces, waarin zelfkennis en zelfi nschatting een grote rol spelen. 

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. 
Een leerling wil doelgericht een klus klaren en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien 
noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. 
Om later als volwassene goed te kunnen functioneren, moet een leerling leren beoordelen welke 
beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt leerlingen tot 
het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem/haar effectief en verantwoord zijn. 
 

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en 
bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook 
een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen 
samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan 
en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking 
met anderen kan het leren vergemakkelijken.
  
Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect 
te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en 
leren ze refl ecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die 
van medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren 
van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. 
Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

DALTONPRINCIPES 

VRIJHEID1

ZELFSTANDIGHEID2

SAMENWERKEN3
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Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Een taak als 
drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige 
inrichting te komen. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig. 

Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool van-
zelfsprekend. Iedere leerkracht werkend op een daltonschool refl ecteert op zijn/haar onderwijspraktijk 
en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt refl ectie over het onderwijs voortdurend plaats.
Refl ectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het beoogde 
doel te bereiken. 

Daltonscholen in Nederland werken samen aan kwalitatief goed daltononderwijs door allemaal deel te 
nemen aan planmatige zelfevaluatie en visitatie. Een daltonschool is een lerende organisatie, die haar 
leerkrachten ondersteunt bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en refl ecteren op 
hun praktijk. Teamleren heeft op een daltonschool hoge prioriteit. Het daltononderwijs zet ook sterk in 
op het maatjesleren van scholen binnen en buiten een regio. 

Daltonscholen borgen hun kernwaarden door middel van een planmatige zelfevaluatie en visitatie. De 
Nederlandse Dalton Vereniging geeft licenties en certifi caten af aan instituten, scholen en personen als 
zij er blijk van geven de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven. 
Onze school heeft dit certifi caat sinds 2014.

Eén van de bekendste aspecten van het Daltononderwijs is de ‘taak’. De kinderen krijgen daarbij een 
aantal opdrachten die binnen een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd.  

De kleutergroepen
Onze kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Dat wil zeggen dat de kleuters als vier jarigen 
nieuw op school komen instromen in een groep met vijf en zes jarige kleuters. Dat heeft voor de jongste 
kleuters veel voordelen. Zij passen zich aan, aan wat de ouderen als gewoonte al hebben aangeleerd en 
geven dat als vanzelf door als zij ouder zijn. 
Zoals in de meeste kleutergroepen, bestaat de schooldag voor kleuters voor een groot deel uit spelen 
en werken in de klas, in het speellokaal of buiten. Buiten wordt hoofdzakelijk vrij gespeeld, omdat het 
materiaal en de omgeving veel mogelijkheden bieden. Er wordt dagelijks buiten gespeeld, zolang het 
weer het toelaat. In het speellokaal worden allerlei spelletjes gedaan, zoals kring-, dans- en tikspelletjes. 
Ook kleutergymnastiek, ritmiek en muzikale vormingslessen staan op het programma.

EFFECTIVITEIT / DOELMATIGHEID4

REFLECTIE5

BORGING6

DE TA AK
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In de klas doet het kind door middel van zijn spel een enorme hoeveelheid ervaring op. In de kleuterlo-
kalen zijn hoeken ingericht, waarin verschillende activiteiten plaatsvinden. Bijvoorbeeld de huishoek, de 
schrijfhoek, de leeshoek, de bouw- en constructiehoek en de kijk- en luisterhoek (auditief spel, boekjes, 
luisterverhalen op CD). 

Er wordt dagelijks gewerkt met ontwikkelings- en expressiemateriaal. Vaak worden alle activiteiten 
ingepast in een thema, bijvoorbeeld de herfst, de markt, de winkel etc. Het daltonaspect hiervan is, dat 
het kind vrijheid heeft bij het kiezen van een activiteit, maar dat het na het maken van zijn keuze ook de 
verantwoordelijkheid heeft om die activiteit goed uit te voeren en af te maken.  Vanaf het begin krijgen 
de kleuters ook regelmatig een ‘taakje’. Dit zijn opdrachten, die iedereen moet uitvoeren. Er volgen 
geleidelijk aan steeds meer opdrachten, die opklimmen in moeilijkheid en steeds meer van hen zullen 
vragen.  Er wordt gewerkt met een digitaal takenbord. Elke taak heeft een vaststaand symbool. Als een 
opdracht klaar is, mag het kind zelf op het takenbord bijhouden wat het heeft gedaan. Zo stimuleren we 
het ‘taakbesef’ en leert het kind al vroeg zelfstandig te werken. Kinderen raken eraan gewend dat ze 
zelfstandig hun materiaal pakken en opruimen en zelfstandig probleempjes oplossen. Bij de keuze van 
de activiteiten, besteden de leerkrachten extra aandacht aan het leren samenspelen en samenwerken. 

Groep 3 t/m 8  
Vanaf groep 3, waar de kinderen tenslotte leren lezen en schrijven, wordt de stof aangeboden op een 
dag- of weektaak. Ook hier is er weer de opbouw door de school heen, van een niet al te grote dagtaak 
in groep 3 tot een – deels zelf in te vullen – weektaak in groep 8. 

Uitgestelde aandacht  
Ook het begrip ‘uitgestelde aandacht’ is belangrijk binnen het daltononderwijs. Hiermee wordt bedoeld, 
dat kinderen leren dat de leerkracht soms niet meteen kan helpen. Ze worden geacht eerst zelf of met 
hulp van anderen een oplossing te zoeken voor hun probleem. Dit bevordert de zelfstandigheid. Lukt 
dat niet, dan is de leerkracht even later wel beschikbaar. De momenten waarop de juf of meester niet 
kan helpen, worden met een symbool (het zgn. daltonblokje) aangegeven. Gedurende deze tijd heeft 
de leerkracht de gelegenheid om kinderen te helpen die extra aandacht nodig hebben.  
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Keuzewerk  
Vrijheid betekent ook, dat je soms ook zelf mag kiezen wat je gaat leren. Met keuzewerk wordt niet 
bedoeld dat je ‘even iets voor jezelf mag doen’, maar dat je zelf opdrachten uitkiest, die aansluiten bij de 
eigen behoefte of belangstelling. Keuzewerk bestaat uit speelse, uitdagende opdrachten waar de 
kinderen over het algemeen met veel plezier aan werken.  

Samenwerken/maatjeswerk  
Het leren samenwerken met andere kinderen is op onze school een belangrijke doelstelling. 
We werken hieraan op verschillende manieren. Zo zal er in een taak die de kinderen krijgen vaak een 
samenwerkings-opdracht voorkomen. Ook bij opdrachten die kinderen moeilijk vinden, mogen ze over 
het algemeen samenwerken. Een bijzondere vorm van dat samenwerken is het zogenaamde ‘maatjes-
werken’. Hierbij kiezen de kinderen zelf uit met wie ze de opdrachten uitvoeren. Soms bepaalt ook de 
leerkracht dat, zodat alle kinderen van de groep een keer hebt samengewerkt. Door deze manier van 
werken, leren kinderen ook om te gaan met kinderen die niet hun eigen eerste keuze zouden zijn en dat 
is een belangrijke ervaring voor hen. Op de sociale omgang van de kinderen uit de groep heeft dit een 
positieve uitwerking. De inhoud van de methode die we hanteren voor sociaal-emotionele ontwikkeling 
sluit bij deze visie aan.  
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ONS ONDERWIJS A ANBOD

Ontwikkelingsgebieden

Rekenen

Taal / Spelling

Schatkist
Gecijferd bewustzijn (CPS)
Wat zeg je?  (uitwerking v. 
fonemisch bewustzijn)

Wereld in getallen

Staal
Lezen

Schrijven

Wereldoriëntatie

Aardrijkskunde

Topografi e werkboeken

Geschiedenis

Natuur/techniek

Studievaardigheden 
Muziek  

Tekenen/Handvaardigheid

Engels 

Bewegingsonderwijs

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling

(groep 1 en 2)
(groep 1 en 2)
(groep 1 en 2)

(groep 3 t/m 8)

(groep 3 t/m 8)
NieuwsbegripXL
(begrijpend lezen)
Veilig leren lezen
Lekker lezen
(voortgez. techn. lezen)

Pennenstreken

Meander

Geobas

Brandaan

Naut

Blits

Muziek moet je doen

………..moet je doen

Planmatig bewegings-
Onderwijs & praktijk-
Boek ‘beweging samen 
regelen’.

Kinderen en hun sociale 
talenten

(groep 4 t/m 8)

(groep 3)
(groep 4 t/m 8)

(groep 2 t/m 8)

(groep 4 t/m 8)

(groep 6 t/m 8)

(groep 4 t/m 8)

(groep 4 t/m 8)

(groep 7 t/m 8)

(groep 1 t/m 8)  

(groep 1 t/m 8)

(groep 1 t/m 4)
(groep 5 t/m 8)

(groep 1 t/m 8)

(groep 1 t/m 8)

Onderwijskundige methodes  Op school maken wij gebruik van methodes als leidraad voor een 
bepaald vak. Hieronder vindt u een overzicht van de door ons gebruikte methodes in de groepen:
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Natuurcentrum Arnhem
Dit centrum verzorgt verschillende programma’s op het gebied van milieu en 
natuur voor de basisscholen. Met alle groepen doen we hier aan mee. Voor elk 
jaar maken we zelf een keuze uit het aanbod. Ook komt het voor dat we
lesmaterialen krijgen waarmee we op school met de groepen aan de slag gaan. 
Voor kunstzinnige vorming doen wij mee aan de projecten van Edu-Art en aan 
het Cultuurmenu dat gemeente Arnhem aanbiedt voor de basisscholen. 
Daarin wisselen dans, toneel, fi lm en muziek elkaar af.  

Sociaal emotionele ontwikkeling 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen respectvol leren omgaan met elkaar. Kinderen hebben recht op 
bescherming, maar moeten ook leren voor zichzelf op te komen. ‘Kinderen en hun sociale talenten’ staat 
voor ons hierin centraal. Wij hebben de zogenaamde ‘Regel van de week’. Deze zijn per week zichtbaar 
in de school. Daarnaast hebben we leef- en gedragsregels opgesteld.

Vieringen 
Wij houden ieder jaar een aantal gezamenlijke vieringen. 
Zo vieren we het kerstfeest met elkaar en houden we een paasviering.  

Trefwoord 
methode gaat uit van de dialoog tussen de diverse levensbeschouwingen. Wij willen de kinderen graag 
iets leren over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze aspecten komen in deze methode 
aan de orde.

Gymnastiek
De gymlessen worden gegeven in onze sportzalen in het gebouw. Vanaf groep 3 gymmen de kinderen in 
een korte broek, t-shirt en gymschoenen. Een turnpakje mag ook. 

Expressie 
De creativiteitsontwikkeling beperkt zich bij ons op school niet tot de vakken muziek, tekenen en hand-
vaardigheid.. Wij werken samen met het kunstbedrijf Arnhem waarmee we kunstprojecten inrichten. 
Wij plannen twee projecten per jaar en wisselen dat af met periode creatieve middagen. Wij willen de 
kinderen zo begeleiden, dat zij zich in diverse situaties op een persoonlijke manier kunnen uiten 

Computervaardigheden
De computers vormen een vast onderdeel binnen de vakken; in elke groep wordt 
veel aandacht besteed aan het werken met de computer. Bij het verlaten van de 
school kunnen de kinderen uitstekend met de computer overweg. In elk klaslokaal 
is een digitaal schoolbord aanwezig. Kinderen leren programmeren. Op een een-
voudige wijze gebeurt dat al in de kleutergroepen. Wij zijn aangesloten bij het 
Xperium. In samenwerking met deze organisatie doen wij projecten programmeren.

Schooltelevisie 
Elke groep volgt educatieve programma’s van TELEAC/NOT (schooltelevisie), onder andere 
‘Koekeloere’, ‘De schatkast’, ‘Huisje, boompje, beestje’, ‘Nieuws uit de natuur’, 
het jeugdjournaal en elke week het ‘Schooltv-weekjournaal’.
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Pietenavond.
Als Sinterklaas in het land is bezoeken de Pieten onze school. 
Ouders en leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn dan van harte welkom om allerlei 
pietenactiviteiten mee te doen.

Sinterklaas  
Jaarlijks rond 5 december bezoekt de Sint onze school. In de week ervoor strooit 
Piet in alle klassen. Vooraf zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 al bezig geweest 
met het instuderen van gedichtjes, liedjes en toneelstukjes voor de Sint.  

Kerstfeest  
Op school wordt elk jaar kerst gevierd. Wij doen dat als school met een kerstmu-
sical en een kerstviering in de groepen waarin het kerstverhaal centraal staat. Wij 
vinden het belangrijk de kinderen de betekenis van kerst uit te leggen en dit uit te 
dragen in onze lessen en de viering. 

Pasen 
Elk jaar wordt stil gestaan bij het Paasfeest; we organiseren een paasontbijt (of –
lunch). Wij vertellen het paasverhaal en de betekenis van dit verhaal in de huidige 
tijd. De methode trefwoord is daarin leidend.

Kinderboekenweek 
Wij vinden lezen belangrijk en stimuleren dat op verschillende manieren. Na-
tuurlijk is er veel aandacht voor het technisch lezen. De  belangstelling voor lezen 
wordt o.a. door goede boeken, voorlezen, boekbesprekingen, de boekenkring enz. 
gewekt. Deelname aan het voorleesontbijt en de Kinderboekenweek draagt bij aan 
de leesgierigheid van kinderen. Wij werken nauw samen met de bibliotheek. 

Schoolreis 
Dit jaar is er voor de groepen 1 t/m 7 een schoolreisje. We zoeken voor de school-
reisjes steeds een bestemming die het mogelijk maakt om juist als groep een leuke 
dag te beleven. De kinderen van groep 8 gaan op schoolkamp.

Vader- en Moederdag 
In alle groepen wordt door de leerkracht aandacht besteed aan Vader- en 
Moederdag. 

Verkeersexamen  
In groep 7/8 wordt in april/mei om het jaar het verkeersexamen afgenomen. 
Dit examen is niet gericht op kennis van alle borden en regels, maar op veilig 
verkeersgedrag. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. 

SCHOOLAC TIVITEITEN
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De aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt door de ouders. Wij organiseren informatieavonden voor 
nieuwe ouders. Op deze avonden worden ouders geïnformeerd over de school en het Daltononderwijs. 
Er is alle ruimte voor vragen. Volgend op deze informatieavond worden de ouders uitgenodigd om op 
school te komen als de school ‘in bedrijf’ is. Als ouders dit willen kan er natuurlijk ook een individueel 
gesprek worden aangevraagd.  Wanneer een kind vier jaar wordt, kan het tot de school worden toe-
gelaten. In de laatste weken voor de vierde verjaardag kan het kind ter kennismaking maximaal 10 dag-
delen (dit zijn 6 ochtenden en twee hele dagen) in de kleutergroep meedraaien. Dit wordt in onderling 
overleg door de betrokken leerkracht van groep 1/2 en de ouders geregeld. Vanaf het moment dat het 
kind vier jaar is, gaat het naar school. Kinderen die na 1 juni vier jaar worden, kunnen in overleg met de 
leerkracht instromen voor de zomervakantie. Het kind is leerplichtig vanaf de eerste maand dat het vijf 
jaar is geworden. Vanaf dat moment gelden de wettelijke regels voor leerplicht en verlof. 

Herfstkinderen
Kinderen die vóór 1 januari vier jaar worden, starten in groep 1 en aan het einde van het schooljaar 
stromen  zij door naar groep 2. Zo kunnen zij de basisschool doorlopen in (minder dan) 8 jaar.
Het gaat hier dus om de jongste kleuters, die in de periode oktober t/m 31 december vier jaar worden.
Deze ‘herfstkinderen’ beginnen op het moment dat ze vier worden in groep 1. Het is van belang dat we 
kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van deze kleuters, daarom nodigen we de ouders van een ‘herf-
stkind’ na enkele weken op school uit voor een gesprek. Aan het einde van het schooljaar kijken we hoe 
het kind zich heeft ontwikkeld en welke groep het beste bij hem/haar past. Wij vinden de ontwikkeling 
van kinderen (sociaal-emotioneel en cognitief) bepalend en niet zo zeer de geboortedatum en leeftijd. 
Dit geldt overigens ook voor kleuters uit groep 2, die qua leeftijd wel zouden kunnen doorstromen naar 
groep 3, maar er nog niet klaar voor zijn. Zij krijgen een ‘verlengde kleuterperiode’. Uiteraard wordt dit 
door de school onderbouwd met argumenten en vindt dit alles in overleg met de ouders plaats. 
Het advies van de school is echter bindend. Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij 
de groepsleerkracht of bij de intern begeleider.

Tussentijdse instroom van nieuwe leerlingen  
Ouders die hun kind(eren) door verhuizing of om andere redenen tijdens hun schoolloopbaan op onze 
school willen aanmelden, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de intern begeleider 
of de schoolleider. De ouders wordt gevraagd om bij dit eerste bezoek zoveel mogelijk informatie over 
hun kinderen mee te nemen (te denken valt aan: rapporten, verslag van de huidige groepsleerkrachten, 
gegevens van eventuele test/onderzoeken, enz.). Ook wordt met nadruk gevraagd naar die eigenschap-
pen van het kind waar het Daltononderwijs een groot appél op doet, namelijk verantwoordelijkheids-
gevoel, zelfwerkzaamheid en het kunnen samenwerken. Wanneer ouders zich, in het kader van een 
mogelijke overstap, oriënteren op onze school, dan verwachten wij van de ouders dat zij de school van 
herkomst daarover hebben geïnformeerd. Wij zullen vervolgens met de school van herkomst contact 
opnemen en achtergrond informatie vragen. Daarmee kunnen we inschatten hoe wij zo goed mogelijk 
bij de onderwijsbehoefte van het kind kunnen aansluiten. Een leerling kan een dag(deel) met de nieuwe 
groep meedraaien zodat over en weer kennis kan worden gemaakt en ook de begeleidingsbehoefte 
door de leerkracht kan worden ingeschat. Om voor een optimale opvang te zorgen is afgesproken de 
informatievoorziening niet te beperken tot het wettelijk verplichte onderwijskundig rapport. Wanneer 
een leerling van onze school naar een andere school verhuist dan informeren wij de nieuwe school zo 
uitgebreid mogelijk. Wij overhandigen aan een andere school: 

A ANMELDING
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Leerlingenzorg.
Leerlingenzorg op Confetti betekent dat we de ontwikkeling van uw kind volgen en proberen bij te 
sturen als we vinden dat die ontwikkeling niet goed verloopt. Om leerlingen gedurende de hele school-
periode te volgen hanteren we het Cito Leerlingenvolgsysteem (LOVS). Daarnaast worden de gegevens 
bijgehouden van leerlingbesprekingen, oudergesprekken, toetsen, rapporten en groesplannen van de 
verschillende schooljaren. De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door de interne begeleider. 
Daarnaast is er vanuit het samenwerkingsverband een contactpersoon werkzaam. 
Zij helpt mee om de zorg goed te monitoren.

In de praktijk.
Leerlingen worden regelmatig getoetst. Er zijn methode gebonden toetsen die de vorderingen bij een 
bepaald vak meten. Daarnaast zijn er methode onafhankelijke toetsen op het gebied van technisch- en 
begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. Bij de kleuters gaat het over taal- en reken begrippen. 
De toetsgegevens worden bewaard in het LOVS en besproken met de IB-er. Voor leerlingen die in de 
ontwikkeling of in de leerstofverwerking opvallen wordt een zorgroute ontwikkeld. Toetst gegevens 
worden door de leerkrachten geanalyseerd en de groep wordt in beeld gebracht. De IB-er heeft hierin 
een initiërende en begeleidende rol. Op basis van wat (groep) kinderen nodig hebben worden groeps-
plannen en of individuele hulpplannen opgesteld. Vanaf eind groep 6 werken we met ontwikkelpers-
pectieven (OPP), dat geldt zeker voor leerlingen die een zorgarrangement hebben. 
We hebben de organisatie van de zorg beschreven in ons “Zorgplan”

Leerlingbegeleiding 
Ons leerlingvolgsysteem (LOVS) bestaat uit signalerings- en diagnose-instrumenten  Het LOVS is voort-
durend in ontwikkeling. We hebben er in eerste instantie voor gekozen om, naast de methodegebonden 
toetsen, de landelijk genormeerde (Cito)toetsen af te nemen. Alle relevante gegevens van de kinderen 
worden gedurende de tijd dat zij de school bezoeken vastgelegd en bewaard in de dossiermap van ieder 
kind. Naast de observaties worden verschillende landelijk genormeerde toetsen gebruikt. Methode-
gebonden toetsen worden door de groepsleerkracht geregistreerd in de zorgmap en met name bij het 
reken- en taalonderwijs wordt door middel van een foutenanalyse nagegaan of er individueel dan wel 
groepsgewijs nadere instructie en/of extra werk gegeven dient te worden. Dit wordt dan op de week-
taak van het kind genoteerd. Bij het maken van de rapporten zijn deze toetsen een belangrijk gegeven. 
Een kopie van het rapport wordt aan het einde van het schooljaar bewaard in het leerlingvolgsysteem, 
dus in de dossiermap van het betreffende kind. 

 een volledig bijgewerkt leerling-dossier, inclusief alle onderzoeksgegevens vanaf het moment 
 van inschrijven. 
 eventuele handelingsplannen, voorzien van een toelichting door de Intern Begeleider. 
We nemen in principe beslissingen van de school waar de leerling vandaan komt rond verlengen, even-
tueel noodzakelijke externe ondersteuning en overige afspraken (zoals het advies om een nader onder-
zoek te laten verrichten) over.  

ONDERSTEUNING VOOR DE KINDEREN
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De leerlingbesprekingen  
Twee keer per jaar worden alle leerlingen besproken in een overleg met de intern begeleider. 
Deze besprekingen hebben in de eerste plaats een signalerende functie. Daarnaast worden gemaakte 
afspraken uit vorige besprekingen geëvalueerd en volgende stappen bepaald. De gegevens uit deze 
leerling-besprekingen worden op het formulier ‘groepsbespreking’ vastgelegd en in het archief 
bewaard.  Speciale aandacht wordt gegeven aan leerlingen, die:  

 opvallend gedrag vertonen;  
 achterblijven in hun functieontwikkeling;
 afwijkend scoren op de toetsen (ver boven of onder de norm). 

Vanuit deze leerlingbespreking worden afspraken gemaakt voor:
 nader overleg met de ouders door de groepsleerkracht;  
 nader onderzoek door de groepsleerkracht of intern begeleider; 
 overleg met de schoolleider; 
 contact opnemen met zorginstanties buiten de school. 

Ook worden voor leerlingen die uitvallen gerichte begeleidingsplannen gemaakt. 

Eigen niveau
Wanneer een kind duidelijk langzamer leert krijgt het voor een of meer vakken een eigen leerlijn. 
Dit houdt in dat deze leerling voor dat vak of die vakken niet het eindniveau van groep 8 zal kunnen
halen. Wel blijft deze leerling in de groep waar hij of zij altijd al heeft gezeten. Het werkt dan op het 
eigen niveau.

Versnellen.
Leerlingen kunnen een specifi eke onderwijs behoefte hebben. Alle leerlingen van groep 1 groep 3 en 
groep 5 worden gescreend op de mogelijkheid dat zij meer kunnen dan dat zij in de praktijk laten zien. 
Het kan zijn dat een leerling veel sneller leert dan de gemiddelde leerling. Wij bieden voor deze leer-
lingen een specifi ek programma aan. Dat programma heet levelwerk. Ook kan het zijn dat een leerling 
de basisschool in minder dan 8 jaar zal doorlopen en dus gaat versnellen. Wij hebben deze gang van 
zaken vastgelegd in het document;  ‘Protocol meerkunners’. 

Doubleren
Als een kind langzamer eert kan dat een reden zijn om een leerjaar opnieuw te doen. 
We schatten dan vooral in of het kind in het jaar daarna dan wel het vereiste niveau halen kan. 
Deze afweging wordt samen met de ouders gemaakt. Uiteindelijk is de beslissing of er wel of niet 
gedoubleerd moet worden aan de directeur.
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Leerlingen die extra ondersteuning vragen

Wat is zorgplicht? 
Scholen zijn verplicht om een passende onderwijsplek te vinden voor kinderen met een extra onder-
steuningsbehoefte. Dit heet “zorgplicht”. Of uw kind nu ‘gewoon’ of   ‘anders leert; elke school heeft de 
plicht om een passend aanbod te doen. Het liefst op een reguliere basisschool. En als dat niet kan, dan op 
een andere basisschool, in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Altijd in samenspraak 
met u als ouder of verzorger. ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet’.

Samenwerkingsverband PassendWIjs.
Om de extra ondersteuning aan kinderen zo goed mogelijk te regelen werken schoolbesturen samen in 
het Samenwerkingsverband  PassendWIjs. Ook Confetti maakt deel uit van dit samenwerkingsverband.

Welke ondersteuning biedt onze school.
In het schoolondersteuningsprofi el van onze school staat beschreven welke ondersteuning de school 
bieden kan. We maken daarbij onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. 
Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school biedt. De basisondersteuning is dus voor 
scholen en dus voor alle kinderen gelijk. Voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft maken wij 
een arrangement op maat. Deze extra ondersteuning wordt toegekend en betaald door het samen-
werkingsverband PassendWijS. Daarnaast bieden wij zelf extra ondersteuning aan kinderen die tijdelijk 
extra begeleiding nodig hebben.

Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft?
Situatie 1: uw kind bezoekt nog geen basisschool.
Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. 
Elke  school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te 
realiseren. U meldt uw kind schriftelijk aan bij de school van uw eerste voorkeur middels een aan-
meldingsformulier. In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de 
school van voorkeur aanmelden. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aan-
meldformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het kind 
4 jaar wordt. Ouders hebben informatieplicht.  Dus ouders geven aan of het kind extra ondersteuning 
nodig zal hebben. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben 
aangemeld. Dat doen wij dus ook.

Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de aanmeldingsprocedure en moet de school hebben 
vastgesteld dat het kind extra ondersteuning nodig heeft. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het 
schoolbestuur. In de praktijk vult de school waar het kindis aangemeld de zorgplicht in. De procedure 
zorgplicht is niet va toepassing indien de school waar het kind is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar 
is en/of ouders de grondslag van de school niet accepteren.

PASSEND ONDERWIJS
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U ontvangt een korte vragenlijst. Door het invullen van deze lijst informeert u ons over de ontwikkeling 
van uw kind. Deze informatie is voor de school belangrijk, zodat we kunnen bespreken hoe gaan we 
samenwerken, welke begeleiding uw kind misschien extra nodig heeft én of wij die als school kunnen 
bieden. Nadat wij de intakevragenlijst van u ontvangen hebben, wordt u uitgenodigd voor een gesprek op 
school. Het aanmeldingsformulier, het intake, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagver-
blijf of peuterspeelzaal, zijn een belangrijke basis voor de school om vast te stellen of en hoe uw kind extra 
ondersteuning nodig heeft. 

Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen:
 wat is nodig om de leerling op de school te laten functioneren? 
 welke mogelijkheden ziet de school? 
 is de school in staat de begeleiding te bieden? 

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met een ondersteuningsbehoefte dient een 
zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden.
De school kent ook haar onmogelijkheden in het begeleiden van kinderen. Uitgangspunt is 
de rust en veiligheid binnen de groep zodanig dat het leerproces niet wordt belemmerd; en in de verhou-
ding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het onderwijs te prevaleren.

Afweging 
Als de school twijfelt, kan een deskundige geconsulteerd worden of vindt een bespreking in het multi-
disciplinaire team plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkracht en de ouders nodig hebben 
om de begeleiding te bieden. 

De school kan extra ondersteuning (een zogenaamd arrangement) inzetten om de begeleiding vorm te 
geven. De school stelt dan een ontwikkelingsperspectief op. Het kan voorkomen dat de school nog geen 
beslissing over plaatsing kan nemen en vindt dat onderzoek noodzakelijk is om de vragen die de school 
nog heeft te beantwoorden. Ouders wordt dan om toestemming gevraagd en worden geïnformeerd 
over de vragen die er nog zijn en worden uitgenodigd bij de bespreking in het multidisciplinaire team. 
Termijn: als de periode van 6 weken na aanmelding door ouders is verstreken, krijgen ouders een brief 
waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd, de reden wordt dan ook genoemd. 
Mocht de school na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan schrijft de school 
tijdelijk in. 

Besluitvorming
Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating genomen. 
Dit besluit wordt in het Zorgteam genomen. Bij dit overleg zijn verschillende disciplines aanwezig: 
de intern begeleider van de school, de leerkracht, de orthopedagoog, etc. 

 Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in)
 Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra ondersteuning in. 
   Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar. 

Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders betrokken. 
Meer informatie vindt u in het Schoolondersteuningsprofi el, 
deze kunt u vinden op de website van de school  www.daltonschool-confetti.nl 
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Vervolg bij niet plaatsen
Als de school de leerling de extra ondersteuning niet kan bieden, gaat de school een passende onderwijs-
plek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonder-
wijs of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk is dat een goede balans wordt gevonden tussen de 
extra ondersteuning die het kind nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen. 
Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs of een school voor 
speciaal onderwijs, dan vraagt het bevoegd gezag van de school een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). 
Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek naar een andere passende plek 
voor het kind. 

Situatie 2: uw kind zit al op school
Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft? Wij raden u aan in gesprek te gaan met de leer-
kracht van uw kind over de ontwikkeling van het kind. Waar hebt u vragen over?  En waat heeft uw kind 
volgens u nodig? De leerkracht zal samen met de intern begeleider overleggen welke route wordt door-
lopen. Een eerste stap voor het aanvragen van extra ondersteuning is een bespreking in het zorg advies 
team op school.

Zorgadvies team.
Onze school kent een zorgadviesteam voor de bespreking van kinderen met een extra ondersteunings-
behoefte. U wordt als ouder altijd uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking over uw kind. 
Aan het adviesteam nemen verder deel
 De leerkracht
 De intern begeleider
 De schoolcontactpersoon vanuit het samenwerkingsverband
 De wijkcoach
 De schoolgeneeskundige

In het zorgteam bespreken we samen met u de vraag: wat heeft uw kind nodig om een bepaald doel te 
behalen? Daarbij kijken we ook naar factoren zoals de groep, de school en de thuissituatie. In iedere 
bespreking komen de positieve aspecten en de talenten van uw kind aan de orde. Maar ook wat 
belemmerend werkt en welke ondersteuningsbehoefte uw kind heeft. Voor elk kind at extra onder-
steuning nodig heeft maken wij een arrangement op maat. Dit arrangement wordt toegekend en betaald 
door het samenwerkingsverband PassendWijs. Is een (tijdelijke) lesplaats in het speciaal (basis) onderwijs 
de meest passende plek dan vragen wij hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring voor aan bij het samen-
werkingsverband. Met deze verklaring heeft uw kind recht op een plaats voor speciaal(basis) onderwijs.

Meer informatie
http://www.swv-passendwijs.nl 
(SWV 25-06)
Postbus 2044, 6802 CA Arnhem
Bezoekadres: Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem. 
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De afdeling JGZ van Hulpverlening Gelderland Midden (=GGD) onderzoekt 
alle kinderen op 5/6 jarige leeftijd en op 10/11 jarige leeftijd. Daarnaast is de 
JGZ vanaf dit schooljaar regelmatig op school aanwezig voor spreekuren. 
Alle kinderen kunnen worden aangemeld voor deze spreekuren. Ook is het 
mogelijk om telefonisch advies in te winnen via een dagelijks telefonisch 
spreekuur. De Jeugdgezondheidszorg werkt preventief, dat wil zeggen: uit 
voorzorg. Alle kinderen worden op verschillende leeftijden gezien om moge-
lijke problemen in het opgroeien op het spoor te komen. Daarnaast helpt de 
JGZ bij het bewandelen van de juiste weg als er problemen zijn gesignaleerd.  

Informatieset  
Voordat uw kind onderzocht wordt, krijgt u een informatie set Jeugdgezondheidszorg thuisgestuurd. 
Hierin wordt uitgelegd hoe het onderzoek precies in zijn werk gaat. U krijgt ook een vragenlijst over de 
ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Deze lijst wordt ingevuld ingeleverd bij de leerkracht.
Voordat uw kind op deze lijst wordt ingevuld, zal de leerkracht dit met u bespreken.  

Onderzoek op 5/6 jarige leeftijd en 10/11 jarige leeftijd.  
De doktersassistente voert een screening uit. Ze doet geen uitgebreid onderzoek, maar kijkt of er een 
aanleiding is om nader onderzoek door de jeugdarts of verpleegkundige te laten doen. Ze bekijkt daar-
voor de ingevulde vragenlijsten een doet een aantal testen. Op deze manier krijgt ze een goede indruk 
van de ontwikkeling en gezondheid van uw kind.  

Na het onderzoek: bevindingenformulier  
Na het onderzoek vult de doktersassistente een formulier met bevindingen in. Dit formulier krijgt uw 
kind mee naar huis in een envelop. Op deze manier wordt u geïnformeerd over de resultaten van het 
onderzoek. Op het formulier staat ook of u een uitnodiging krijgt voor het spreekuur van de jeugd-
verpleegkundige of jeugdarts. 

Folders  
Hulpverlening Gelderland Midden heeft over verschillende onderwerpen folders met informatie voor 
ouders. Als een folder voor u interessant kan zijn, geeft de doktersassistente die mee met het bevin-
dingformulier. Sommige folders worden aan alle kinderen meegegeven. 

Zelf een afspraak maken voor het spreekuur  
Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met vragen terecht op het spreekuur bij de 
jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. U kunt bellen voor een afspraak naar 026 - 37 73 805. Soms is het 
eerstvolgende spreekuur op de eigen school, soms op een andere nabij gelegen locatie. Als de leerkracht 
van uw zoon of dochter aanleiding ziet voor een onderzoek door een jeugdarts of verpleegkundige, 
zal zij dit doorgeven aan Hulpverlening Gelderland Midden. Zij zal dit altijd eerst met u overleggen.  

Heeft u een vraag over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind, dan kunt u op maandag tot en met 
donderdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur bellen naar een jeugdverpleegkundige van Hulpverlening 
Gelderland Midden via 026 - 377 52 89. U kunt terecht met vragen over bijvoorbeeld slaapproblemen, 
bedplassen, eetproblemen, druk gedrag, etc. Ook als u naar aanleiding van het bevindingformulier 
vragen heeft, kunt u bellen tijdens het telefonisch spreekuur. 

JEUGDGEZONDHEIDSZORG



22

De logopedist  
Een logopedist werkt met kinderen en volwassenen die moeite hebben spreken en/of verstaan. 
Daarbij horen niet alleen spraakproblemen, maar ook taal-, stem- en gehoorproblemen. De screening vindt 
plaats in groep 2; aanmelden kan via school i.s.m. de ouders. 

Schoolmaatschappelijk werk 
In sommige gevallen gaat het met een kind op school moeilijk en ook thuis moeilijk. Ook kan het zijn, dat er 
thuis problemen zijn, die het gedrag op school zo beïnvloeden, dat het zich anders gaat gedragen. Via de 
schoolmaatschappelijk werker kan er kortdurend hulp bieden en eventueel de weg gewezen worden naar 
andere instanties. 
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Gesprekken betreffende leerlingen met bepaalde ondersteuning vinden plaats aan het begin van het 
schooljaar. Deze gesprekken volgen op de leerlingbespreking met de Intern Begeleider. De leerkracht 
verzorgt de uitnodiging; de duur is meestal een kwartier per gesprek. In november zijn er ‘de omgekeerde 
oudergesprekken’. Ouders worden dan door de leerkracht uitgenodigd om aan de hand van en vragenlijst 
over hun kind thuis en op school te vertellen. De gesprekken vinden plaats op maandag en dinsdag. Duur: 
meestal 10 minuten per gesprek. Als een gesprek langer zou gaan duren, wordt een nieuwe afspraak 
gemaakt. In februari wordt het eerste rapport meegegeven. In de oudergesprekken die daarop volgen 
worden de uitkomsten van de toetsen met u besproken. In juni worden ouders uitgenodigd voor een ge-
sprek m.b.t. de afronding van het schooljaar. 

Rapporten
We kiezen voor twee rapporten per jaar. Leerlingen van groep 1 krijgen 
alleen in juni een rapport mee. De rapporten worden meegegeven na het 
afnemen van de Cito toetsen. Dat wordt begin februari en begin juni gedaan. 
Zo houden wij overzicht op de ontwikkeling van de leerlingen. 
Kleutertoetsen worden allen afgenomen bij kleuters die een half jaar of 
langer onderwijs hebben gekregen. Uiteraard is een rapport niet het enige 
moment dat u op de hoogte gehouden wordt. Het dagelijks contact en de 
oudergesprekken vullen het beeld aan. 

Schooljaarplan 
Daltonschool Confetti stelt voor elk nieuw schooljaar een plan op, waarin de activiteiten met betrekking 
tot de schoolontwikkeling zijn opgenomen. Dit stuurt de school tevens aan de inspectie. 

R APPORTAGE



24

   IN DE SCHOOL

Oudercontacten en informatievoorziening  
Voor alle ouders is er aan het begin van het schooljaar een informatieavond.

Klankbordavonden
Een paar keer per jaar worden een aantal ouders uit elke groep uitgenodigd om met de schoolleider 
te “klankborden” over de gang van zaken op school. Hiervan wordt een verslag gemaakt, 
dat wordt toegezonden aan alle ouders. 

Nieuwsbrief 
Via de website van de school ontvangen ouders nieuwsberichten.
U krijgt daarvan via de mail een bericht. 

Protocol bij ziekte van een leerkracht  
Als een leerkracht onverwacht ziek is, wordt er allereerst naar vervanging gezocht. 
Daartoe maken wij gebruik van een invallerspool van de Stichting deBasisFluvius.  Indien er geen 
vervanger is, wordt de desbetreffende groep de eerste dag verdeeld over andere groepen en/of we 
proberen binnen het team een oplossing te vinden voor de bezetting van de groep voor de daarop 
volgende dagen. In het uiterste geval wordt de groep een dag vrijaf gegeven. Daarvan wordt u vooraf 
schriftelijk op de hoogte gesteld. Mocht deze onverwachte vrije dag problemen voor u opleveren dan is 
er altijd de mogelijkheid om uw kind in een andere groep op te vangen.  

Materiaalbeheer  
Om de pennen en potloden e.d. netjes op te kunnen bergen vragen wij u de kinderen een etui mee te geven.

Hoofdluis 
Luizen komen regelmatig voor bij basisschoolkinderen. Confetti heeft een actief beleid om deze 
ongewenste bezoekers op kinderhoofden tegen te gaan. Sinds enige jaren controleren we na iedere 
schoolvakantie de hoofden van onze kinderen. Bij eventuele constatering van hoofdluis wordt er direct 
contact gezocht met de ouders en vragen wij u uw kind zo spoedig mogelijk te behandelen met een 
luizenbestrijdingsmiddel. Dit om verdere verspreiding op school zo goed mogelijk te voorkomen. 
Deze methode is effectief gebleken! Daarnaast zijn er wasbare luizenzakken aangeschaft.  N.B. Wilt 
u indien u luizen bij uw kinderen constateert dit zo spoedig mogelijk melden aan de leerkracht zodat 
bovenstaande maatregelen genomen kunnen worden. 

Jassen en tassen
De jassen van de leerlingen van groep 1 t/m 4 worden in de luizenzakken ge-
daan. Groep 5 t/m 8 hangen de jassen aan de kapstokken. De tassen worden 
netjes in de daarvoor bestemde vakken onder de jassen gezet.  In de lokalen 
dragen we geen jassen en petten.Aan het gebruik van mobiele telefoons zijn 
regels gebonden. Op de speelgoedochtenden voor de onderbouw mag speel-
goed mee naar school worden genomen. Om redenen van hygiëne en allergie 
van sommige kinderen kunnen we geen huisdieren in school toelaten. 
Elke leerling zorgt mede voor een opgeruimd en gezellig lokaal.  

OUDER INFORMATIE EN SCHOOLAFSPR AKEN
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Jarig zijn en trakteren  
Als een kind jarig is mag hij/zij trakteren in de eigen groep. 
Onze voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties, liever geen snoep. 
Uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes worden bij voorkeur niet op school 
uitgedeeld. Op Confetti vinden we dat iets wat in de privésfeer thuishoort.  

Speelkwartier 
 Tijdens het speelkwartier blijven de kinderen buiten op de (deels overdekte) speelplaats.
 Voor de pauze mogen de kinderen in het lokaal hun boterham/fruit opeten tijdens een 
 (voor)leesmoment.
 Buiten wordt niet gegeten, gedronken of gesnoept.
 Eigen speelgoed dat gevaar oplevert laten we thuis (steppen, skates, voetballen etc.). 

Verzuim/ziekmelden  
Wilt u eventueel verzuim van uw kind tijdig schriftelijk aanvragen? Ziekmelden kunt u het beste doen vóór 
8.30 uur. U kunt ook per mail bij de leerkracht uw kind ziekmelden. Zie hiervoor de telefoonnummers voor 
in deze gids. Na 8.30 uur zal, wanneer uw kind niet is afgemeld, de directie of groepsleerkracht contact 
opnemen met de ouders/verzorgers om de reden van de absentie te vernemen. 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Betrokkenheid van de ouders bij de school is erg belangrijk. De MR is het contactorgaan tussen het team 
en ouders enerzijds en het bevoegd gezag anderzijds. Er zijn veel onderwerpen, waarover het bevoegd 
gezag het advies c.q. de instemming van deze raad moet krijgen, alvorens tot besluitvorming te kunnen 
komen. De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden; de schoolleider heeft een adviserende stem. 
De vergaderingen zijn openbaar; de data worden vermeld in de maandkalender.

Ouderbijdrage 
Door de Ouderraad worden jaarlijks de ouderbijdragen geïnd. Zij vraagt een bijdrage voor activiteiten 
die ouders en school belangrijk vinden, maar waarvoor geen budget (over) is vanuit de overheidsgelden. 
Hierbij kunt u denken aan: sinterklaascadeautjes voor de onderbouwkinderen, de ingrediënten voor het 
kerstontbijt, spullen voor de paasviering, huurmateriaal voor sportdagen en de schoolreisjes. De hoogte 
van deze ouderbijdrage wordt in overleg met de Medezeggenschapsraad vastgesteld. De Ouderraad legt 
elk jaar schriftelijk verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage. We wijzen u erop dat de 
bijdrage vrijwillig is en dat deze tevens minimaal en kostendekkend is. Een extra bijdrage is altijd welkom! 
Voor het overmaken van de ouderbijdragen ontvangt u begin november een rekening. 

Schoolverzekering  
Er is op  Confetti een collectieve w.a.- en ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is van kracht 
gedurende het van huis naar school gaan, tijdens het verblijf op school en ook weer gedurende de terug-
weg naar huis. Ook bij door de school georganiseerde evenementen ‘buiten de deur’, zoals schoolreizen, 
schoolkamp, excursies, enz. is deze verzekering van kracht. Verzekerde personen zijn alleen verzekerd 
in de hoedanigheid van voetganger, fietser of inzittende van een vervoermiddel. De verzekering is in 
heel Europa geldig.  
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Exit-interview  
Wij vragen ouders die verhuizen of anderszins hun kinderen van school laten veranderen, middels een 
exitinterview in een reflectie hun mening te geven over onze school.  Ook de ouders van de kinderen van 
groep 8 vragen we een reflectie op onze school te geven.  

Schoolveiligheidsplan
De school heeft een veiligheidsprotocol. Dit protocol is door de Stichtingen voor het basisonderwijs de 
BasisFluvius en Delta voor de basisscholen opgesteld. U vindt dit protocol op onze website. 

Klachtenreglement
Wij zien een klacht doorgaans als een advies om het beter te doen. Vragen, opmerkingen en ook klachten 
helpen ons om steeds het onderwijs en de organisatie op Confetti te verbeteren. Indien u een klacht heeft 
over onze school, de organisatie of over het onderwijs, of u bent niet tevreden over de wijze waarop daar-
mee is omgegaan via de reguliere communicatie, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij en bespreken 
met de Medezeggenschapsraad. Mocht u zich niet voldoende gehoord voelen, dan kunt u de vertrouwens-
personen van Stichting Fluvius benaderen. Hun namen (en gegevens)  vindt u hieronder en op de website 
www.debasisfluvius.nl. 

Het klachtenprotocol van de stichting kunt u terug vinden op de site van 
Stichting Fluvius: www.debasisfluvius.nl. Stichting Fluvius is aangesloten bij een landelijke 
klachtencommissie van de VKBO. Onze  interne schoolcontactpersoon: Jacomine Wasser.
Vertrouwenspersonen DeBasisFluvius: 
Paul de Vries: 026-3551280 en Anke van Oostveen 06- 46194624.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
Bij dit meldpunt kunt u terecht met klachtmeldingen over seksueel misbruik, fysiek geweld, signalen op het 
gebied van discriminatie, onverdraagzaamheid en extremisme. 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 - 11 13 111.

Arbobeleid op Confetti 
De zorg voor de arbeidsomstandigheden is gericht op de veiligheid, gezondheid en het welzijn op het 
werk, alsmede het terugdringen van het ziekteverzuim. Samenvattend gebruiken we hiervoor de term: 
Arbozorg. Deze zorg is op daltonschool Confetti van toepassing op personeel, leerlingen en de vele vrij-
willigers. Enkele leerkrachten zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Een maal per vier jaar wordt er naar 
aanleiding van de risico-inventarisatie en -evaluatie een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.  

Stagiaires  
Van de PABO, het CIOS en de ROC A12 komen ieder jaar studenten hun praktijklessen op onze school 
geven. De lessen worden gegeven onder verantwoordelijkheid en toezicht van de betreffende groepsleer-
krachten. Regelmatig komen vierdejaarsstudenten (LIO-ers) hun afstudeeropdracht bij ons doen. 
U wordt hiervan via onze Nieuwsbrief op de hoogte gehouden. 

Leerplicht
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen.  Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar 
heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit is geregeld in de 
Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het 
kind naar school gaat. 
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Vrijstelling van schoolbezoek
In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken. Zo kent 
de leerplichtwet extra verlof voor bijzondere omstandigheden, religieuze feestdagen en extra vakantiever-
lof door de aard van het beroep van de ouder(s)/ verzorger(s). Om hier toestemming voor te krijgen moe-
ten ouder(s)/ verzorger(s) verlof aanvragen bij de directeur. In enkele gevallen zal de directeur in overleg 
treden met de leerplichtambtenaar. De directeur of de leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de 
genoemde mogelijkheden in de Leerplichtwet, of er een gegronde reden is voor het toekennen van verlof. 

Wat doet het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden-Gelre?
Het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre (RBL) voert de leerplichttaken uit voor acht gemeenten 
in Arnhem en omgeving. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, leerlingen en scholen de Leer-
plichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig school-
verlaten. Ook is de leerplichtambtenaar vaak lid van de Zorg- en Adviesteams op scholen. Als er sprake is 
van verzuim of dreigend verzuim, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en begeleiden bij problemen 
en kan helpen bij het verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de leerplichtambtenaar zich in om, 
samen met ouder(s) en hulpverlenende instanties,  een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen 
die door omstandigheden thuis zitten. Kijk voor meer informatie op www.rblmidden-gelre.nl.

   BUITEN DE SCHOOL

Fietsenstalling
De fi etsen horen op slot in de rekken te staan. 
Het is niet toegestaan te fi etsen op het schoolplein. 

Parkeren  
Veel ouders halen en brengen hun kinderen en soms hun vriendjes per auto naar 
school. We verzoeken u om bij het in- en uitstappen van de kinderen goed te letten op de veiligheid van uw 
kinderen èn die van andere kinderen buiten. Zorgt u er ook voor dat de kinderen die u in uw auto vervoert, 
gebruik maken van de autogordel. 

De deuren van Omnibus gaan om 08.15 uur open. De kinderen mogen dan voor schooltijd naar het 
klaslokaal. De ouders van de kinderen kunnen nog even mee de school in, als zij dat graag willen. 
De lessen beginnen om 8.30 uur. 

Indien een leerling 3 keer in een korte periode te laat komt zal er contact met ouders worden gezocht 
om ervoor te zorgen dat de leerling op tijd komt. 

Buitenschoolse opvang 
Op school is buitenschoolse opvang geregeld; er zijn diverse aanbieders. 
Er zijn informatiepakketten aanwezig bij de receptie op de begane grond.




