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De Daltonacademie in beweging 

 

We gaan er vanuit dat we schooljaar 2021-2022 zonder veel Corona maatregelen kunnen starten. 

Door het Nationaal Onderwijs Programma is er extra geld beschikbaar gesteld dat we mogen inzetten 

om de leergroei van kinderen een goede doorstart te geven. 

In januari 2021 hebben we een plan gemaakt: ‘Op Daltonacademie de Meiboom actief en betrokken 

door sterk didactisch handelen’. Dit plan hebben we na de ‘Schoolscan’ in mei/juni bijgesteld waar 

nodig. Aan de hand daarvan hebben we keuzes gemaakt uit het keuzemenu van de overheid. We 

hebben ervoor gezorgd dat de keuzes aansloten bij het versterken van de onderwijskwaliteit. 

Een mooi formatieplaatje is het gevolg en ruimte voor leerkrachten om de verdere ontwikkeling vorm 

te geven en in te vullen. De Meiboom zet in op een structurele verbetering van de onderwijskwaliteit. 

Verder wordt ingezet op een passend antwoord op de onderwijsbehoeften van de leerlingen om te 

zorgen dat ze zo snel en goed mogelijk doorgroeien in hun persoonlijke ontwikkeling en de 

leeropbrengsten. 

De schoolgids is een document dat wat dieper op de schoolzaken ingaat: waar staan wij voor, wat is 

onze missie en visie en hoe zie je dit dan vervolgens terug in onze dagelijkse onderwijspraktijk. 

Ook kun je lezen hoe we dat vormgeven en wat de speerpunten voor komend schooljaar zijn.  

 

In het tweede deel staat praktische informatie over onze school en de naschoolse activiteiten van het 

activiteitenplein georganiseerd door Bindkracht10. De website wordt zoveel mogelijk up to date 

gehouden met betrekking tot de meest gestelde vragen. www.demeiboom.nl.  

Meer praktische informatie over de peuteropvang en de buitenschoolse opvang is te vinden op de 

website van KION: https://www.kion.nl/ 

En voor informatie over de tussenschoolse opvang verwijzen we jullie graag naar www.soos.nl 

 

Ook zijn in dit deel resultaten van ons onderwijs terug te vinden.  

We hopen dat je onze gids met plezier leest en op deze manier een goed beeld krijgt van de 

Meiboom. Soms vinden in de loop van het schooljaar veranderingen plaats.  

Als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van de inhoud of over andere zaken dan kan je 

natuurlijk altijd contact opnemen met iemand van het team van Daltonacademie de Meiboom.  

De praktische informatie verandert regelmatig. Via de weekduif wordt hiervan wekelijks melding 

gemaakt in Social Schools. En ook de Q&A op de website wordt zoveel mogelijk up to date gehouden.  

 

Wij zijn klaar voor een nieuw jaar met mooie mogelijkheden en kansen!  

 

Mede namens alle medewerkers van de Daltonacademie,  

Marianne van den Broek 

 

 

http://www.demeiboom.nl/
https://www.kion.nl/
http://www.soos.nl/
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ONZE KOERS EN ONZE WERKWIJZE 

 

Dit zijn wij 

 

 

 

 

 

De Meiboom is een open leer- en leefomgeving met lef. 

 

Een plek om jezelf en de wereld om je heen te ontdekken… 

Een plek om je talenten te ontplooien… 

Een plek om vrienden te maken… 

Een plek waar je mag leren van je fouten... 

Een plek om te oefenen voor de maatschappij... 

Een plek om uit te groeien tot een mens met vertrouwen in zichzelf… 

 

Kortom een school waar jij mag zijn wie je bent. 

 

 

We staan voor 

In 2024 biedt ‘de Meiboom’ dag- en ontwikkelarrangementen aan vanuit één toegankelijk enthousiast 

team samen met ouders en de wijk, volgens het Daltonconcept in een optimale leer-en leefomgeving 

die zich kenmerkt door verschillen en verbinding. 

 

In 2024 is de Daltonacademie een kwalitatief hoogwaardige, plezierige en vertrouwde leer- en 

leefomgeving met lef voor kinderen. De academie heeft een positieve uitstraling naar buiten. De 

kinderen uit de buurt en kinderen uit de omliggende wijken kunnen zich er samen met anderen 

grenzeloos ontwikkelen met passende eigen leerdoelen en het leren nemen van eigen 

verantwoordelijkheden.  
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Onze kernwaarden (tijdloze gedragsprincipes)  

en kernkwaliteiten (tijdloze kwaliteiten) 

 

 
 

Deze kernwaarden ondersteunen het leerproces van de kinderen.  

Wil je meer weten over onze Dalton methode, zie www.demeiboom.nl 

Onder de kop: “leren voor nu en de toekomst”, en “wie ben jij-wie ben ik-wie zijn wij”, vind je meer 

informatie over onze Dalton methode. 

 

Ook op de site van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) https://www.dalton.nl/ is meer informatie 

te vinden over Daltononderwijs.  

  

http://www.demeiboom.nl/
https://www.dalton.nl/
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Wat we willen 

Binnen school(tijd) 

Leren is zóveel meer dan taal & rekenen. 

Natuurlijk, je gaat naar school om te leren lezen, rekenen, schrijven en om over de wereld om je heen 

te leren. Maar ook, en niet in de laatste plaats,  leer je over hoe je samenwerkt en samenleeft. Over 

jouw groei en jouw doelen bereiken. 

 

Eigenaarschap ontwikkeling 

Kiezend voor Daltononderwijs kun je niet anders dan kinderen eigenaar te laten zijn van hun eigen 

ontwikkeling en leerproces. Helen Parkhurst moedigde van meet af aan de kinderen vrijheid te geven 

om hun eigen plan te maken, binnen de eisen en regels van de school en rekening houdend met 

anderen. 

 

Portfolio 

Wij werken daarom met een kindportfolio. Het portfolio is een ik-document. De kinderen laten daarin 

zien wat ze hebben gedaan, waar ze trots op zijn en wat ze allemaal hebben geleerd. Ook schrijven 

kinderen waarin ze nog willen groeien. In het portfolio kunnen de kinderen aangeven waar hun ambitie 

ligt en waar ze naar toe willen groeien op lange en korte termijn.  

Dit portfolio gebruiken de kinderen en leerkrachten om te kijken wat er nodig is om de doelen te 

behalen. Daarnaast wordt het portfolio gebruikt om terug te kijken, eventueel samen met ouders, naar 

wat er is bereikt en hoe dat is gegaan. Het portfolio kan ook de verbinding maken met de doelen die 

de kinderen willen bereiken bij de naschoolse activiteiten. De kinderen kunnen zelf hun doelen 

toevoegen.  

Bij het uitgaan van de schoolgids is het regieteam Dalton nog aan de slag met een aantal wijzigingen 

in de kopjes van het kindportfolio. Hierover zullen we jullie via de weekduif informeren aan het begin 

van 2021-2022.  
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Wat laat ik zien?  

Onder dit kopje in het kindportfolio deelt de leerkracht de leeropbrengsten van de methode, de 

leeropbrengsten van CITO en de voortgang rondom de persoonlijke ontwikkeling. De kinderen kunnen 

hier niet in werken. 

We streven ernaar dat kinderen het gesprek over wat ik laat zien zelf gaan leiden, zodat ze hun eigen 

proces leren aansturen. 

 

Leeropbrengsten 

Wij gebruiken het Cito leerlingvolgsysteem om onze leeropbrengsten te meten. 

Deze toetsen houden de vorderingen van de kinderen bij en leggen de resultaten vast op een 

objectieve manier, waardoor we kunnen bekijken hoe we onszelf verhouden tot het landelijk 

gemiddelde. Op kindniveau kunnen we de toetsen gebruiken om de ontwikkeling van kinderen te 

volgen.  

Op https://scholenopdekaart.nl/basisscholen zijn de schoolresultaten van de afgelopen jaren te 

vinden. Ook de uitstroom en ontwikkeling op het voortgezet onderwijs is daar te vinden. 

 

De inhoud van ons onderwijs 

 

Leerlijnen met ik-doelen en focus op taal 

De methodes die we gebruiken voor taal, lezen, rekenen en Engels bevatten leerlijnen waarin de 

leerstof is vastgelegd in een opbouw van gemakkelijk naar steeds moeilijker. Deze leerlijnen zijn er 

vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 8.  

Uiteindelijk voldoen de kinderen dan aan het niveau (de referentieniveaus) dat past bij de 

verschillende vormen van het voortgezet onderwijs. We hebben daarbij hoge verwachtingen van 

kinderen en dagen ze uit om passend bij de eigen mogelijkheden uit te stromen naar het voortgezet 

onderwijs.  

Zie ook: https://www.demeiboom.nl/de-school/alles-begint-bij-taal/ 

 

Werken in thema’s met FAQTA (www.faqta.nl) 

Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wetenschap en techniek worden door middel van thema’s 

aangeboden. Op deze manier leren de kinderen 21e eeuwse vaardigheden waarbij ze spelenderwijs 

hun eigen talenten ontdekken en kennis op doen. We vinden een onderzoekende houding belangrijk 

en leren kinderen hoe je een goed onderzoek uit kunt voeren.  

Door in thema’s te werken wordt de woordenschat van de kinderen enorm uitgebreid. Taal en 

woordenschat is immers de basis van al het leren en daar besteden we veel aandacht aan. 

Ook bij tekenen, drama, dans, muziek en handvaardigheid leren we zo veel mogelijk over hetzelfde 

thema. Voor kinderen wordt het dan een samenhangend geheel.  

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen
https://www.demeiboom.nl/de-school/alles-begint-bij-taal/
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Bij alles heb je taal nodig om dingen uit te leggen, te begrijpen, vragen te stellen, te onderzoeken en 

erover te overleggen. 

Onze actieve- en passieve taalbeheersing groeit ons hele leven door, maar het snelst in onze jeugd. 

We besteden daarom veel aandacht aan taalverwerving.  

Voorbeeld van een thema wereldverkenning voor groep 3: Landen 

Wat is Nederland voor een land? Zijn andere landen net zoals Nederland?  

Kinderen ontdekken wat elk land bijzonder maakt. Wat eten ze daar? Wat vinden zij normaal of juist 

raar? Hoe ziet hun landschap eruit? Leerlingen leren wat de eetgewoontes zijn in verschillende landen 

en ontdekken welke kruiden er gebruikt worden in de keukens van andere landen.  

Ook leren ze gedag te zeggen in vijf verschillende talen.  

Het thema wordt op een heel vrolijke manier afgesloten: samen de Sirtaki dansen. 

 

Uitstapjes worden zoveel mogelijk gekoppeld aan een thema, zodat de kinderen datgene wat ze 

geleerd hebben in de praktijk kunnen zien of toepassen. Ook ICT is een belangrijk middel om de 

zogeheten 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. 

Hieronder kun je deze vaardigheden zien. 

Voor meer info:  

https://www.kennisnet.nl/artikel/6648/alles-wat-u-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/ 

 

 

 

  

https://www.kennisnet.nl/artikel/6648/alles-wat-u-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/
https://www.demeiboom.nl/media/2117/Model_21e_eeuwse_vaardigheden.jpg
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Hoe we dat organiseren 

 

Instructielessen per jaargroep 

Voor de basisvakken rekenen, taal / lezen en Engels krijgen de kinderen instructies over nieuwe 

lesstof. Daarnaast krijgen ze tijdens deze lessen en door de dag heen tijd om aan hun eigen doelen 

en persoonlijke ontwikkeling te werken. Dit wordt in overleg met de leerkracht bepaald.  

 

Instructieleerkrachten en indeling leerkrachten 2020-2021 

De leerkrachten van de instructiegroepen zijn verantwoordelijk en aanspreekpunt voor ouders en 

leerlingen als het gaat over hun ontwikkeling.  

De kinderen zitten in de ochtend in de instructiegroepen die op leerjaar zijn ingedeeld. 

 

Peutergroepen: juffrouw Corrie, Sylvia en Sanne 

 

 

 

 

Groep 1/2 a: juffrouw Simone en juffrouw Karin 
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Groep 1/2 b: meester Koen en juffrouw Karin  

 

 

 

 

 

Groep 3: juffrouw Anjo en juffrouw Karin 

 

 

 

 

Groep 4: juffrouw Iris en juffrouw Hilal 
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Groep 5: juffrouw Mariëlle en juffrouw Hilal 

 

 

 

Groep 6: juffrouw Stella en meester Theo 

 

 

 

Juffrouw Stella en  

 

 

 

 

Groep 7: meester Theo en juffrouw Eline  

 

 

 

Groep 8: juffrouw Nicole 
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Basisgroepen 

We werken met basisgroepen omdat we geloven dat kinderen van verschillende leeftijden veel van 

elkaar kunnen leren. In de middag wordt in basisgroepen aan thema’s gewerkt.  

De leerkrachten van de onderbouw (1,2 en 3), de middenbouw (4 en 5) en de bovenbouw (6,7 en 8) 

zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud en de begeleiding van alle leerlingen van de bouw.   

Door samen te werken aan thema’s leren kinderen samen kennis te vergaren en de wereld te 

onderzoeken. Ook kunnen ze van elkaar leren hoe ze stapjes kunnen zetten in het ontwikkelen van de 

verschillende Daltonkernwaarden en 21-eeuwse vaardigheden, zoals genoemd in vorige 

hoofdstukken. 

 

1/2/3 A,B of C juffrouw Simone, meester Koen, Juffrouw Karin en juffrouw Anjo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4/5 D of E: juffrouw Iris, meester Hilal, meester Mariëlle, juffrouw Eline 

 

 

6/7/8 F of G: juffrouw Eline, meester Thoe, juffrouw Nicole en juffrouw Stella 

 

 

 

en  juffrouw Stella 
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Intern begeleider: Astrid 

 

 

Onderwijsondersteuners: Marina en Natalja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur: Marianne 
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Onderwijsbehoefte van leerlingen en hoe we daarbij ondersteunen  

Ieder kind is anders en ieder kind maakt andere dingen mee in zijn of haar leven. 

Dit maakt dat een kind soms iets anders nodig heeft dan een ander kind.  

Wij brengen de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de kinderen in kaart en gaan hiermee aan 

de slag.  

 

Onze methodes bieden veel mogelijkheden om elk kind te bieden wat het nodig heeft om te kunnen 

leren. De leerkracht maakt waar mogelijk samen met het kind keuzes. Sommige kinderen hebben 

bijvoorbeeld meer tijd nodig. Andere kinderen hebben een andere manier van leren (leerstijl). 

Voor kinderen die meer kunnen werken we bijvoorbeeld met een speciaal programma: Levelwerk. 

Voor kinderen die meer nodig hebben werken we bijvoorbeeld met het programma: Maatwerk. 

Het ondersteuningsprofiel, de ondersteuningsstructuur en het ondersteuningsplan bieden houvast bij 

het bieden van passend onderwijs. De routes en verantwoordelijkheden zijn helder omschreven. 

Daarnaast wordt een nauwe samenwerking met de scholen in Dukenburg tot stand gebracht waardoor 

expertise en middelen gedeeld worden in een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp onze school kan 

bieden. Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een school-

ondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Op onze website (www.demeiboom.nl) vind je ons 

Schoolondersteuningsprofiel. 

 

Ouders en kinderen als partners (klankbord, kinderraad en MR) 

Ouders en kinderen zijn onze belangrijkste partners. Samen hebben we hetzelfde doel voor ogen: het 

welbevinden, de persoonlijke groei en ontwikkeling van alle kinderen van onze school.  

We verwachten dat ouders kinderen en medewerkers aanmoedigen in het belang van de ontwikkeling 

van alle kinderen.  

Ook kunnen ouders in de klankbordgroep en kinderen in de klassevergadering mee helpen en denken 

over het reilen en zeilen van onze school. 

Ideeën en verbeterpunten kunnen aangeleverd worden in de klankbordgroep of bij de kinderraad. Ook 

kun je hiervoor rechtstreeks bij de MR terecht.  

Daarnaast is er een vaste route waarin de directeur ideeën en verbeterpunten ophaalt bij de 

klankbordgroep. Bij de bijeenkomsten van de klankbordgroep en de kinderraad is de directeur 

aanwezig. De directeur neemt de inbreng van de kinderen en ouders mee naar het team en de 

medezeggenschapsraad. 

De kinderraad adviseert de medezeggenschapsraad en het team als er veranderingen plaats vinden 

in ons onderwijs. 

 

http://www.demeiboom.nl/
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Kinderambassadeurs en de kinderraad 

Wij zijn trots op onze speciale relatie met Danny Dijkhuizen van www.kids4Dreams.nl  

Met de door hem ontwikkelde methode kiezen de kinderen uit hun klas kinderambassadeurs.  

De kinderambassadeurs zijn 8 kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Uit elke jaargroep 2 kinderen. 

In de klassenvergadering kunnen de kinderen uit de klas onderwerpen inbrengen die zij belangrijk 

vinden. Eventueel worden deze onderwerpen aan hun kinderambassadeurs meegeven om 

ingebracht te worden in de vergadering van de kinderambassadeurs.  

Gemiddeld ééns per drie weken komen de kinderambassadeurs bij elkaar. 

Zij denken mee in dingen die hun welzijn en onderwijs op school aangaan. Vaak komen hier 

verrassende inzichten uit naar voren die daadwerkelijk een bijdrage leveren om het voor iedereen 

op school beter te maken. Een leerkracht van de bovenbouw is aanwezig bij deze bijeenkomsten. 

De leerkracht bekijkt samen met de kinderen welke onderwerpen opgepakt kunnen worden en 

welke onderwerpen geschikt zijn voor de kinderraad.  

De kinderambassadeurs nemen ook plaats in de kinderraad. Ze brengen hier voorstellen voor 

veranderingen in. Ook zal de directeur hen meenemen in beleidsvoorstellen en veranderingen die 

ook in de klankbordgroep (ouders) worden besproken en waar de medezeggenschapsraad advies 

en instemming voor geeft. Deze kinderraadbijeenkomsten worden begeleid door de directeur van de 

school.  

 

 

Onze andere partners 

Groeien doe je samen. Daarom houdt voor Daltonacademie De Meiboom onze betrokkenheid niet 

op na schooltijd. 

Samen met de partners van dit Brede School concept, peuterspeelzaal De Meibloem 

(KION), Bindkracht10 en Stichting SOOS, creëren wij een doorgaande lijn voor de kinderen. 

Wij geloven dat het voor kinderen belangrijk is zich geborgen en gezien te voelen.  

Daarnaast geloven wij dat afstemming tussen de partners bijdraagt aan een ononderbroken 

ontwikkeling van de kinderen. Door af te stemmen in aanbod kunnen kinderen voortbouwen op wat 

zij geleerd en ervaren hebben. 

https://www.demeiboom.nl/de-academie/onze-partners/ 

 

 

  

http://www.kids4dreams.nl/
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Wat we nog meer zijn en doen 

Bibliotheek op school 

Taal is de basis voor leren op school. Rekenen, spelling, gym, tekenen, bij alles heb je taal nodig 

om het uit te leggen, te begrijpen, vragen te stellen, te onderzoeken en erover te overleggen. 

Daarom vinden wij lezen als school erg belangrijk. Wij besteden hier veel tijd en energie aan. 

Gelukkig zijn al heel veel kinderen lid van de bibliotheek. Natuurlijk steken de kinderen meer van het 

leesonderwijs op wanneer ze met plezier lezen. Daarom besteden we ieder jaar aandacht aan de 

Kinderboekenweek. Daarnaast lezen we regelmatig voor.  

We werken nauw samen met Biblioplus en hebben daarom een ‘Bibliotheek Op School’ in ons 

gebouw.  https://www.biblioplus.nl/onderwijs/bibliotheek-op-school.html 

Maar wat we er op school ook aan doen.... het voorlezen door jou, gezellig samen op de bank of 

een kwartiertje voor het slapen gaan op de rand van het bed, blijft erg belangrijk. 

 

 

Brede school met onder andere naschoolse activiteiten 

De Gemeente Nijmegen stelt zich ten doel de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Als 

school maken wij gebruik van de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Wij werken 

daarin samen met instellingen zoals de bibliotheek, maatschappelijk werk, Lindenberg, Bindkracht 

10 en de politie Nijmegen. Door gerichte samenwerking bieden we extra activiteiten aan. 

Bij deze naschoolse activiteiten kunnen kinderen met elkaar spelen, talenten ontdekken en zich 

daardoor verder ontwikkelen. 

 

Onze bredeschool coördinator:  Marleen  

 

 

 

 

 

 

https://www.biblioplus.nl/onderwijs/bibliotheek-op-school.html
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Gezonde school   

We zijn een gezonde school en hebben een vignet voor sport en bewegen en welbevinden. 

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren 

van de gezondheid van kinderen, ouders en medewerkers. 

https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet 

Katholieke school 

Wij werken op een interreligieuze manier vanuit de katholieke waarden en staan open voor andere 

religies. De Daltonkernwaarden, KIVA doelen en kernkwaliteiten van onze school zijn hierbij 

uitgangspunt.  

KIVA school 

Wij werken met KIVA. KIVA is een methode die het uitgangspunt heeft pesten te voorkomen.  

Voor meer informatie zie: www.kivaschool.nl.  

Bij de persoonlijke ontwikkeling komt KIVA aan bod. Het vormt een onderdeel binnen deze 

ontwikkelingslijn.  

 

Samen opleiden met de PABO 

Wij hebben een nauwe samenwerking met de HAN PABO. Wij leiden samen met hen nieuwe 

leerkrachten op. 

 

VVE+ locatie; Voor- en vroegschoolse educatie 

Wij bieden extra inzet en begeleiding voor peuters en kleuters die meedoen met het VVE+ 

programma. Door middel van VVE+ besteden we veel aandacht aan de taalontwikkeling. We 

werken hiervoor samen met Vinci. Voor meer informatie: https://www.vinci-toponderwijs.nl/ 

https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-criteria-vignet
http://www.kivaschool.nl/
https://www.vinci-toponderwijs.nl/
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Kwaliteitszorg en portfolio Daltonacademie 

 

We werken op de Meiboom met een portfolio om onze kwaliteit en ontwikkeling inzichtelijk te 

kunnen maken. Door middel van een inlog kan meegekeken worden naar de stand van zaken en de 

lopende processen. Om een kijkje te kunnen nemen in ons portfolio is het altijd mogelijk een 

afspraak te maken met de directeur. 

We maken gebruik van het onderwijsportfolio van:  www.onderwijskwaliteit.online 

 

De inspectiekaders kun je vinden op:  https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezichtkaders 

 

 

 

 

De Meiboom in beweging: Speerpunten 2021-2022 

 

Op de Meiboom zijn we voortdurend in ontwikkeling. Voor komend jaar hebben de regieteams 

speerpunten gekozen.  

 

Regieteam dalton  

- De doorgaande lijn met betrekking tot uitgestelde aandacht nog aanscherpen en borgen 

zodat het in alle groepen op vergelijkbare wijze gebeurt. Op die manier hoeft het niet telkens 

opnieuw worden uitgelegd en wordt het voor leerlingen een vanzelfsprekendheid. ‘Zo doen 

we dat op de Meiboom’.  

- De vernieuwde ‘koppen’ van het kindportfolio  worden in gebruik genomen. Het is de 

bedoeling dat het voor de kinderen gemakkelijk wordt een leercyclus te doorlopen.  

- Het kindportfolio meer inzetten ten bate van het gevoel van eigen kunnen (self-efficacy) en 

het zelf leren sturen van het leerproces. 

http://www.onderwijskwaliteit.online/
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/toezichtkaders
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Regieteam taal/lezen:    

- Het streven is taal/lezen geheel te integreren met de wereldoriënterende vakken.   

- Door de thematische aanpak willen we de ouders meer betrekken bij het leesproces. 

Hiervoor zullen themabijeenkomsten en inspiratiebijeenkomsten georganiseerd worden. 

- De doorgaande lijn van spelling wordt in een kwaliteitskaart vastgelegd. Kinderen krijgen 

gerichte spellinginstructie, afgestemd op de onderwijsbehoeften en worden door vormen 

van ‘coöperatief leren’ actief betrokken bij het leerproces.    

- Er is een doorgaande leerlijn met betrekking tot presentatievaardigheden.  

- Ook wordt de aanpak voor lezen verder afgestemd en uitgewerkt in een kwaliteitskaart 

zodat we door de hele school op vergelijkbare wijze werken. 

  

Regieteam Rekenen:  

- Samen ontwikkelen van een visie op rekenonderwijs, als opmaat naar een ‘nieuwe manier 

van rekenonderwijs/methode’.  

- Er worden activerende- en coöperatieve werkvormen gebruikt om kinderen actief te 

betrekken bij het leerproces.  

 

KIVA en gezonde school  

- Afronden van het thema ‘Gezonde relaties & seksualiteit’. We willen hiervoor het certificaat 

behalen eind 2021.   

- We starten door met de kinderraad en klassenvergadering. In 2021-2022 gaan we werken 

met kinderambassadeurs en een kinderraad. Meer informatie vind je bij praktische 

informatie. 

- Alle medewerkers van de Daltonacademie worden opgeleid om KIVA proof te kunnen 

werken. Door Corona is de studiedag al twee keer uitgesteld. Op woensdag 25 augustus 

gaan we nu de training met alle medewerkers van de Daltonacademie uitvoeren als opmaat 

naar de KIVA certificering. 

 

VVE+  

- Ouders zijn afgelopen jaar persoonlijk benaderd over deelname aan extra naschoolse 

taalgroep + thuis gebruiken van Bereslim (digitale prentenboeken). Een klein groepje ouders 

heeft zich hiervoor opgegeven en het gebruik thuis gaat redelijk tot goed. . 

- Door Corona hebben de ouderbijeenkomsten helaas niet meer plaats gevonden waardoor 

het persoonlijke contact minder was.  Dit pakken we opnieuw op. 
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Pilots 2021-2022 

 

Edumaatjes vanuit de subsidie ‘hulp in de klas’ 

In 2020-2021 zijn we gestart met een pilot EduMaatjes voor de groepen 3 en 4. De leerkrachten 

hebben op basis van ondersteuningsbehoeften kinderen uitgekozen die baat zouden hebben bij 

extra tijd na schooltijd. De Edumaatjes werken dan met groepjes van 3-4 kinderen aan leerdoelen.  

Omdat we hier graag een structurele voorziening van willen maken, gaan we in 2021-2022 

doorstarten met groep 3 en 4 en ook opstarten met groep 5 t/m 8.  

De toekomst zal uitwijzen of het lukt om dit structureel aan te kunnen bieden aan leerlingen die 

extra ondersteuning in tijd nodig hebben. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, zal de leerkracht 

het tijdens oudergesprekken ter sprake brengen.  

 

Cursus Samen vooruit (pilot september tot december 2021) 

In de Coronaperiode hebben ouders gemerkt hoe belangrijk het is om te begrijpen wat er op school 

gebeurt. In eerste instantie de ouders van de kinderen van EduMaatje en later de andere ouders, 

krijgen de mogelijkheid om de cursus te volgen die de Daltonacademie samen met het ROC heeft 

ontwikkeld:  

- In 8 bijeenkomsten (tegelijk met de schooltijden van je kind) leer je: 

- Werken met Social Schools 

- Digitale vaardigheden (ook DigiD) 

- De brieven en nieuwsbrieven van school lezen 

- Hoe je samen met je kind taal en rekenen kunt oefenen 

- Werken met een portfolio, net als je kind  

- Gebruik maken van betrouwbare informatie  

Maar er is vooral ook ruimte om te leren wat je zelf wilt! Bijvoorbeeld e-mailen, een brief schrijven,… 
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PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR GROEP 1 t/m 8 van A t/m Z 

 

Aanmelding kinderen 

Wij willen graag een school zijn voor alle kinderen en zien dan ook graag nieuwe kinderen komen. Als 

je geïnteresseerd bent in onze school kun je een afspraak maken met de directeur. Wij stellen het op 

prijs dat je je kind meebrengt tijdens het kennismakingsbezoek. Tijdens het kennismakingsbezoek 

krijg je informatie over de school en een rondleiding door het gebouw.  

 

Schoolwijzer 

Kinderen die geplaatst of overgeplaatst worden moeten worden aangemeld via de website 

www.schoolwijzernijmegen.nl. Via dit centrale aanmeldpunt worden de beschikbare plekken 

op basisscholen verdeeld. Voor het toewijzen van schoolplekken hanteert Schoolwijzer spel- 

en voorrangsregels die gelden voor alle aanmeldingen alle scholen. Bij www.schoolwijzer.nl 

kunt u uw kind aanmelden voor de groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs.  

Je mag je kind aanmelden vanaf de leeftijd van 2 jaar en 9 maanden. Doe je dat voor 1 maart 

voorafgaand aan de start van het schooljaar, dan heb je de meeste kans dat je kind een plek 

krijgt op de school van je voorkeur. 

Het programma op www.schoolwijzer.nl leid je vanzelf door het systeem. Lukt het je niet, dan 

kun je een afspraak maken op het kantoor van Schoolwijzer Nijmegen (tel. 024-360 20 22). 

Je kunt ook een e-mail sturen naar info@schoolwijzernijmegen.nl. 

 

Intake kleuters 

Nadat je bericht hebt gehad van Schoolwijzer Nijmegen dat je kind geplaatst kan worden bij 

de Meiboom, nemen wij contact met je op. Vanuit de Schoolwijzer krijgt de Meiboom al enige 

gegevens, maar aanvullende informatie is nodig. Vooral informatie over je kind en zijn/haar 

ontwikkeling.  

Hiervoor plannen wij een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek vindt plaats met 

de directeur van school. Als je dit al gehad hebt, volgt er een intakegesprek. Het 

intakegesprek vindt 6 weken voordat je kind 4 jaar wordt plaats. Het intakegesprek vindt plaats 

met de intern begeleider. Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om samen met jou te 

onderzoeken of de Meiboom de juiste school is voor je kind. Deze periode kan met 4 weken 

verlengd worden indien nodig. 

 

In het intakegesprek wordt vooral de ontwikkeling van je kind tot dan toe besproken. Er 

worden afspraken gemaakt over de  startdatum en de groep waarin je kind start. 

 

Als je kind een peuterspeelzaal heeft bezocht wordt gesproken over de ervaringen daar. Jouw 

toestemming wordt gevraagd om bij de speelzaal/kinderopvang informatie op te vragen. De 

Meiboom heeft met peuterspeelzaal de Meibloem afspraken over de warme overdracht‘. De 

leidster van de peuterspeelzaal voert samen met de nieuwe leerkracht van je kind en jezelf 

http://www.schoolwijzernijmegen.nl/
http://www.schoolwijzer.nl/
http://www.schoolwijzer.nl/
mailto:info@schoolwijzernijmegen.nl
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een gesprek over de ontwikkeling van je kind. Je kunt dan zelf informatie geven over hoe je 

vindt dat je kind zich ontwikkelt en de leidster van de peuterspeelzaal doet dat ook. Zo hopen 

we zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van je kind. Als je kind zes 

weken op school zit, krijg je van de leerkracht een uitnodiging voor een oudergesprek. 

 

Aanmelding van een kind dat een andere school bezoekt 

Als je kind al een andere school bezocht heeft en je wil je kind bij de Meiboom plaatsen, dan 

kun je een afspraak maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek.  

Dit kan alleen als je de directeur van je huidige school informeert over je plannen van vertrek. 

Indien je na dat gesprek verder wilt gaan met de aanmelding op de Meiboom, dan wordt er 

een gesprek gepland met de directeur. In dit gesprek wordt gesproken over de reden van 

overplaatsing en over de schoolloopbaan van je kind. Je krijgt informatie over de school en 

een rondleiding door het gebouw. We vragen toestemming aan jou om gegevens van je kind 

op de laatst bezochte school op te vragen. Wij nemen altijd contact op met de vorige school 

van je kind. Ieder aangemeld kind wordt ingebracht in het zorgteam.  

 

Als je besluit om je kind bij de Meiboom aan te melden, moet je deze wens tot overplaatsing 

kenbaar maken bij de directeur van de school waar je vertrekt, aan de directeur van de 

Meiboom en via www.schoolwijzer.nl. 

Je krijgt ongeveer drie weken voor de plaatsing te horen in welke (basis)groep je kind wordt 

geplaatst. Nieuwe kleuters kunnen enkele dagdelen meedraaien om kennis te maken en 

geleidelijk te wennen. 

 

 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie komt een aantal keren per jaar bij elkaar voor een overleg met de directie. 

Daarin vindt afstemming plaats over de periode daarna. Vandaaruit gaat de activiteitencommissie 

aan de slag ter ondersteuning van het team bij activiteiten. De activiteitencommissie zal regelmatig 

om extra handen vragen. Fijn als iedereen regelmatig een steentje bijdraagt. Aan het begin van het 

schooljaar staat een uitnodiging in de weekduif voor ouders om lid te worden van de 

activiteitencommissie. 
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Adviezen voortgezet onderwijs    

Advies Groep 8 

2018-2019 

Groep 8 

2019-2020 

Groep 8  

2020-2021 

VSO  0 0 0 

VSO symbioseklas 0 0 1 

VMBO Basis 3 2 3 

VMBO Basis – Kader 2 4 3 

VMBO Kader 1 0 0 

VMBO-K- theoretisch 7 1 0 

VMBO-Theoretisch 3 4 5 

VMBO-T / HAVO 5 3 2 

HAVO 1 2 0 

HAVO /  VWO 1 0 2 

VWO 4 1 3 

 

 

Bestuur van de school 

Onze school wordt bestuurd door de Stichting Conexus.  

Stichting Conexus 

Panovenlaan 1  telefoon:                         024 – 3733960 

6525 DZ Nijmegen  fax:                                 024 – 6753069 

 email:                            info@conexus.nu 

 Website:                        www.conexus.nu 

Het secretariaat van de stichting is dagelijks tijdens kantooruren bereikbaar. 

CITO eindtoets / scholen op de kaart 

Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen naar vermogen scoren op de CITO eindtoets.  

De afgelopen jaren is dat voor alle leerlingen gelukt. Daar zijn we heel blij mee.  

 

Om een beeld te krijgen van de leeropbrengsten van ons onderwijs vermelden we hier het 

schoolgemiddelde van de eind CITO van de afgelopen drie jaren.  

2018-2019: 529,4   

2019-2020: ivm Corona niet afgenomen 

2020-2021: ivm Corona geen reëel meetmoment voor de inspectie. 

Op www.scholenopdekaart.nl is hierover meer informatie te vinden.  

 

  

mailto:info@conexus.nu
http://www.conexus.nu/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Creatieve vakken: Drama, dans, beeldend en muziek 

 

Bij deze vakken sluiten we zoveel mogelijk aan bij de thema’s.  

Juffrouw Marly, docent vanuit de Lindenberg, is daarbij onze 

vaste docent. Daarnaast worden waar nodig andere docenten 

van de Lindenberg ingezet. Juffrouw Marly geeft ook naschoolse 

lessen. Zie hiervoor: naschoolse acitviteiten. 

 

 

 

Eten en drinken 

Op de Meiboom wordt de fruit- en waterregel gehanteerd. Dit betekent dat alle kinderen tijdens de 

ochtendpauze alleen fruit, groente en water mogen eten of drinken. We hebben gemerkt dat dat 

voor sommige kinderen niet genoeg is. In overleg met de leerkracht kan er brood gegeten worden 

tijdens de ochtendpauze. 

Kinderen leren zo de verschillende smaken van fruit en groenten goed kennen en fruit of groente 

‘zien’ eten, doet eten. Het eten wordt indien nodig in een afgesloten bakje meegegeven. Door water 

te drinken i.p.v sapjes etc. stimuleren we niet alleen een gezonde leefstijl bij de kinderen maar 

dragen we ook bij aan een beter milieu met minder afval. Het fruit graag in een afgesloten bakje 

meegeven. 

De basisgroepen 1-3 houden voor of na het buitenspelen een fruitkring.  

 

Fietsen 

Wij willen alle kinderen stimuleren om met de fiets naar school te komen. Door zo veel mogelijk te 

oefenen, leren kinderen zich veilig te gedragen in het verkeer. De fietsen kunnen geplaatst worden 

in de daarvoor bestemde fietsenrekken bij de Meiboom. Maak gebruik van het hek aan de kant van 

de fietsenrekken, zodat andere kinderen/ouders niet gehinderd worden. 

 

Gedragsprotocol bij onacceptabel gedrag van leerlingen 

Samen met ouders en kinderen vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op school. 

Daarom hebben we in overleg met alle betrokkenen een protocol opgesteld. Dit protocol is als 

bijlage toegevoegd aan de schoolgids.  

Het protocol zal aan het einde van de zomervakantie opnieuw bekeken worden met het team van de 

Daltonacademie. Samen met SOOS, Bindkracht 10 en KION. Het nieuwe voorstel zal ter advisering 

voorgelegd worden aan de kinderraad en de medezeggenschapsraad. Een eventueel bijgesteld 

protocol zal met iedereen gedeeld worden. 

 

Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen liggen in een blauwe container in de aula, vlak bij de keuken. 

Om te voorkomen dat de kinderen spullen kwijtraken, kun je een merkje of de naam van het kind in 

de gymschoenen en andere kledingstukken zetten en touwtjes aan de handschoenen maken. 
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Gezinswerkers buurtteams jeugd en gezin Dukenburg 

 

Nora Nouri Anita Hekker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info over bereikbaarheid en dergelijke volgt in het nieuwe schooljaar.  

Gymnastiek 

Groep 1 en 2 gymmen op maandagmiddag in de sporthal van de Meijhorst. 

Op maandag en op vrijdag zijn de gymlessen voor groep 3 t/m 8 in de sporthal van de Meijhorst. 

 

Maandag Vrijdag 

10.15 – 11.00 Groep 7 9.30 – 10.15 Groep 3 

11.00 – 11.45 Groep 6 en 8 10.15 – 11.00 Groep 4 

  11.00 – 11.45 Groep 5 

13.15 – 14.00 Groep 3/4/5 D 

Groep 1/2 

13.15 – 14.00 Groep 6/7/8 F 

14.00 – 14.45 Groep 3/4/5 E 14.00 – 14.45 Groep 6/7/8 G 

De gymlessen stoppen 15 minuten voor het eind van de schooltijd. Hierdoor hebben we een 

kwartier om op te ruimen, om te kleden en naar school te lopen. We streven er naar om op tijd 

weer op school te zijn. Indien gewenst kunt u afspraken met de leerkracht maken over het ophalen 

bij de gymzaal. De bovenbouwgroepen (6/7/8) mogen vanuit de gymzaal naar huis lopen, wanneer 

dit op de route ligt of wanneer ouders hier goedkeuring voor hebben gegeven. 
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Gymkleding 

De kinderen gymmen in een T-shirt, een korte broek of een gym- of balletpakje. In verband met de 

hygiëne en veiligheid is het verplicht gymschoenen te dragen. Deze mogen niet buiten gedragen 

worden. Het is de bedoeling dat de kinderen de gymspullen na de les mee naar huis nemen zodat 

deze gewassen kunnen worden. Verder is het in verband met veiligheid niet toegestaan om met een 

hoofddoek te gymmen. 

 

Gymdocent 

Wiesje Kraaijenveld is ALO docent en daarnaast zijn er 

bevoegde leerkrachten die bewegingsonderwijs verzorgen. Zij 

verzorgen samen met de andere leerkrachten twee lessen per 

week per groep, zodat de kinderen goed bewegingsonderwijs 

krijgen. 

 

 

 

 

 

 

Halen en brengen 

Om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen heeft de kinderraad het advies gegeven alle 

kinderen alleen naar binnen te laten gaan. De leerkrachten zijn zoveel mogelijk aanwezig bij het 

halen en brengen. We willen iedereen vragen om via poorten aan de voorkant van de school te 

komen zoals aangegeven in de tekening. 
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Informatie Social Schools 

Als team van de Meiboom vinden wij de communicatie met jou erg belangrijk. Wij zijn altijd op zoek 

naar middelen om de communicatie te verbeteren. 

Wij werken met Social Schools. Deze app kun je downloaden op je telefoon of computer. Ook de 

jaarkalender kun je vinden via deze app. 

 

Het inschrijven voor activiteiten, ouderhulp en de rapportgesprekken verloopt ook via Social Schools. 

Heb je nog geen activeringscode, dan kun je die aanvragen bij Natalja van de administratie. Nieuwe 

ouders kunnen een afspraak maken met de ICT coördinator (meester Koen) om ervoor te zorgen dat 

alle digitale communicatiemiddelen gekoppeld worden. Om je op de hoogte te houden van wat er op 

school gebeurt, sturen we iedere week een Weekduif. In de Weekduif staat de actuele informatie.  

 

Inspectie Basisonderwijs 

info@owinsp.nl; www.onderwijsinspectie.nl; 0800 8051 (gratis) 

 

 

Integraal schooltoezicht  

De inspectie bezoekt regelmatig de scholen en houdt dan een inspectieronde om te onderzoeken 

hoe het gesteld is met de kwaliteit van het onderwijs. De uitslag wordt vastgelegd in een rapport en 

besproken met directie en teamleden. Deze bevindingen kunnen gebruikt worden om de kwaliteit 

van het onderwijs te verhogen. Op www.scholenopdekaart.nl zijn de bevindingen van de inspectie 

terug te vinden.  

 

Invallers 

Als een leerkracht afwezig is, proberen we een vervanger te vinden. Uit ervaring blijkt dat ‘invallen’ 

niet zo gemakkelijk is, noch voor de leerkracht, noch voor de kinderen. Vanuit school zullen we 

proberen deze wisselingen zo goed mogelijk te laten verlopen en vragen we om je begrip. Mocht je 

toch vragen hebben over de kwaliteit van de invaller, neem dan gerust contact op met de directeur. 

 

 

Jeugdgezondheidszorg 

 

Schoolgidsartikel JGZ voor de basisschool 

__________________________________________________ 
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en 
gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit is een wettelijke taak die gebeurt in 

opdracht van de gemeente. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en 

logopedisten werken hierbij samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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leerkrachten, ouders en kinderen op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding en 

helpt bij vervolgstappen.  

 
Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar - indien van toepassing voor school 
De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de klas voor 

een onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en taalontwikkeling. Na het 

onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is eerder onderzoek door de 
logopedist nodig? Neem dan contact met ons op. Mag de logopedist vanwege corona-regels niet op 

school komen? Dan voert zij het onderzoek op een andere manier uit. Ouders van kinderen die aan 

de beurt zijn, krijgen hierover bericht.  

 
Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar 

Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.  

De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. 

Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen gesprekje, meet en 
weegt het kind en onderzoekt bij alle 5/6 jarigen of het kind goed ziet en hoort. Bij 10/11-jarigen is er 

alleen onderzoek van het horen en zien als daar een reden voor is.  
Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met 

kleding aan. Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig 
heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

 

Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het moment 

dat de uitnodiging is ontvangen. 
 

Liever geen onderzoek? 

Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.  

 

Mijn Kinddossier 

De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.  

In Mijn Kinddossier: 

- staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind; 

- kunnen ouders afspraken bekijken; 

- kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;  

- kunnen ouders online een vragenlijst invullen. 

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD.  
Kijk voor meer informatie op https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/. 

 

Inentingen voor kinderen van 9 en 12 jaar 

In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR).  
De leeftijd voor de HPV-vaccinaties gaat omlaag van 13 naar 10 jaar. Ook de jongens ontvangen 

hiervoor een uitnodiging. Per wanneer dit precies zal zijn is nog onbekend. Het plan, dat gemaakt 

wordt door het RIVM, heeft vertraging opgelopen door de Corona-uitbraak.  

Heeft het kind nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen. 
 

Samenwerking 

Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. 

Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is. 
 

Contact en bereikbaarheid 

Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak 

of meer informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m 
vrijdag van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via 

jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. 

 

Meer informatie 

Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie over de JGZ. 

Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen te 

vinden. 

Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over ons 

privacyreglement en hoe wij omgaan met dossiers. 

http://www.mijnkinddossier.nl/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
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Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te besteden 

aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, 

bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties. 

 

Klachtenregeling 

Wanneer je iets dwars zit, je een probleem hebt of klacht hebt over school, kun je naast de 

leerkracht, of directie ook terecht bij de Interne Contactpersoon. 

 

We hebben een procedure voor klachten en onvrede. De procedure bestaat uit de volgende 

stappen: 

• Overleg eerst met de direct betrokkene, meestal is dit de leerkracht.  

• Lukt dit niet, dan: 

• Overleg met directie; niet tevreden of wil of kan je het niet met 

hen bespreken, dan kan je kan terecht bij de interne 

contactpersoon (i.c.p.er). 

• Overleg met de Interne Contactpersoon: Marina Gielen.  

• 024-3443138 of Marina.gielen@conexus.nu,  

werkdagen ma, di, do en vrij 

• In overleg tussen de klager en de i.c.p.-er zal bekeken worden 

waar de klacht thuishoort. 

• Inschakeling Externe Vertrouwenspersoon: Als blijkt dat er sprake is van (seksuele) 

intimidatie of machtsmisbruik kan de klacht worden doorgespeeld naar de externe 

vertrouwenspersoon van de Stichting Conexus: Pieter-Jan Landsheer p/a NIM 

maatschappelijk werk Postbus 6841 6503 GH Nijmegen 

Met deze externe vertrouwenspersoon kan de klager bekijken hoe de klacht verder afgehandeld 

moet worden door: 

• of als tussenpersoon op te treden tussen klager en aangeklaagde; 

• of de klacht door spelen naar de externe klachtencommissie: De landelijke commissie van 

VOS/AB. 

In overleg met het bestuur van de Stichting Conexus is er een gedragscode opgesteld die in de 

documentenmap (op iedere school aanwezig) ingezien kan worden en waarin een aantal regels 

staan waar iedereen die bij de school betrokken is zich aan dient te houden. Daarnaast is ons 

uitgangspunt: Respect hebben voor elkaar en jezelf. 

Elkaar wijzen op ongewenst gedrag hoort daarbij, net zoals "nee" leren zeggen tegen elke vorm van 

(seksuele) intimidatie. Tevens is er enige jaren geleden een project ter voorkoming van (seksuele) 

intimidatie en machtsmisbruik tot stand gekomen: Blijf van me af! dat op een aantal scholen al 

eenmaal is uitgevoerd (ook bij ons op school) en waarvan het de bedoeling is dit eens in de drie jaar 

op alle scholen van de stichting uitgevoerd wordt. 

http://www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl/
mailto:Marina.gielen@conexus.nu
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Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op 

onze school niet anders. Je bent altijd welkom om dergelijke problemen te bespreken, ofwel met de 

directeur en/of met een van de teamleden. Samen streven we naar een goede oplossing. 

 

Leergeld Nijmegen helpt 

Steeds meer ouders kunnen de activiteiten die scholen en clubs organiseren voor hun kinderen niet 

betalen. Zoals sporten, zwemles en dansles. Ook de bijdrage die de school vraagt voor activiteiten en 

schoolreizen kunnen niet alle ouders betalen. Leergeld Nijmegen kan deze gezinnen helpen. Deze 

kinderen kunnen dan gewoon meedoen. Leergeld Nijmegen helpt ouders met kinderen van 4 tot en 

met 17 jaar, die in Nijmegen wonen en een laag inkomen hebben. 

  

Wilt u weten of uw gezin recht heeft op hulp van Leergeld Nijmegen? Meldt u dan aan bij Leergeld 

Nijmegen. Dat kan op de website: http://www.leergeldnijmegen.nl/ 

  

Ook als u werkt en een laag inkomen heeft, kan Leergeld Nijmegen u helpen. 

  

Contact met Leergeld Nijmegen 

telefoon: 024 323 76 44. Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.  

e-mail: info@leergeldnijmegen.nl  

website: www.leergeldnijmegen.nl  

  

Leerplicht / verlof 

Bureau Leerplichtzaken Gemeente Nijmegen: Korte Nieuwstraat 6, Nijmegen, tel. 024 329 91 11. 

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan, zo schrijft de 

leerplichtwet voor. Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig.  

Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of 

verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging. 

Verzuimprotocol 

In Nijmegen is een verzuimprotocol opgesteld waarin de gemeente met de schoolbesturen in 

het Primair Onderwijs afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop invulling wordt gegeven 

aan de uitvoering van de Leerplichtwet. 

Verzuimregistratie 

Absentie en veelvuldig te laat komen hebben een negatieve invloed op de cognitieve en 

sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen krijgen in die situatie te weinig 

instructie- en onderwijstijd. Bovendien maken zij minder mee van het groepsproces en de 

onderlinge verhouding in de instructie- en basisgroep. Samen met de gemeente werken wij 

aan het terugdringen van het te laat komen en afwezigheid.  

Hoe doen we dat op de Meiboom? 

Docenten noteren dagelijks afwezigen in de groep. Vervolgens wordt er gebeld naar de 

afwezigen.  

http://www.leergeldnijmegen.nl/
mailto:info@leergeldnijmegen.nl
http://www.leergeldnijmegen.nl/
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We noteren de reden van afwezigheid.  

We noteren het ook wanneer de ouders niet bereikt kunnen worden. 

We nemen contact op met ouders wanneer kinderen meer dan 5 keer te laat zijn. Blijft de 

situatie voortbestaan dan wordt na 10 keer te laatkomen een melding bij leerplichtzaken 

gedaan.   

De directeur of de IB-er neemt altijd contact op met leerplichtzaken bij ongeoorloofd verzuim.  

Bij veelvuldige ziekmelding wordt er door de directeur of IB-er contact opgenomen met ouders 

(10 dagdelen). Ouders worden vervolgens doorverwezen naar de schoolarts.  

In enkele situaties kan de directeur bijzonder verlof verlenen. 

Vrijstelling van schoolbezoek 

Voorbeelden van momenten waarop een leerling niet naar school hoeft zijn: 

• een officiële religieuze feestdag; 

• een huwelijk in eerste of tweede lijn; 

• een begrafenis in eerste of tweede lijn. 

Om hiervoor vrij te krijgen moeten de ouders een vrijstelling van schoolbezoek aanvragen bij 

de schooldirecteur. Deze beoordeelt tot maximaal 10 schooldagen, en waar nodig in overleg 

met de leerplichtambtenaar, of er een gewichtige reden is voor verzuim. Als een leerling 

verzuimt zonder dat hiervoor een geldige reden is, als dit niet met de school is overlegd, of als 

de schooldirecteur de aanvraag heeft afgewezen, zijn de ouders van de leerling strafbaar. 

Vrijstellingsaanvragen voor meer dan 10 dagen moeten bij de leerplichtambtenaar worden 

ingediend.  

Aanvraagformulieren voor een vrijstelling van schoolbezoek kunt u verkrijgen bij Natalja 

(administratie) of Marina. Ook is het formulier te vinden bij schooldocumenten op 

www.demeiboom.nl. Het ingevulde en ondertekende formulier kun je samen met de 

benodigde verklaringen inleveren op school.  

Vakantieverlof 

In verband met de specifieke aard van het beroep van de ouders kan een verzoek om verlof 

buiten de reguliere schoolvakanties worden ingediend. Uit dit verzoek moet blijken dat in geen 

enkele reguliere schoolvakantie het gezin gezamenlijk 2 weken vakantie kan houden. Bij dit 

verzoek moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het 

beroep blijkt. Het betreft doorgaans beroepen in de toeristische industrie. 

 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

Wanneer wij signalen of vermoedens hebben dat er sprake is van huiselijk geweld of 

kindermishandeling zal dit worden gemeld bij de hiervoor aangewezen medewerker op school of de 

directeur. Het doel hiervan is dat huiselijk geweld en kindermishandeling onmiddellijk stopt. Alle 

medewerkers van school zijn hierover geïnformeerd. We zijn ons bewust dat het geen eenvoudig 

http://www.demeiboom.nl/
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gespreksonderwerp is, maar zullen hierbij altijd handelen vanuit zorg voor het kind. Meer lezen? 

www.huiselijkgeweld.nl  

 

Naschoolse activiteiten (huiskamer, Lindenberg)   

 

De Meiboom kent een breed aanbod van naschoolse activiteiten:  

    • Dans- en theaterlessen van de Lindenberg. Deze lessen zijn op dinsdag en donderdag 

aansluitend op school. Deze lessen zijn gratis. 

    • Het Activiteitenplein van Bindkracht10 biedt met de Huiskamer op dinsdag en woensdag  

activiteiten aan voor verschillende groepen. Kosten Huiskamer: € 7,50 per blok per gezin. 

Twee weken voor de start van de activiteiten van het activiteitenplein en de Lindenberg krijg je bericht 

via Social Schools. Ouders kunnen hun kind inschrijven bij de medewerkers van Bindkracht10. 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt iedere ouder een overzicht met de data en de tijden 

van de activiteiten. 

 

  

Activiteitenplein 2021-2022 

Huiskamer (verdere informatie volgt via de weekduif in het nieuwe schooljaar) 

Dag Tijd Aantal 

kinderen  

blok 1 blok 2 Blok 3 

            

Dinsdag 15.00-17.00 12 Groep 1/2 

Groep 7/8 

Groep 1/2 

Groep 7/8 

Groep 1/2 

Groep 7/8 

Woensdag 12.00 14.00 12 

12 

Groep 3/4 

Groep 5/6 

Groep3/4  

Groep 5/6 

Groep3/4 

Groep 5/6 

  

Lindenberg (verdere informatie volgt via de weekduif in het nieuwe schooljaar) 

Dag Tijd aantal blok 1 blok 2 

Dinsdag 15.00-16.00 12 Dramalessen Groep 3/4  Dramalessen Groep 3/4 

Donderdag  15.00-16.00 12 Danslessen Groep 5 t/m 8 Danslessen Groep 5 tm 8 

 

 

 Agoog onderbouw huiskamer Iris Agoog bovenbouw huiskamer Luis 

 

http://www.huiselijkgeweld.nl/
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Opvang  

Buitenschoolse opvang 

In samenwerking met KION is het ook mogelijk om gebruik te maken van buitenschoolse opvang 

(BSO). De BSO voor de Meiboom en de Aldenhove is samengevoegd en vindt plaats op de 

Aldenhove. De kinderen worden na school opgehaald bij de Meiboom en worden naar de BSO 

ruimte in de Aldenhove gebracht.  

De ouders van de kinderen die van de BSO gebruik maken, geven aan de leerkracht van het kind 

door op welke dagen het kind gebruik maakt van deze vorm van opvang. Ouders geven ook zelf 

veranderingen door. Aanmelding kan bij Kion via j.bouw@kion.nl of via de pedagogisch 

medewerkers van KION. 

Kinderdagverblijf de Prins 

Opvanglocatie KION 0-4 jarigen: Prins Mauritsschool 

Zwanenveld 25-24 

6538 NK Nijmegen 

Tel: 06 10 32 63 87 

Mail: kdvprins@kion.nl 

 

Kinderdagverblijf ABELTJE 

Kinderdagverblijf voor regio Nijmegen  

Kinderdagverblijf : van 0-4 jaar, tel: 024-3434537 Meijhorst 600  

www.abeltje-kinderopvang.nl 

 

Ouders als partners 

Wat ouders kunnen doen? 

Wij geloven als professionals dat jullie als ouders een belangrijke rol spelen in de schoolcarrière van 

jouw kind. Jij kent jouw kind immers het beste en in andere situaties dan waarin wij hem of haar 

zien. Wij vinden daarom ouderbetrokkenheid in al z’n vormen belangrijk. Samen dragen we zorg 

voor een goede ontwikkeling van je kind. Kinderen voelen zich beter thuis op school als hun ouders 

een goed contact hebben met de school en weten wat er zich op school afspeelt, zodat je er thuis 

met hen over kunt praten. 

Ouders zijn partners in opvoeding en ontwikkeling van de kinderen 

Om ervoor te zorgen dat kinderen alle kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen verwachten 

we van ouders het volgende: 

- Zorg ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn. 10 minuten voor tijd mogen de kinderen 

naar binnen. De lessen starten ‘s morgens om 8.30 uur en ‘s middags om 13.00 uur. 

- Zorg ervoor dat kinderen op tijd naar bed gaan. Vanaf groep 1 worden er steeds meer eisen 

gesteld aan de kinderen.  Ze moeten steeds langer stil kunnen zitten en stiller werken. Ze 

mailto:j.bouw@kion.nl
tel:06%2010%2032%2063%2087
tel:06%2010%2032%2063%2087
mailto:kdvprins@kion.nl
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krijgen veel informatie. Veel instructie, die ze moeten verwerken. De kinderen moeten dus fit 

en uitgerust zijn.  

- We verwachten van ouders dat zij kinderen helpen/ondersteunen bij het maken van het 

huiswerk. Vanaf de kleutergroepen krijgen de kinderen één keer per week huiswerk mee.  

Bij de kleuters gaat het voornamelijk om voorlezen van prentenboeken. Op de hoogte blijven 

Op verschillende manieren is er contact met ouders, zodat we van elkaar op de hoogte blijven wat 

er speelt rondom jouw kind: telefonisch, tijdens haal- en brengmomenten, bij ouderbijeenkomsten, 

themabijeenkomsten of via de klankbordgroep. 

Daarnaast krijgen ouders wekelijks via Social Schools de Weekduif, zodat je zoveel mogelijk op de 

hoogte gehouden wordt van het reilen en zeilen op school.  

 

Meehelpen op school 

Naast op de hoogte zijn en blijven kun je ook actief meewerken om goed onderwijs op onze school 

te ondersteunen. Als ouder kun je meehelpen met verschillende activiteiten op school. Informatie 

hierover staat in de weekduif. Er is ook een activiteitencommissie die in overleg met leerkrachten 

activiteiten organiseert.  

Door actief deel te nemen aan activiteiten op school of door mee te praten en mee te beslissen, kun 

je helpen om onze school beter te laten functioneren.  

 

Klankbordbijeenkomsten 

Als ouder van de Daltonacademie kun je deelnemen aan de klankbordbijeenkomsten waar alle 

ouders welkom zijn. In de klankbordbijeenkomsten worden allerlei onderwerpen besproken 

waarover je mee kunt denken.  

 

Actief meepraten en meedenken in de medezeggenschapsraad: de MR 

Als je wil adviseren en meebeslissen over zaken in en rondom de school kun je lid worden van de 

Medezeggenschapsraad.  

Zo kun je als ouder meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. Dit kun je doen 

door lid te worden van de MR (Medezeggenschapsraad). 

De MR, bestaande uit 2 ouders en 2 leerkrachten neemt binnen de school een centrale plaats in, 

immers: 

zij is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende de school; 

zij kan bij het Bestuur van de Stichting standpunten kenbaar maken; 

zij is bevoegd advies te geven over voorgenomen besluiten van het Bestuur m.b.t. belangrijke 

onderwerpen;  

bij wezenlijke zaken behoeft het Bestuur instemming van de MR; 

De MR van de Meiboom stelt zich actief op. De vergaderingen zijn openbaar. Indien je een bepaald 

onderwerp besproken wenst te hebben, dan kun je je altijd tot één van de MR-leden wenden.  
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Leden medezeggenschapsraad daltonschool de Meiboom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudergesprekken 

Gesprek over startende kleuters 

Op de eerste dag dat je dochter/zoon bij ons begint, krijg je van de leerkracht een vragenlijst 

waarop beginkenmerken van kinderen staan. Je vult deze thuis in en na 6 weken volgt een 

gesprek met de leerkracht die dezelfde lijst ook heeft ingevuld. Tijdens dat gesprek worden de 

lijsten met elkaar vergeleken en is dit het startpunt van de ontwikkeling op de Meiboom en de 

samenwerking tussen school en jullie als ouders. Jij kent je kind het beste en ontwikkelen doe je 

samen.  

 

Gesprek met de leerkracht van de jaargroep  

Voor een gesprek met de leerkracht kun je een afspraak maken door een bericht te sturen aan 

de leerkracht via Social Schools. Het kan ook voorkomen dat wij jou voor een gesprek 

uitnodigen. 

 

Oudergeleding Personeelsgeleding 

Selin Caliskan voorzitter Nicole van Lier lid 

 

Vacature Koen Zwakhoven secretaris 

 



Schoolgids Daltonacademie 2021-2022 39 

Gesprekken over de ontwikkeling van je kind   

In oktober/november is er een kind-oudergesprek om de ontwikkeling van je kind met (je kind 

en) de leerkracht van de jaargroep te bespreken aan de hand van het portfolio. 

 

Tweemaal per jaar, in januari en juni, krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 een beoordeling 

over hun ontwikkeling in het portfolio onder “Wat laat ik zien”. Hierin staat vooral feitelijke 

informatie. Tijdens een kindoudergesprek kun je met (je kind en) de leerkracht van de jaargroep 

over de ontwikkeling van je kind praten. 

 

 

 

Gesprekken rondom de overgang naar het voortgezet onderwijs  

Tijdens het kind-oudergesprek in juni krijgen de kinderen uit groep 7 een voorlopig advies over 

de vorm van vervolgonderwijs waar wij van denken dat hij/zij de meeste kans op succes heeft. 

Bij dit advies wordt gekeken naar de prestaties op de verschillende vakgebieden, de taak- 

werkhouding, de motivatie en het sociaal functioneren. Uiteraard wordt gekeken naar de gehele 

basisschooltijd. 

Voor de kinderen in groep 8 wordt in januari het definitieve advies opgesteld en verstrekt. 

Verder zijn er in dat leerjaar informatiebijeenkomsten, verzorgd door het voortgezet onderwijs, 

en voorlichtingen in de maanden december, januari en februari. Via de leerkracht van de 

jaargroep zal iedereen hierover geïnformeerd worden. 

 

Overblijven  

Zie onder de kop ‘tussenschoolse opvang’ 

 

 

Gebruik persoonsgegevens LVS voor NCO rapportage 

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek. Onze school 

legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast.  

Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze 

gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs.  

Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de 

resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn.  

(kind)oudergesprek  met focus op persoonlijke 

ontwikkeling / welbevinden 

Oktober/november 

(kind)oudergesprek met focus op leeropbrengsten / 

leerdoelen 

Februari 

(kind)oudergesprek met focus op totale 

ontwikkeling en afspraken voor de overdracht naar 

het volgende schooljaar  

juni / juli 
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Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze 

leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het 

onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt 

verbeteren. 

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de 

Statis-tiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling 

van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden 

opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO 

(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit 

herkenbaar zijn voor andere mensen. 

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare 

publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van 

persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de 

wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere 

statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw 

eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens 

van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor 

onderzoek.  

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze 

gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid 

van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te 

verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en 

moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het over 

toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft. 
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Plattegrond 

 

 

 

 

 

 

Privacy-beleid 

Toestemming:  

Voor een aantal dingen rondom privacy moeten ouders in Social Schools toestemming geven.  

Zie lijst toestemmingen in Social Schools.  

 

Op Daltonacademie de Meiboom wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In 

verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging 

daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. 

Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze 

persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De 

gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook 

gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt 

aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het 

gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen 

gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling 

verplicht is volgens de wet. 
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Als je wilt weten hoe de digitale leermiddelen omgaan met de leerling gegevens, dan kun je dat 

nalezen in de privacy bijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt. De school 

maakt gebruik van de volgende leveranciers:  

-      Malmberg:   

http://www.malmberg.nl/Disclaimer/Privacy-statement.htm 

-      Zwijsen: 

http://www.zwijsen.nl/Privacy-statement.htm 

-       Mijnklas: 

http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/privacy 

-       Basispoort: 

http://info.basispoort.nl/privacy 

- Google 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html  

 

Pesten en pestcoördinator   

Wij werken op de Meiboom met KIVA. KIVA is een methode welke als 

uitgangspunt heeft pesten te voorkomen. Onze ‘pestcoördinator’ is 

Nicole van Lier. Bij vragen kun je altijd contact met Nicole opnemen. 

Op de site: www.kivaschool.nl  vind je meer informatie hierover.  

 

 

Ramadan 

Veel mensen op onze school doen mee aan de Ramadan. Wij vinden het onwenselijk dat kinderen 

mee doen met het vasten gedurende de schoolweek. Mocht het vasten voor een enkele leerling al 

verplicht zijn is het belangrijk dat wij daarvan op de hoogte zijn. Anders gaan we ervan uit dat 

kinderen niet mee doen met de Ramadan op dagen dat kinderen op school zijn. Graag doorgeven 

aan de directeur van de school. Als je wilt dat je kind oefent met de Ramadan dan kun je dat het 

beste in het weekend doen. Uiteraard kunnen de kinderen wel op allerlei andere manieren de 

Ramadan “ mee vieren”.  

Rookverbod 

Roken is in het hele gebouw én op de speelplaats verboden. Daarnaast is het ook niet toegestaan 

buiten in het zicht van kinderen te roken. 

 

Schoolfotograaf 

In de kalender of weekduif kun je zien wanneer de schoolfotograaf komt. Naast een individuele foto 

en een groepsfoto wordt er een broer-zus foto gemaakt. Dit alles geldt alleen voor de kinderen die 

op dat moment op school zitten. 

 

  

http://www.malmberg.nl/Disclaimer/Privacy-statement.htm
http://www.zwijsen.nl/Privacy-statement.htm
http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/privacy
http://info.basispoort.nl/privacy
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
http://www.kivaschool.nl/
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Schoolreisbeleid 

In overleg met de schoolreiswerkgroep en daarna met de MR is in schooljaar 2018-2019 besloten 

het schoolreisbeleid te schrappen omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet toereikend was.  

Vanuit het bestuur van Conexus zijn de volgende aandachtspunten meegegeven:   

- Het is niet de bedoeling dat onderwijsgeld gebruikt wordt om op schoolreis te gaan.  

- Een mogelijkheid voor ouders om dit zelf op te pakken is een oudervereniging. Dit is 

wettelijk zo geregeld. Als daarover vragen zijn kun je hiervoor terecht bij de directeur van de 

Meiboom. 

 

Schooltijden 

Groep 1 t/m 4 

 

Groep 5 t/m 8 

Maandag 08.30-12.00 En 13.00-15.00 

Dinsdag 08.30-12.00 En 13.00-15.00 

Woensdag 08.30-12.00     

Donderdag 08.30-12.00 En 13.00-15.00 

Vrijdag 08.30-12.00 En 13.00-15.00 

 

In 2020-2021 is er een peiling gehouden. Een groot deel van de ouders wilde een verandering. In 

2021-2022 gaat een werkgroep aan de slag om te kijken wat de mogelijkheden zijn. De werkgroep 

zal uiteindelijk door middel van stembiljetten een stemronde uitvoeren. Op basis van deze 

stemronde wordt een besluit genomen.  

 

 

Schoolverzekering   

Conexus heeft voor alle scholen/medewerkers een verzekeringspakket afgesloten. Voor vragen 

hierover kun je in eerste instantie bij de directeur van de school terecht. De directeur zal je waar 

nodig in contact brengen met de juiste persoon van het bestuurskantoor. 

 

 

  

Maandag 08.30-12.00 En 13.00-15.00 

Dinsdag 08.30-12.00 En 13.00-15.00 

Woensdag 08.30-12.00     

Donderdag 08.30-12.00 En 13.00-15.00 

Vrijdag 08.30-12.00     
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Schorsen en verwijderen  (wettelijke informatie) 

Schorsing basisschool 

Een geschorst kind mag tijdelijk geen lessen volgen en mag niet op school komen. Dit geldt 

ook voor scholen voor speciaal basisonderwijs. De school mag je kind maximaal 1 week (5 

schooldagen) schorsen. 

Bezwaar tegen schorsing 

Ben je het niet eens met de schorsing van je kind? Dan kun je bezwaar maken: 

Voor bijzonder onderwijs geldt: Je kunt naar de civiele rechter stappen. Je kunt ook een 

klacht indienen over de schorsing. In deze schoolgids vind je informatie over de 

klachtenregeling 

Verwijdering basisschool 

Een school kan om verschillende redenen een leerling verwijderen. Bijvoorbeeld als: 

- de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden; 

- de leerling zich voortdurend agressief gedraagt; 

- er ernstige ruzies zijn (ook als de ouders daar betrokken bij zijn). 

Eerst moet het bevoegd gezag naar het verhaal van ouders en de leerkracht luisteren. Dan 

pas mag de school beslissen over de verwijdering van een leerling.  

Bezwaar tegen verwijdering 

Ben je het niet eens met de verwijdering van je kind? Dan kun je bezwaar maken bij de 

school. Hiervan moet je ook het bevoegd gezag op de hoogte stellen. De school moet 

binnen 4 weken schriftelijk reageren op je bezwaar. Blijft de school bij het besluit uw kind te 

verwijderen? Dan kun je voor je bezwaar bij een openbare school terecht bij de 

bestuursrechter. Bij een bijzondere school kun je naar de civiele rechter. 

Het bevoegd gezag zorgt voor een nieuwe school. 

Het bevoegd gezag beslist over de verwijdering van een leerling. 

Het bevoegd gezag mag je kind pas verwijderen als het een nieuwe school voor je kind 

heeft gevonden. 

 

Sponsoring 

Voor het bedrijfsleven is een school aantrekkelijk voor sponsoractiviteiten. De jeugd is immers een 

boeiende doelgroep, maar ook beïnvloedbaar en kwetsbaar. Zij hebben dus recht op bescherming 

tegen ongewenste invloeden van buiten de school. Daarom is er op school- en bestuursniveau 

afgesproken terughoudend te zijn in het aangaan van sponsoractiviteiten. 

Een goed voorstel wordt heel serieus in overweging genomen.  

 

Stabilo 

Vanaf groep 4 schrijven de kinderen met een Stabilo. In de loop van het jaar krijgt ieder kind er één 

van school. Gaat de pen kapot of raakt hij kwijt, dan moet je zelf voor een nieuwe zorgen. Je kunt 

hiervoor eventueel ook op school bij Marina terecht voor € 5,- (kostprijs). Ook voor ander klein 

materiaal zoals potlood, liniaal etc wordt een vergoeding gevraagd als er sprake is van opzet. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-verloopt-een-civiele-procedure
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Stagiaires 

Vanuit verschillende opleidingen werken wij met stagiaires.  

Het is mogelijk dat uw kind te maken krijgt met een student(e) van de Hogeschool 

Arnhem/Nijmegen (HAN). Dit is de opleiding voor leerkracht basisonderwijs. De studenten lopen 

een bepaalde periode stage in een cluster en zullen dan ook verschillende lessen geven. Dit 

gebeurt onder leiding van de leerkrachten en de schoolcontactpersoon van de Hogeschool. De 

leerkracht blijft eindverantwoordelijk voor de groep. 

Wij vinden het erg belangrijk om mee te werken aan het opleiden van goede leerkrachten. Vanaf 

september 2016 zijn we daarom opleidingsschool, waardoor we samen met student en HAN meer 

invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van onze toekomstige collega’s.  

Ook vanuit andere HBO- en MBO-opleidingen in Nijmegen lopen studenten stage op de Meiboom.  

 

Tussenschoolse opvang (stichting SOOS) 

Op onze school bestaat de mogelijkheid voor de kinderen om tussen de middag over te blijven. Dit 

wordt georganiseerd door Stichting SOOS. Stichting SOOS biedt kwalitatief goede tussenschoolse 

opvang (TSO) voor een zo laag mogelijke prijs. 

Er kan worden gekozen voor vast- of incidenteel overblijven. De kosten voor vast overblijven zijn 

lager dan voor incidenteel overblijven. Je kunt je kind aanmelden voor de TSO via de website van 

Stichting SOOS: www.stichtingsoos.nl  of met een inschrijfformulier. Dit formulier is op school te 

krijgen.  

Wil je je kind maar zo af en toe laten overblijven, dan kun je een strippenkaart bestellen. Ook dat 

gaat via de website van Stichting SOOS of met een formulier. Voor beide overblijfvormen geldt, dat 

het kind vooraf ingeschreven moet zijn en/of vooraf een strippenkaart moet zijn besteld.  

 

Hoe ziet de middagpauze eruit bij de TSO op De Meiboom? 

De middagpauze duurt van 12:00 tot 12.50 uur. De kinderen brengen zelf hun gezonde 

lunchpakketje mee en water of melk om te drinken. Als je speciale wensen of vragen hebt over de 

lunch van je kind, kun je hiervoor terecht bij de coördinator. 

Na het eten gaan we naar buiten en spelen tot 12:50 op het schoolplein. Alleen bij regen blijven we 

binnen, in de lokalen waar de kinderen ook eten.  

 

Stichting SOOS 

TSO coordinator de Meiboom 

Mouna Zerrad 

06 45480818 

 

Kantoor: Groenestraat 294 

Algemeen tel.nr.: 024 – 350 38 74 

Dit nummer is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00-11:00 

en 14:00-16:00 uur.  

 

http://www.stichtingsoos.nl/
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Vaderdag en moederdag 

Wij kiezen er als school voor geen cadeautjes te maken met vader- en moederdag. Te veel 

kinderen worden hierdoor geconfronteerd met hun soms complexe thuissituatie. En voor deze 

kinderen is het dan zeker geen feest. Vandaar deze keuze. 

 

Vakanties, vrije dagen en studiedagen 

 

Start nieuwe schooljaar 30 augustus 2021 

Studiedag 13 september 2021 

Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021 

Studiedag 16 november 2021 

Kerstvakantie 27 december 2020 t/m 6 januari 2022 

Studiedag 26 januari 2022 

Carnavalsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

Studiedag 30 maart 2022 

Studiedag  15 april 2022 

2e Paasdag 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart dag en vrijdag daarna  26 en 27 mei 2022 

2e Pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2021 

 

Verjaardagen 

Voor kinderen blijft de eigen verjaardag een belangrijk moment in het jaar. Iedere groep heeft zo 

een eigen traditie, maar voor alle kinderen geldt dat ze een kaart krijgen van de leerkracht met een 

wens voor de jarige. 

We streven er naar om de verjaardag zoveel op de dag dat het kind jarig is te vieren.  

Concreet betekent dit het volgende:  

Als een niet op een schooldag jarig is mogen ouders of kinderen zelf minimaal 1 week van tevoren 

afspreken met de leerkracht van de jaargroep wanneer de verjaardag wordt gevierd.  

 

De kinderen mogen op de dag dat het in de groep wordt gevierd 1 traktatie meenenemen.  

Dat wil zeggen:  

Bij voorkeur: 1 stuk (spies) fruit: dit mag meteen na het ‘feestje’ uitgedeeld worden.  

En anders:  1 klein uitdeelzakje snoepjes OF 1 klein cadeautje OF 1 zakje chips 

Wanneer jarige kinderen meerdere dingen mee nemen/krijgen om uit te delen, is dat vervelend voor 

de jarige.  

Hij/zij moet dan kiezen welke traktatie uitgedeeld worden en de rest neemt de jarige weer mee naar 

huis. We doen dit in alle groepen hetzelfde omdat we daarin voor alle leerlingen 1 lijn willen trekken. 
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Omdat we gezonde voeding belangrijk vinden en hierbij ondersteuning aan ouders willen bieden, 

deelt het kind de traktatie (chips/snoepjes) uit bij het naar huis gaan. Op die manier kunnen de 

ouders/verzorgers mee bepalen wanneer de traktatie (als deze eetbaar is) opgegeten mag worden.  

 

Verkeersexamen 

In groep 7 doen de kinderen verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte in 

maart en uit een praktisch gedeelte in april. Voor het praktisch gedeelte hebben de kinderen een 

goede fiets nodig. We laten je tijdig weten wanneer dit examen plaats gaat vinden.  

Het is belangrijk om af en toe eens een stukje met je kind te fietsen, zodat het de techniek van het 

fietsen goed beheerst en zich volledig op het drukke verkeer kan concentreren. Wacht niet tot je 

kind examen gaat doen. 

 

Verlof 

Voor regels omtrent verlof en het aanvragen van verlof kunt je meer informatie vinden onder het 

kopje  leerplicht.  

 

Verzekering 

Het Bestuur van onze school zorgt ervoor dat alle kinderen en helpende ouders via de school 

collectief WA verzekerd zijn. Mocht je een uitgebreidere verzekering willen, dan dien je daar zelf 

voor te zorgen. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

In Nederland is het basisonderwijs gratis. Dit betekent dat de school zich moet redden met de 

middelen die de overheid ter beschikking stelt.  

Elk schooljaar organiseert het schoolteam samen met ouders diverse activiteiten. Hierbij kunt u 

denken aan Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en de sportdag. Dit zijn extra activiteiten buiten het 

normale schoolprogramma om. De school heeft hiervoor dan ook geen budget. Dit soort extra’s zijn 

voor de kinderen juist erg bijzonder. 

 

Daltonacademie de Meiboom vraagt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. 

Voor dit schooljaar (2021-2022) is het bedrag van deze ouderbijdrage vastgesteld op: 

 

1ste kind € 20,- 

2de kind € 18,- 

3de kind of meer € 15,- 

Voorbeeld; een gezin met 4 kinderen:  

1ste kind is €20,-, 2de kind €18,-, 3de kind €15,- en 4de kind €15,-.De bedragen worden bij elkaar 

opgeteld. Dat betekent dat ouder(s)/ verzorger(s) van een gezin van 4 kinderen €68,- betalen als 

ouderbijdrage.  (Je mag altijd meer betalen.) 
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Ook kan het bedrag overgemaakt worden op rekeningnummer NL50ABNA049 16 69 186  t.n.v. 

M.v.d.Broek onder vermelding van : ouderbijdrage en de naam van je kind.  

Ziekte leerling 

Bij ziekte van je kind verzoeken we je rechtstreeks contact op te nemen met school voor 8.30 uur! 

Email-adres: administratie@demeiboom.nl   

Telefoonnummer: 024-344 31 38 

Daarnaast vinden we het een taak van de ouder om een kind ziek te melden en niet van 

broertjes/zusjes of vriendjes/vriendinnetjes. 

Wanneer we geen afmelding hebben, moet dit gemeld worden bij leerplichtzaken en riskeer je een 

proces-verbaal. 

In verband met de zorg en veiligheid van je kind is het van belang te weten waar hij/zij is. Je kind  

kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden. We zullen je dan proberen te bereiken en vragen 

jouw kind op school op te komen halen. We sturen kinderen niet alleen naar huis. Als we geen gehoor 

krijgen, blijft het kind op school. 

Als je kind meteen naar de dokter of het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst jullie als ouders 

te bellen, zodat je met je kind mee kunt gaan. Dat is prettiger voor je kind. Als we je niet kunnen 

bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee. Het is dus belangrijk wijzigingen in telefoonnummers aan 

ons door te geven en eventueel een tweede nummer (werk of opa of oma). 

mailto:administratie@demeiboom.nl
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