Schoolgids 2019-2023
versie 1.0

Een woordje vooraf

Inhoud

Voor u ligt de schoolgids van Kindcentrum De Koperwiek. In deze schoolgids omschrijven we onze school en de
manier waarop wij werken. Jaarlijks wordt onze schoolgids geactualiseerd en elke vier jaar verschijnt er een nieuwe versie. Scholen worden namelijk geacht om eens in de vier jaar nadrukkelijk in te zoomen op hun beleid, na te
denken over de keuzes die de school, binnen een door de overheid aangereikt kader, zelf kan en mag maken. De
invulling van die ruimte vraagt wat ons betreft om een zorgvuldige aanpak! Elke vier jaar houdt het team van De
Koperwiek de school daarom kritisch tegen het licht. Vanuit een intensief proces groeit er steeds weer een gedragen koers voor de nieuwe beleidsperiode. Die koers wordt vastgelegd in een schoolplan en voor ouders ‘vertaald’
in de schoolgids.

Drie delen
Deze schoolgids bestaat uit drie delen, een A-, B-, en C-deel. In deel A leest u de missie, visie en koers van De Koperwiek. U leest een verhaal dat voor meerdere jaren geldig is. In deel B van deze uitgave wordt uitgelegd welke
rechten, plichten en afspraken op De Koperwiek gelden. Deel C tenslotte vermeldt de meer praktische zaken. Dit
laatste deel wordt elk schooljaar aangepast. Hieronder kunt u grofweg de inhoud van deze schoolgids terugvinden.

In deze schoolgids presenteren wij (de keuzes van) De Koperwiek. U leest een verhaal dat voor meerdere jaren
geldig is. Deze uitgave is gemaakt voor de periode 2019-2023. Sommige onderwerpen in dit deel zijn uitgebreider
uitgewerkt in een apart boekje of een ouderinformatiefolder. Deze kunt u ophalen op onze school of downloaden via onze website: www.ikcdekoperwiek.nl. U kunt natuurlijk ook even contact met ons opnemen via telefoon
(077-3200484) of e-mail (info@ikcdekoperwiek.nl), dan zorgen wij dat u de betreffende informatie ontvangt. De
ouderinformatieboekjes of folders betreft onder andere informatie over: eigen leerlijnen, leerplicht, burgerschap
& sociale integratie en passend onderwijs (schoolondersteuningsprofiel)
Onze schoolgids is, volgens wettelijke verplichting, met ingang van het schooljaar 2018-2019 aangepast aan de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Naast onze schoolgids ontvangt u jaarlijks onze Koperwiekkalender. Een handig hulpmiddel om in ‘n oogopslag
te zien welke activiteiten er gepland zijn gedurende het schooljaar. De schoolgids en de Koperwiekkalender zijn
bedoeld voor:
• Ouders van kinderen die op De Koperwiek zitten. Zo hebben ze veel gegevens van onze school bij de hand;
• Ouders van aangemelde kinderen. De informatie kan dan dienen als een eerste kennismaking met de school;
• Ouders die nog een school gaan kiezen. Op deze manier ontvangen ze algemene informatie over onze school.
We denken u middels deze schoolgids, onze jaarlijkse kalender, onze website en de tussentijdse nieuwsbrieven
goed op de hoogte te brengen en houden van het reilen en zeilen van de school van/voor uw kind. Heeft u na het
lezen van onze schoolgids opmerkingen of vragen? Kom er mee! Wij staan open voor uw reacties!
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In dit deel presenteren wij (de keuzes van) De Koperwiek. U leest een verhaal dat
voor meerdere jaren geldig is. Deze uitgave is gemaakt voor de periode 2019-2023.
Sommige onderwerpen in dit deel zijn uitgebreider uitgewerkt in een apart boekje
of een ouderinformatiefolder.

Schoolgids
2019-2023
Deel A

1. Wie wij zijn
Een eerste indruk
De Koperwiek is een bruisende school. In 1996 gingen de deuren van de school voor het eerst officieel open voor
vijfentwintig kinderen en drie teamleden. In 2014 verwelkomde de school haar 700ste leerling. De school groeide
dus snel en is inmiddels een omvangrijke organisatie. Het team telt in 2019 zo’n 55 mensen die onderwijs verzorgen aan ruim 600 kinderen, verspreid over een aantal locaties in Venlo-Zuid, op de scheidslijn van een reeds lang
bestaande wijk en een nieuw, modern wooncentrum.
Aan onze school werd de afgelopen jaren niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk flink gebouwd. Onze school
bestaat uit drie gebouwen. Het markante, oorspronkelijk acht groepen tellende, hoofdgebouw werd in 1997
opgeleverd en is ontworpen door architect Herman Herzberger. Drie jaar later zorgden schoolwoningen voor een
uitbreiding van elf groepen. En in 2005 werd het hoofdgebouw uitgebreid met nog eens vier lokalen. In augustus 2007 werden nog eens drie lokalen van De Koperwiek gehuisvest in een dependance aan de Zwanenstraat.
Voor de start van schooljaar 2013-2014 zijn op de speelplaats van het hoofdgebouw vier hulplokalen geplaatst. In
datzelfde jaar heeft de gemeente Venlo vastgesteld dat de school blijvend veel groter is dan de prognoses aanvankelijk voorspelden. De gemeente heeft toen een budget beschikbaar gesteld voor het bouwen van een tweede
volwaardige locatie op de plek van de schoolwoningen. Daarnaast verfraaide en actualiseerde de gemeente de
speeltuin die naast de school ligt tot een speelplein dat ook geschikt is als pauzeplek voor de school. En tot slot
werd een onderzoek gestart naar het bouwen van een gymzaal op het schoolterrein.
In 2014 is de complete vernieuwbouw van de locatie Langstraat gestart. De schoolwoningen aldaar zijn omgebouwd naar een volwaardige school. De oplevering was in juni 2016. In de zomervakantie van 2018 zijn alle
groepen van de locatie Langstraat verhuisd naar een tijdelijk onderkomen in de Waterhoenstraat (College Den
Hulster). In het schooljaar 2020-2021 wordt de locatie aan de Broekhofstraat volledig gerenoveerd waardoor dit
gebouw weer helemaal aan de eisen van deze tijd voldoet. Bovendien wordt aan het gebouw eindelijk de, lang
geleden toegezegde, gymzaal gebouwd. Alle verbouwingen moeten ertoe leiden dat IKC De Koperwiek vanaf het
schooljaar 2021-2022 gehuisvest is in een campus van twee eigentijdse, sfeervolle, leeftijdsadequate gebouwen,
gelegen in een schitterende, parkachtige omgeving met prachtige speellocaties en een eigen sportaccommodatie!
De wijk grenst enerzijds aan de Maas en anderzijds aan het spoor en heeft voldoende aanbod m.b.t. dagarrangementen, een eigen consultatiebureau, een kinderboerderij en verschillende sport- en cultuurverenigingen. Daar-
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mee is het dus een aantrekkelijke omgeving voor ouders met kleine kinderen. In Venlo-Zuid is een klein winkelcentrum met o.a. twee grote supermarkten.
Venlo-Zuid is een wijk die enerzijds te maken heeft met achterstandsproblematiek en anderzijds met moderne,
eigentijdse gezinnen. Gezien de populatie in de wijk is het logisch dat onze schoolpopulatie uit gezinnen met velerlei culturen bestaat. Bijna alle kinderen (95%) hebben de Nederlandse nationaliteit. Ruim 75% van onze leerlingen heeft een Nederlandse achtergrond. Een aantal kinderen wordt thuis binnen twee talen en twee culturen
opgevoed. Deze kinderen en hun families hebben hun achtergronden liggen in Turkije (7%), Marokko (7%), Angola,
Aruba, China, Duitsland, Frankrij, Griekenland, Groot-Brittannië, Italië, Ned. Antillen, Polen, Portugal,
Roemenië, Soedan, Spanje, Suriname, Syrië, Taiwan, Vml. Joegoslavië en Zuid-Afrika
De Koperwiek is een grote school. Hierbij een overzicht van het leerlingenaantal op de officiële teldata (1 okt.) van
de afgelopen jaren:
Aantal leerlingen op 1 oktober
Toename /afname

2015

2016

2017

2018

2019

646

612

621

602

570

-3

-34

+9

-19

-32

Verloop leerlingenaantallen

Veel van onze gezinnen wonen in de wijk, maar er is ook een relatief klein deel van onze leerlingen dat elders
woont. Kinderen die niet in de nabijheid van de school wonen, komen met name uit het andere deel van Venlo
Zuid en uit Venlo Oost. De ouders van deze kinderen hebben meestal gekozen voor De Koperwiek vanwege het
imago van de school.
Onze naam
Op 26 juni 1996 werd in aanwezigheid van de kinderen van de school en hun ouders de naam van onze school
onthuld: Openbare basisschool De Koperwiek. De Koperwiek is een zangvogel (een lijster) die zich dus beslist thuis
voelt in de wijk, een vogelbuurt. De Koperwiek is ook een naam uit de kinderliteratuur. Het is het ‘thuis’ van Otje,
een meisje dat in haar kinderlijke onschuld op een inspirerende wijze tegen de volwassen wereld aankijkt. ‘Otje’ is
gecreëerd door Annie M.G. Schmidt. De gekozen naam is een ode aan deze kinderboekenschrijfster omdat zij zo’n
belangrijke stempel op de ontwikkeling van de kinderliteratuur gedrukt heeft.
Wij zijn onderdeel van een kindcentrum
Al sinds de start van De Koperwiek is één van de streefdoelen van de school om niet alleen voor wat betreft het
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onderwijs maar ook met betrekking tot opvoeding, opvang en ontspanning een passend aanbod te creëren. Bij de
oprichting van de school, in 1996, heeft De Koperwiek al aangegeven zich te willen ontwikkelen in de richting van
een brede school, een onderwijsinstelling die midden in de samenleving staat en waar:
• Een doorlopende onderwijslijn voor kinderen van 2 t/m 12 jaar geboden wordt;
• Goede voorzieningen voor voor-, na- en tussenschoolse opvang zijn;
• Naschoolse activiteiten aangeboden worden, in nauwe samenwerking met de partners in de wijk;
• Intensief wordt samengewerkt met o.a. het consultatiebureau, jeugdzorg, de wijkagent en maatschappelijk
werk in de wijk.
De pogingen om, in goede samenwerking met één of meerdere kindpartners, te komen tot een breed aanbod,
verliepen in de eerste jaren moeizaam en leken zelfs niet te lukken. Na vele omwegen is de school in 2015 vol
overtuiging een partnerschap aangegaan met ‘Beste Kinderopvang’. Onder de noemer ‘Kindcentrum De Koperwiek’ vormt de school samen met ‘Beste Kinderopvang’ een modern, integraalkindcentrum waar alle vormen van
opvang - kinderdagopvang (KDV), peuteropvang (POV), tussenschoolse- (TSO)buitenschoolse- (BSO) en vakantieopvang - in optimale samenwerking en binnen één helder pedagogisch klimaat en met de identiteit en kwaliteitsnorm van De Koperwiek aan (ouders en) kinderen aangeboden worden.
Onze organisatie
De Koperwiek is een grote school. Onze omvang vraagt om een goed georganiseerd management en een heldere
organisatiestructuur. Om de gewenste laagdrempeligheid te waarborgen is de school zó georganiseerd dat ouders
maar vooral ook kinderen nog steeds het gevoel hebben in een veilige en overzichtelijke omgeving te werken. We
werken in acht onderwijskundige units met eigen teamleiders en interne begeleiders:
• Onze kinderen starten in een omgeving waar het draait om de kernbegrippen veiligheid, nieuwsgierigheid en
emotioneel vrij zijn. Onze peutersopvangleidsters en leerkrachten van de instroomgroepen werken met onze
jongste kinderen aan een zo stevig mogelijke fundering voor de rest van hun leerproces;
• De kinderen van unit 2 en 3 leren vooral spelenderwijs. Deze kinderen worden snel en graag geprikkeld in hun
fantasie. Het aanvankelijke lees- en rekenproces staat in deze units centraal;
• De jongens en meisjes in unit 4, 5 en 6 zie je bijna letterlijk maar zeker ook figuurlijk groeien in hun mens-zijn.
De technische taallees- en rekenprocessen staan hier centraal en daarnaast is er natuurlijk veel aandacht voor
de wereld om deze kinderen heen en voor het omgaan met elkaar;
• De units 7 en 8 bereiden zich intensief voor op een passende vorm van voortgezet onderwijs. Deze kinderen
krijgen te maken met leerstof die steeds ingewikkelder wordt en worden steeds meer aangesproken op hun
zelfstandigheid en hun zelfverantwoordelijkheid.
Op de volgende pagina kunt u zien hoe ons organigram er in de beleidsperiode 2019-2023 schematisch uitziet.
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2. Waar wij voor gaan

De prognoses m.b.t. De Koperwiek
De Koperwiek karakteriseert zichzelf als een eigentijdse, flexibele doch gedegen organisatie. Een school die staat
voor kwaliteit en professionaliteit. Team en management zijn energiek, idealistisch, daadkrachtig en vooruitstrevend. De directeur bewaakt, in de rol van onderwijskundig inspirator, in samenwerking met de teamleiders, de
onderlinge afstemming en de doorlopende ontwikkelingslijnen. Verwacht wordt dat ook de komende periode het
leerlingenaantal, het team en de behoefte aan huisvesting van De Koperwiek groot blijft.
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Prognose op 1 oktober

574

553

521

494

499

505

508

525

545

563

Aantal lokalen

24

23

22

21

21

22/21

22/21

22

23

24/23

De Koperwiek maakt deel uit van stichting Akkoord!-po (primair openbaar). Akkoord! is een dynamische ontwikkelingsgerichte organisatie met een eigen gezicht. De stichting telt negen openbare scholen in vijf Noord-Limburgse gemeenten. Akkoord! heeft als missie: krachtig kwalitatief openbaar onderwijs:
• Krachtig door het tonen van ambitie, dynamiek, lef, ondernemingszin, zelfbewustheid en trots.
• Kwalitatief door vakbekwaamheid en professionaliteit.
• Openbaar omdat Akkoord! staat voor de uitgangspunten en kernwaarden van openbaar onderwijs.
• Onderwijs is de kerntaak!

Prognose leerlingenaantallen

Vanuit de openbare identiteit is iedereen, ongeacht afkomst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en etniciteit, welkom op de scholen van Akkoord!. Scholen waar teams, samen met kinderen, ouders en partners
bouwen aan de basiswaarden van de democratische rechtstaat (vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid,
begrip voor anderen, autonomie en verdraagzaamheid). Akkoord! verwacht en vraagt dat alle betrokkenen respectvol met elkaars opvattingen en overtuigingen omgaan. Onderlinge verschillen worden aangegrepen om van
elkaar te leren en het onderlinge begrip te bevorderen. Intolerantie en discriminatie wijzen we nadrukkelijk af.
Er is vanzelfsprekend positieve aandacht voor de diversiteit in de samenleving. Stichting Akkoord! viert de verschillen! Akkoord! kiest voor een eigentijds, toekomstgericht en voor alle kinderen passend aanbod dat gericht
is op hoge brede opbrengsten. Dat onderwijs krijgt vorm in sfeervolle leef-werkgemeenschappen en is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Akkoord!-scholen staan actief
open in hun omgeving en zoeken graag verbinding. Daar waar samenwerking en partnerschap de ontwikkeling
van de kinderen versterkt, investeert Akkoord! graag tijd en energie.

Vanzelfsprekend zal de school op toekomstige veranderingen en ontwikkelingen adequaat anticiperen, vanuit een
voortdurende drang te streven naar de meest optimale ontwikkelingsomgeving en omstandigheden voor team,
ouders maar vooral natuurlijk voor de leerlingen.
Integraal Kindcentrum De Koperwiek
Directeur José Vervoort

Teamleider
Anne-Marie Wintels

Teamleider jonge kind
Saskia Doemges

Vervangend
Teamleider middenbouw
Marloes van der Sterren

Teamleider oudere kind
Uschi Wagemans

KDV/POV/BSO

Unit 1 t/m 3

Unit 4 t/m 6

Unit 7 en 8

PLG
Pedagogisch medewerkers

PLG
Onderwijsassistente
Leerkrachtondersteuner
Leerkrachten L10
Leerkrachten L11 expert
Interne begeleider

PLG
Leerkrachten L10
Leerkrachten L11

De koers van de stichting is voor 2019-2023 uitgewerkt in het bovenschools strategisch plan. De vier thema’s die
de stichting als speerpunten voor deze beleidsperiode heeft vastgesteld, zijn:
1. Eigentijds onderwijs
2. Duurzame kwaliteit
3. Professionele organisatie
4. Verbinding en samenwerking
Deze vier thema’s zijn herkenbaar verweven in het beleidsplan van onze school.
De Koperwiek karakteriseert zichzelf als een eigentijdse, flexibele doch gedegen organisatie. Een integraal kindcentrum waar de opvang en het onderwijs staat voor kwaliteit en professionaliteit. Team en management zijn

PLG
Leerkrachten L10
Leerkrachten L11 expert
Interne begeleider

Staf/ondersteunend personeel
Management assistente - Administratief medewerker - Facilitair medewerkers - Staffunctionaris bedrijfsvoering
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energiek, idealistisch, daadkrachtig en vooruitstrevend. De directeur bewaakt in samenwerking met de teamleiders de onderlinge afstemming en de doorlopende ontwikkelingslijnen.
De Koperwiek is een school met een duidelijk herkenbare eigen identiteit! De school is een openbare school die
de uitgangspunten van het openbaar onderwijs nadrukkelijk onderschrijft en dagelijks in praktijk probeert te
brengen! Onze school is nog best jong. Er is dus nog steeds veel te doen. Vanaf het allereerste begin waren we ons
bewust van onze uitdaging, onze missie. De missie van De Koperwiek geeft de ambitie aan van waaruit het team
wil werken. Alles wat wij doen en denken, onze doelen, ons handelen, onze acties, zijn gebaseerd op twee pijlers,
de fundamenten van onze organisatie: Idealisme en kwaliteit.
Idealisme: waar herken je dat aan?
We dragen actief bij aan een vreedzame, pluriforme samenleving
Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn van kinderen, ouders en personeel met respect voor ieders
levensbeschouwelijke, culturele en sociaaleconomische achtergrond en ieders verschillende mogelijkheden. Als
openbare school willen we actief bijdragen aan een vreedzame multiculturele samenleving. Verschillen worden bij
ons niet gedoogd maar zijn juist gewenst. Zij bieden mogelijkheden tot verrijking. Dus maken onze kinderen kennis met ideeën en gebruiken van elkaar om er dan met begrip, respect en tolerantie mee om te kunnen gaan. We
organiseren activiteiten in het kader van het motto van het openbaar onderwijs: niet apart, maar samen! Zo staan
we bijvoorbeeld nadrukkelijk stil bij de dag van respect. Ook binnen het reguliere lesprogramma laten we kinderen kennismaken met verschillen. We proberen een klimaat te creëren waarbinnen iedereen serieus genomen en
met respect behandeld wordt.
We doen ons best voor álle kinderen
Op De Koperwiek willen we in principe plek bieden aan alle kinderen. Dus ook aan kinderen die extra zorg of aandacht vragen. De zorg voor kinderen met speciale onderwijsbehoeftes (bijv. kinderen die moeilijk leren of kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn) hebben wij geïntegreerd in ons onderwijssysteem (zie ook hoofdstuk 3.3).
We streven naar optimale resultaten op alle ontwikkelingsgebieden
Wij vinden het ontzettend belangrijk dat al onze kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Op de eerste
plaats streven we naar maximale resultaten met betrekking tot de basisvakken rekenen, taal en lezen. Daarnaast
begeleiden we kinderen in hun brede oriëntatie op de wereld. Ons uitgangspunt is dat wij alle vaardigheden die
onze 21ste eeuw kinderen in hun toekomst nodig hebben, integreren in ons onderwijsaanbod. Dus besteden we
ook expliciet aandacht aan sociale en communicatieve vaardigheden, kritisch denken en het vermogen tot zelf-
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reflectie. Wij begeleiden onze kinderen in ICT-geletterdheid maar vinden ook dat onze kinderen zich, naast de
leervakken, moeten kunnen ontwikkelen op emotioneel en creatief gebied. In de westerse wereld van nu is
zingeving van toenemend belang. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik... het zijn kernvragen geworden in de ontwikkeling van elk mens. Daarom creëren we ruimte voor bijvoorbeeld kunst en cultuur. In onze ogen bij uitstek
mogelijkheden om meer te ontdekken. Binnen de vakken als handvaardigheid, dans, drama en techniek is hier
ruimte voor.
We hechten waarde aan tevreden ouders en kinderen
Goede communicatie met en het vertrouwen van kinderen en ouders vinden wij uiterst belangrijk. Daarom
spannen wij ons voortdurend in om zo zorgvuldig en genuanceerd mogelijk te handelen. Om de vinger aan de
pols te houden met betrekking tot die tevredenheid, wordt er elke twee jaar een tevredenheidonderzoek afgenomen. Meer hierover leest u in hoofdstuk 3 van deze schoolgids en de folder ‘tevredenheidsonderzoek’ op
onze website.
Kwaliteit: hoe maken wij dat waar?
We houden ons aan de wet
Natuurlijk zijn we gebonden aan de ‘Wet Primair Onderwijs’. Daarin is vastgelegd dat elke basisschool zich o.a.
dient te richten op de zogenaamde ‘kerndoelen’. Dat is om te beginnen onze opdracht.
We zien de zorg voor kwaliteit als onze cultuur
Voor De Koperwiek is zorg voor kwaliteit, naast een goed systeem van kwaliteitszorg, vooral ook een cultuur,
een organisatiefilosofie. Kwaliteitszorg vraagt grote betrokkenheid en inspanning van alle organisatieleden.
Het is onze stellige overtuiging dat er alleen van echte kwaliteit sprake kan zijn als het streven er naar op alle
plekken in de organisatie voelbaar is. Mooie woorden en idealistische plannen moeten dagelijks in de klassenpraktijk door leerkrachten en ondersteuners tot uitvoering gebracht (kunnen) worden. Om onze kwaliteit in de
uitvoering zorgvuldig te bewaken, is zowel m.b.t. de onderwijskundige- en personele ontwikkelingen als voor
de leerlingenzorg een integraal systeem opgezet. Voor ons is het bijvoorbeeld wezenlijk dat:
• Bij het bepalen van nieuw beleid zoveel mogelijk gegevens verzameld worden;
• Ook de mening van ouders gevraagd wordt;
• De gemaakte keuzes steeds door alle teamleden en door onze (mr) ouders gedragen worden;
• Leerkrachten voortdurend begeleid, ondersteund en gecoacht worden in het in de praktijk brengen van
onze missie en visie, ons beleid en in de zorg voor onze leerlingen;
• Ons onderwijsaanbod gebaseerd is op vooraf bepaalde streefdoelen;
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•
•

Toets- en observatiegegevens gebruikt worden om te controleren of we onze gestelde doelen wel halen;
We voortdurend checken of er iets te verbeteren valt!

We werken aan voortdurende professionalisering
Ook het personeelsbeleid van De Koperwiek draagt bij aan het realiseren van passend onderwijs en hoge opbrengsten. Er wordt fors geïnvesteerd in ieders professionele ontwikkeling. Het management probeert het personeel zo
veel mogelijk in hun professionele groei te ondersteunen o.a. door middel van coaching en/of videobegeleiding. Alle
teamleden hebben een bekwaamheidsdossier met o.a. een persoonlijk ontwikkelplan. Jaarlijks bespreekt elk teamlid de stand van zaken met betrekking tot dat plan en zijn/haar algehele functioneren met de teamleider. Daarnaast
voert de teamleider gedurende het schooljaar één of meerdere voortgangsgesprekken met de personeelsleden van
de betreffende bouw. Eén maal per drie schooljaren wordt elk teamlid door de leidinggevende beoordeeld.
We worden op onze kwaliteit gecontroleerd
Scholen worden op hun kwaliteit gecontroleerd. Behalve dat het team van De Koperwiek zelf de vinger steeds aan
de pols houdt, controleert ook ons bestuur (interne toezichthouder) en de inspectie voor onderwijs (externe toezichthouder) of wij voldoende kwaliteit bieden. In het najaar van 2017 was er een groot inspectieonderzoek voor De
Koperwiek. De Koperwiek moest op 12 onderdelen hun prestaties laten zien (documentenstudie en praktijkbeoordeling). Het betrof de volgende aandachtsgebieden:
Kwaliteitsgebied

Inspectiestandaard

Onderwijsproces

Onderwijsaanbod
Zicht op ontwikkeling van kinderen
Didactisch handelen van de leerkrachten
Geboden (extra) ondersteuning
Samenwerking onderling en met partnerorganisaties
Veiligheid
Pedagogisch klimaat

Onderwijsresultaten

Resultaten

Kwaliteitszorg en ambitie

Kwaliteitszorg
Kwaliteitscultuur
Verantwoording en dialoog
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OBS De Koperwiek is een school met goede onderwijskwaliteit (...) De directie en het team creëren, in deze grote school
met bijna zevenhonderd leerlingen, een veilig, aangenaam en op leren gericht schoolklimaat. Zowel ouders als leerlingen
geven aan hier veel respect en bewondering voor te hebben. De leraren kennen hun leerlingen en spelen accuraat in op de
individuele onderwijsbehoefte. Het team is in staat om op een goede manier om te gaan met de grote verschillen tussen de
kinderen. Alle leerlingen, ook de leerlingen met een gedrags- of leerproblemen als de leerlingen die hoog- en meerbegaafd
zijn, krijgen op een geplande en beredeneerde wijze onderwijs. Bij alle ontwikkel- en verbeterpunten gaat het team zorgvuldig te werk. Met enige regelmaat worden de gemaakte keuzes dan ook tegen het licht gehouden door steeds de vraag te
stellen: ‘Doen wij de goede dingen en doen wij die ook goed?’. Dit laatste is kenmerkend voor het onderwijs op De Koperwiek, want in alle lagen van de organisatie wordt deze vraag gesteld en neemt iedereen hierin zijn of haar verantwoordelijkheid. De school weet waar haar kracht ligt en realiseert zich dat onderwijs een continue ontwikkeling is. (...)
De school heeft een veilig en warm schoolklimaat, waarin rust, welbevinden en een sfeer van respect voorwaarden zijn
om goed tot leren te komen. (...) De leraren dagen de leerlingen ook op cognitief gebied uit en hebben hoge verwachtingen. De school slaagt hier ruimschoots in. Ouders en leerlingen zijn zeer tevreden over het pedagogisch klimaat waarin,
ondanks het grote leerlingaantal, iedere leerling en zijn/haar behoeftes gezien wordt door het team. De menselijke maat
is typerend voor de onderlinge communicatie en interesse in elkaar. In de visie van de school is het voorbeeldgedrag van
de directie en leraren één van de ankers in de ontwikkeling van sociale vaardigheden en dus het gevoel van veiligheid op
school. Omdat de school een eiland in de omgeving wil zijn, bemoeien de leraren zich ook met gebeurtenissen die zich uiten
schooltijd afspelen. Incidenten via social media, of na schooltijd in de speeltuin, komen altijd terug in de klas. Leraren spelen
hier adequaat op in en laten zo merken welk gedrag acceptabel is en welk niet. (...)
De leerresultaten aan het eind van de basisschoolperiode liggen op het niveau dat van de leerlingen verwacht mag worden. (...) Om een ambitie te kunnen formuleren maakt de school steeds de afweging wat er aan leerlingen, hun capaciteiten
en onderwijsbehoeften instroomt en wat daar vervolgens van verwacht mag worden. Uit de eigen analyse van de leerlingpopulatie heeft de school een goed beeld in achtergronden, bevorderende en belemmerende factoren die bepalend kunnen
zijn voor het schoolsucces van de leerlingen. De norm die de school zichzelf stelt, behalen van het landelijk gemiddelde,
wordt ieder jaar behaald. Ieder half jaar bepalen de units welke streefdoelen realistisch zijn om daar gerichte plannen op te
ontwerpen. (...)

Toetsing en afsluiting van de basisschoolperiode
Schoolklimaat

De inspectie gaf De Koperwiek naar aanleiding van dit uitgebreide onderzoek als een van de eerste scholen in
Nederland het predicaat ‘goede school’ (nieuw sinds augustus 2017, betekent: de kwaliteit van de school is over
de volle breedte goed!). Hieronder leest u een aantal fragmenten uit het inspectierapport waar we trots op zijn.
Voor het volledige inspectierapport verwijzen we u naar: www.onderwijsinspectie.nl.
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(...) Aan de hand van een gedegen kwaliteitscyclus evalueert de school het onderwijsleerproces en bevraagt zij ouders,
leerlingen en leraren hierop. Eenmaal in de vier jaar stelt de school een meerjarenbeleidsplan op. In dit beleidsplan is een duidelijke relatie terug te zien met het strategisch beleid en de voornemens die het bestuur heeft opgesteld. De verbeterthema’s
stelt het team gezamenlijk vast en iedere unit werkt deze apart uit in eigen jaarplannen. De doelen die de school zichzelf stelt
zijn passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen en laten hoge verwachtingen zien. Met name de processen die direct van
invloed zijn op het werken in de units, zoals de kwaliteit van de instructie, de zorg en begeleiding, staan vooraan in de beleidscyclus. Om zicht te krijgen op de onderwijskwaliteit bezoeken de unitleiders en intern begeleiders regelmatig de lessen. Dit
doen zij met behulp van gerichte kijkwijzers die de norm vormen voor wat onder goede kwaliteit van lesgeven wordt verstaan.
De bevindingen gebruikt de directie om de individuele professionele ontwikkeling te stimuleren, maar ook om een conclusie
op schoolniveau over de kwaliteit te kunnen trekken. Gedurende de tijd dat er gewerkt wordt aan de verbeterpunten is er
met regelmaat sprake van reflectie om te bepalen of de gekozen weg ook nog steeds de goede is. Dit zorgt ervoor dat iedere
beslissing goed doordacht en beredeneerd genomen wordt. De verbetercyclus is op alle onderdelen van goede kwaliteit en
de monitoring vanuit de directie biedt veel ruimte voor eigen inzichten en ervaringen vanuit het team. De school investeert
fors in de professionele ontwikkeling van de teamleden. In de professionele leergemeenschap (PLG) wisselen leraren hun ervaringen en bevindingen uit zodat men veel met en van elkaar kan leren. Er is een formele gesprekscyclus, maar leraren maken
ook gebruik van de mogelijkheid hun eigen professionaliteit te versterken, bijvoorbeeld door de inzet van Video Interactie
Begeleiding. De visie van de school is breed gedragen, iedereen in de school weet in welke richting de onderwijskwaliteit zich
ontwikkelt. Het team legt de lat hoog. Of, zoals een van de leraren het verwoordde: ‘Als je op De Koperwiek gaat werken, weet
je dat je op een ambitieuze school terecht komt’. Deze gedachte is bij iedere medewerker terug te horen. De eensgezindheid,
de collectieve ambitie, het vermogen om te reflecteren en de trots zijn het gevolg van een krachtig onderwijskundig leiderschap. De schoolleiding zet heldere kaders uit, geeft sturing en richting aan (verbeter-)processen en biedt ruimte voor een eigen professioneel ‘kleurtje”. De taakverdeling en verantwoordelijkheden zijn voor iedereen duidelijk en verantwoordelijkheden
liggen zo laag mogelijk in de schoolorganisatie. Hierdoor is er een hoge mate van betrokkenheid bij de ontwikkeling van het
onderwijs en bij elkaar. De kwaliteitscultuur is tijdens de onderzoeksdag dan ook een voorbeeld voor anderen gebleken. (...)

Tot slot
In de aanloop naar de nieuwe beleidsperiode zijn ouders, kinderen en leerkrachten gevraagd het karakter van de
school te duiden om te zien of dat wat we zeggen te zijn ook door onze directe omgeving zo ervaren wordt. Het
resultaat is op de volgende pagina weergegeven.

3.1 We zijn een eigentijdse onderwijsinstelling
Onze stichting staat voor eigentijds openbaar onderwijs, waar iedere leerling welkom is. Het onderwijs binnen de
stichting Akkoord! is gericht op de totale ontwikkeling van kinderen. Dit vraagt om een breed aanbod, dus daar
staan wij voor!
Elke Akkoord!-school is en blijft uniek, met eigen ideeën, met een eigen visie. De visie van De Koperwiek is ons
vertrekpunt. De Koperwiekvisie is geformuleerd in vijf kernen. Deze kernen zijn onze voortdurende uitdaging, zij
staan aan de basis van de manier waarop wij ons onderwijs hebben ingericht, onze keuzes voor methoden, leeren hulpmiddelen en materialen. Zij vormen de leidraad voor al onze doelstellingen:
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3. Waar wij voor staan
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1.
2.
3.
4.
5.

Onze school is een fijne school
Wij bieden passend onderwijs en streven naar hoge opbrengsten
We leren kinderen het zelf(standig) te doen, te bedenken
Onze school is vooruitstrevend, ons aanbod is actueel
Ouders en andere partners nodigen we van harte uit om mee te doen, mee te denken

burgerschap en sociale integratie). Daarnaast leren we regels en afspraken aan. Deze zijn altijd noodzakelijk als
een groep mensen met elkaar omgaat, met elkaar werkt. Ze bieden structuur en houvast. In hoofdlijnen zijn onze
schoolregels samen te vatten in drie basisregels:
1. We gaan respectvol met elkaar om (we laten de ander in zijn/haar waarde en geven elkaar de ruimte)
2. We houden ons aan gemaakte afspraken
3. We zijn zuinig op ons materiaal en op onze omgeving

3.2 Onze school is een fijne school
Schoolklimaat en sfeer vormen de basis van onze school. Elk Koperwiekkind moet zich veilig voelen, het gevoel
hebben dat het op onze school geaccepteerd wordt en dat de leerkrachten betrokken zijn bij zijn/haar doen en laten. Een goed klimaat vraagt om respect voor elkaar, om rekening houden met de ander(en). We organiseren in de
groep en op schoolniveau veel activiteiten die een fijne sfeer en een goede relatie tussen de kinderen onderling
stimuleren zodat er een omgeving ontstaat van behulpzaamheid, verdraagzaamheid en saamhorigheid. Voorbeelden hiervan zijn:
• De groepsdag in het begin van het schooljaar;
• Het gezamenlijk vieren van feesten (bijv. Sintermerte, Sinterklaas, Jaarsluiting, Carnaval en het Lentefeest);
• Het organiseren van schoolprojecten;
• Uitvoeren van presentaties of het opzetten van tentoonstellingen (elke groep doet dit 1 keer per schooljaar in
de vorm van toneel, zang, dans en/of wereldoriëntatie);
• Activiteiten in het kader van sport en spel.
Tegen het einde van het schooljaar beleeft elke groep een ‘Koperwiekdag’. Unit 1 t/m 7 gaat één of twee dagen,
al dan niet met overnachting, naar naar een sfeervolle omgeving waar, vanuit een thema, door leerkrachten in
samenwerking met ouders, allerlei leuke activiteiten georganiseerd zijn. Een aantal van deze units combineert dit
leuke uitje met een culturele ervaring (prehistorisch dorp, dagje Amsterdam) De schoolverlaters (groep 8) gaan 3
dagen op kamp.
Een actieve opstelling van de leerkracht omwille van een goede sfeer is belangrijk. Maar het uiteindelijke doel van
onze opvoeding op school is dat kinderen leren zelf keuzes te maken in de omgang met en gedrag naar anderen
en zich verantwoordelijk voelen voor eigen en andermans spullen. Er wordt met elkaar nagedacht, gepraat en er
wordt geoefend. In elke groep werken we hieraan door middel van een methode voor sociaal emotionele vorming. Zo vullen we ook een deel van de kerndoelen passend bij ‘burgerschap en sociale integratie’ en de eisen
m.b.t. de wetgeving rondom sociale veiligeid in eerste instantie in (zie voor meer informatie de ouderfolder over

De schoolregels worden door de leerkrachten met de kinderen verder vertaald naar regels in de groep. Problemen
helemaal voorkomen is nooit volledig mogelijk. We zijn als school actief in het zo vroegtijdig mogelijk opsporen van
(beginnende) problemen om er van daaruit gericht aan te werken. Als er problemen zijn (ruzie, pesten) dan vragen
ze om een actieve aanpak. Daarbij willen we de kinderen leren zèlf te zoeken naar alternatieven voor agressieve
oplossingen, en helpen we hen bij het uitvoeren ervan. Een verdere uitwerking van onze aanpak staat beschreven
in ons sociale veiligheidsplan en pestprotocol.
3.3 Wij bieden passend onderwijs en streven naar hoge opbrengsten
Op De Koperwiek vieren we verschillen! We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de eigen interesses, mogelijkheden van elk kind. Maar we leggen ook veel nadruk op het leren van en met elkaar! We streven naar een goed
evenwicht tussen ruimte voor de behoeften van elk individueel kind en de voordelen van samen leren. Onderwijs is
onze core business, onze kerntaak. Het is de opdracht van iedere basisschool optimale resultaten voor elk individueel
kind te genereren. Deze resultaten bestrijken een breed ontwikkelingsgebied en gaan over basisvaardigheden, een
aantal extra vaardigheden en kernvakken (zie cirkel op de volgende pagina).
Op De Koperwiek werken we bewust, systematisch en cyclisch aan het streven naar maximale opbrengsten. Wij
zien het als onze belangrijkste taak om passend onderwijs te realiseren voor elk kind. Onder passend onderwijs verstaat het team van De Koperwiek: kwalitatief goed onderwijs, dat leidt tot een optimale ontplooiing en een maximaal haalbaar leerresultaat voor elk kind, bij voorkeur op de school in de eigen leefomgeving. Vanaf 1 augustus
2014 is er in Nederland een wet m.b.t. passend onderwijs. Alle scholen moeten vanaf die datum in een zogenaamd
ondersteuningsprofiel aangeven hoe de basiszorg en de extra zorg op school en/of binnen het bestuur geregeld
is. Het Schoolondersteuningsprofiel van OBS De Koperwiek kunt u downloaden via onze website of opvragen bij
onze administratie. Passend onderwijs is voor het team van De Koperwiek niet zozeer een wettelijke verplichting
als wel een ideële overtuiging. De voorkeur voor thuisnabij onderwijs onderschrijven we met overtuiging. Zolang
we kunnen spreken van een verantwoorde begeleiding - en daar doen we ons uiterste best voor - blijft elk kind op
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onze school. Soms zijn daarvoor bij een kind
speciale maatregelen of afspraken nodig.
De ouders worden daarbij altijd vroegtijdig
betrokken. Kinderen kunnen in principe, na
externe raadpleging, in een persoonlijk leertraject worden geplaatst. Het kind krijgt dan
een eigen aanbod/leerlijn met een passend
ontwikkelingsperspectief (einddoel) voor
een of meerdere onderdelen. Het kind wordt
nauwlettend binnen dat perspectief gevolgd.
Met betrekking tot onze begeleidingsmogelijkheden hebben twee criteria voortdurend
onze aandacht:
1. Komt het kind met plezier naar school,
voelt het zich geen ‘buitenbeentje’?
2. Worden er, binnen de eigen lijn, vorderingen gemaakt, blijft het kind leerbaar?

Een goed begin
Een goed begin is het halve werk. Dat geldt beslist ook voor een kind dat net naar school gaat. De inpandige
peuteropvang maakt deel uit van Kindcentrum De Koperwiek. Het aanbod en volgsysteem in de peuter- en kleutergroepen zijn volledig op elkaar afgestemd. De aansluiting van de peuteropvang naar de instroomgroep van
onze basisschool wordt zorgvuldig voorbereid. Onze peuters werken in een groepsruimte naast de jongste kleuters waarmee de overgang voor kinderen en de overdracht door begeleiders op een natuurlijke en soepele wijze
verloopt.
Werken aan VVE
Er is een specifiek aanbod voor leerlingen die in aanmerking komen voor VVE. VVE staat voor; voor- en vroegschoolse educatie. Formeel is het bedoeld om jonge kinderen te behoeden voor een onderwijsachterstand door
zowel in de voorschoolse periode (peuteropvang) als in de vroegschool (groep 1 en 2) extra voorbereidende taallees en rekenactiviteiten aan te bieden. In Venlo bepaalt het consultatiebureau welke kinderen voor zo’n speciaal
VVE programma in aanmerking komen. Het doel van VVE is dat alle kinderen naar groep 3 gaan zonder achterstand op het gebied van taal/lezen en rekenen. Alle begeleiders van onze peuters en kleuters zijn geschoold voor
VVE activiteiten en door middel van pre-teaching, verlengde instructie en het bieden van extra leertijd krijgen de
kinderen die dat nodig hebben, individueel of in kleine groepjes, speciale aandacht van de leidster of leerkracht.
Bij elk thema worden de ouders van de VVE-kinderen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Ze ontvangen
een ouderbrief, een themawoordenlijst en krijgen uitleg over de betekenis van de woorden, de versjes en liedjes
zodat ze ook thuis het aanbod nog eens kunnen herhalen. De onderwijsinspectie houdt toezicht op het VVE-beleid
en -aanbod. De VVE-inspectierapporten m.b.t. Kindcentrum De Koperwiek waren de afgelopen jaren zeer positief.

Het verwijzingspercentage van de school was
de afgelopen jaren zeer laag. De Koperwiek
heeft een gemêleerde leerlingenpopulatie.
Dit betekent dat de school een antwoord
moet geven op soms best ver uiteenlopende onderwijsvragen.
Uitstroom SBO

Uitstroom SO

2014-2015

1 (0,15%)

0

2015-2016

0

3 (0,48%)

2016-2017

0

2 (0,33%)

2017-2018

0

2 (0,32%)

2018-2019

0

0

Passende begeleiding In de groepen 1 en 2
Op De Koperwiek willen we elk kind optimaal begeleiden en voorbereiden op het aanvankelijk lees- en rekenproces.
Daarom is er voor alle kinderen van de groepen 1 en 2 een, bij hun leeftijd passend, intensief aanbod voor deze
ontwikkelingsgebieden. In beide jaargroepen is een extra ondersteuner ingezet die met kinderen vóór en/of na de
meer centrale lesjes, de leerstof nog eens individueel of in kleine groepjes kan herhalen (pre- en reteaching). Verder
worden alle ouders, in de vorm van ouderparticipatie, nadrukkelijk bij het aanbod betrokken. Ons aanbod, volgsysteem en beleid m.b.t. ouderparticipatie is in nauwe samenwerking met de peuteropvang opgezet.
Werken in units in de groepen 3 t/m 8
Voor de kinderen in unit 3 t/m 8 werkt het team van De Koperwiek, als antwoord op de uiteenlopende onderwijsvragen, binnen de vakgebieden (taal)lezen en rekenen in units. Tijdens de (taal)lees- en rekenlessen worden de

Uitstroom naar SBO en SO
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kinderen van één jaargroep (unit) naar instructiebehoefte gegroepeerd en er komt een extra leerkracht in de unit
zodat de instructiegroepen tamelijk klein blijven. We herkennen met betrekking tot die instructie vier wezenlijk
van elkaar verschillende groepen:
1. Kinderen die het fijn vinden om de lesstof in kleine stapjes, zoveel mogelijk samen met de leerkracht, te doorlopen. Deze kinderen hebben dus behoefte aan een leerkracht gestuurde instructie;
2. Kinderen die gevoelig zijn voor een goede uitleg van de nieuwe stof en daarna zelf aan de slag kunnen terwijl de leerkracht een oogje in het zeil houdt. Deze kinderen ontwikkelen zich over het algemeen volgens de
gemiddelde leerlijn;
3. Kinderen die het liefst zoveel mogelijk zelf aan de slag gaan, en tijd over hebben om zich rondom de aangeboden leerstof nog wat verdiepingskennis en of –vaardigheden eigen te maken. Deze kinderen zijn m.b.t. hun
ontwikkeling wat minder leerkracht afhankelijk en presenteren over het algemeen bovengemiddeld;
4. Tot slot zijn er ook nog kinderen met een eigen leerlijn en bijbehorend ontwikkelingsperspectief voor één of
meer vakken.
Om hoge opbrengsten te waarborgen houden wij een voortdurende vinger aan de pols. Dat is onder andere op de
volgende manieren zichtbaar:
• Leerlingresultaten worden goed in kaart gebracht en geanalyseerd. We gebruiken hiervoor ons leerlingvolgsysteem, de methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen (Cito toetsen). Op basis van de analyses
bepalen we steeds wat we de komende tijd op welke manier gaan aanbieden. Dit beschrijven we in zogenaamde groepsplannen voor een unit of handelingsplannen voor een individuele leerling;
• De school heeft een adequaat zorgsysteem met een goed georganiseerde, heldere zorgroute;
• De mate van tevredenheid van ouders, leerlingen en vervolgonderwijs wordt eens per twee jaar in kaart gebracht en geanalyseerd. Vanzelfsprekend worden deze resultaten serieus genomen;
• Het streven naar hoge opbrengsten maakt deel uit van de cultuur van de school;
• Het managementteam, de interne begeleiders, de leerkrachten en de onderwijsassistentes zijn allemaal gericht op voortdurende optimalisering van de opbrengsten;
• Er worden extra leerkrachten ingezet om een passend aanbod voor elk kind te realiseren;
• Leertijd, leerstofaanbod, zorg en begeleiding worden bewust gepland om zo optimaal mogelijke leeropbrengsten te realiseren.
Voor de realisatie van Passend onderwijs maakt De Koperwiek deel uit van het samenwerkingsverband NoordLimburg: Stichting SWV Primair Passend Onderwijs Noord-Limburg, Postbus 1246, 5900 BE Venlo

19
15
20

Zie voor meer informatie over ons passend aanbod ook ons protocol leerlingenzorg en ons school ondersteuningsprofiel. Voor meer informatie over onze opbrengsten verwijzen wij u naar ons jaarverslag voor ouders en naar
www.scholenopdekaart.nl.
3.4 We leren kinderen het zelf(standig) te doen, te bedenken
Uit mondiaal onderzoek blijkt dat vaardigheden als zelfregulering, kritisch denken, communiceren, leren samenwerken en het vermogen om problemen op te lossen, essentieel zijn voor het goed kunnen functioneren in de
21ste eeuw. We willen de kinderen daarom zoveel mogelijk laten meedenken en actief, creatief en kritisch laten
bijdragen aan het onderwijsleerproces. We creëren mogelijkheden voor eigen inbreng en initiatief. Daarom zijn
er regelmatig momenten van werken/leren in de school waarbij we kinderen begeleiden in het maken van eigen
keuzes. We stimuleren zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid en bieden ruimte aan interesses en ideeën van
kinderen. Om te komen tot een zelfbewuste houding is inzicht in de eigen mogelijkheden, het eigen handelen en
de persoonlijke ontwikkeling nodig. We geven kinderen daarom eerlijke, heldere feedback, zowel op hun handelen
als op hun resultaten, maar stimuleren hen vooral ook in zelfreflectie. We richten ons op een onafhankelijke (maar
wel gezonde sociale) houding van de kinderen. Door kinderen bewust te maken van hun leerstrategieën geven
we hen inzicht in hun eigen leerproces. Uiteindelijk zijn ze daardoor beter in staat zelfstandig een opdracht uit te
voeren. We moedigen kinderen daarbij aan elkaar te ondersteunen en problemen zelf of in samenwerking met
anderen te leren oplossen.
3.5 Onze school is vooruitstrevend, ons aanbod is actueel
De huidige samenleving is voortdurend aan verandering onderhevig. De technologische ontwikkelingen zijn nauwelijks nog bij te benen en er wordt een aanhoudend beroep gedaan op het onderwijs om aandacht te besteden
aan de meest uiteenlopende opvoedkundige en/of maatschappelijke problemen. De Koperwiek wil inspelen op
het hedendaagse kind, de volwassene van de toekomst en het onderwijs voortdurend aanpassen aan ontwikkelingen. Actuele methodes en middelen helpen daarbij. Daarom zijn we de afgelopen jaren o.a. gestart met meer
aandacht voor digitale mogelijkheden. Digiborden, tablets, computers en notebooks, maar ook bijv. sociale media
bieden nieuwe kansen voor ons onderwijsaanbod. Variatie en keuze in materialen, methodieken en werkvormen
dragen wat ons betreft bij aan een afwisselende en daardoor aantrekkelijke leeromgeving. Het doet bovendien
recht aan het aanspreken en het gebruik maken van aspecten van de zogenaamde meervoudige intelligentie
bij kinderen. Onze kinderen leren handelend, creatief, expressief, zelfontdekkend, uitdagend, onderzoekend, in
gesprek, samenwerkend, coöperatief, helpend, individueel, in groepen of groepsoverstijgend. Door een betekenisvolle context worden ze extra gestimuleerd.
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Onderstaande methodes ondersteunen het aanbod van De Koperwiek:
vakgebied
Voorbereidend taal-lezen
Aanvankelijk lezen
Voortgezet technisch lezen
Begrijpend lezen
Taal
Engelse taal
Voorbereidend rekenen
Rekenen
Wereldoriëntatie
Studievaardigheden
Verkeer
Lichamelijke opvoeding kleuters
Lichamelijke opvoeding
Sociale vaardigheden en veiligheid

unit
1-2
3
4-8
4-8
4-8
1-8
1-2
3-8
3-8
5-8
1-8
1-2
3-8
1-8

methode
Schatkist
Veilig leren lezen
Estafette
Nieuwsbegrip XL
Taal actief versie 4
Join in
Schatkist
Wereld in getallen versie 5
Zaken van Zwijsen
Blitz
Verkeerskranten VVN
Verschillende bronnen
Bewegen samen regelen
Leefstijl

•
•

Taal is een speerpunt op onze school omdat De Koperwiek te maken heeft met een aantal kinderen dat weinig
of minder talige bagage meebrengt. Daarom schenken we veel aandacht aan lezen en boeken. De school heeft
sinds een aantal jaren een eigen leesplein ingericht en er is een commissie leespromotie actief. Met regelmaat
organiseert deze commissie activiteiten die kinderen uitnodigen tot lezen;
Een deel van de kinderen van onze school komt vroeg of laat in aanraking met verslavende middelen (sigaretten, drank, drugs), kleine en/of digitale criminaliteit. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de juiste kennis en
attitude aangereikt krijgen om dergelijke verleidingen of groepsdruk het hoofd te bieden;
Juist in deze moderne tijd waarin mensen steeds vaker achter een beeldscherm zitten en steeds minder bewegen, willen we ook investeren in bewegings- en gezondheidseducatie.

Een voortdurend kritische houding houdt De Koperwiek dynamisch, eigentijds en actueel. Ons gedegen beleidsproces zorgt enerzijds voor keuzes en stabiliteit, maar behoedt ons anderzijds, door regelmatige evaluatie en
(waar nodig) bijstelling, voor roest en starheid.

Naast onze aandacht voor moderne middelen willen we beslist ook oog hebben voor actuele maatschappelijke
thema’s met een opvoedkundig karakter. We maken daarin wel keuzes:
• Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen talenten leren kennen en zichzelf durven te presenteren.
Expressie is daarom een bewust en nadrukkelijk onderdeel van ons aanbod. Naast de beeldende vakken staan
muziek, drama en dans standaard op onze lesroosters (vanaf groep 4 d.m.v. ‘Atelierwerk’). Elk jaar presenteert
elke groep zich tenminste één keer in een wat grotere productie aan de andere kinderen en aan hun ouders.
Dit kan ook plaatsvinden d.m.v. tentoonstellingen rondom werledoriënterende thema’s;
• Naast de beleving van de expressievakken is er aandacht voor cultuureducatie;
• Ook techniekeducatie krijgt een nadrukkelijke plek in ons aanbod. In het kader van VTB (verbreding techniekonderwijs op de basisscholen) was De Koperwiek een aantal jaren een pilotschool. We proberen het techniekaanbod zoveel mogelijk te verweven in de basisvakken en binnen de lessen wereldoriëntatie;
• We vinden dat aandacht voor de natuur en het milieu in de wereld van nu geen punt van discussie kan zijn.
Voor het behoud van onze aarde is het letterlijk van levensbelang dat de generatie van de toekomst de omgeving met liefde en respect benadert;

3.6 We nodigen ouders en andere partners van harte uit om mee te doen, mee te denken
Onze samenleving is een democratie en daarin past een ‘open collegiale school’. Op onze school zijn alle volwassenen en kinderen gelijkwaardig. We nodigen ouders van harte uit om te kijken, te helpen, te vragen, te praten. We
zoeken ook de dialoog met kinderen (bijvoorbeeld in de kinderraad) en met externe partners (collega-scholen, andere kindpartners in de wijk maar ook bijvoorbeeld met de begeleidingsdienst en de onderwijsinspectie). Bij onze
besluiten en onze beleidsvorming betrekken we al deze partijen zoveel mogelijk. Voordat we nieuw beleid maken,
vragen we bijvoorbeeld aan ouders en kinderen, door middel van een enquête, hoe ze over de school denken, wat
we vooral moeten blijven doen en waarin ze vinden dat we zouden kunnen verbeteren. Het meest recente tevredenheid onderzoek leverde het volgende globale beeld: de ouders van de school geven De Koperwiek het rapportcijfer 8,2. De kinderen van groep 6 t/m 8 geven De Koperwiek het rapportcijfer 8,7.
Voor een uitgebreide uiteenzetting van de meest recente gegevens verwijzen we u naar de folder ‘tevredenheidsonderzoek’ op onze website. Met betrekking tot de aldaar genoemde aandachtspunten houden wij de komende jaren
de vinger aan de pols en zullen we waar mogelijk zaken verbeteren. Verder willen we natuurlijk ook inzetten op het
behouden (of zelfs nog verbeteren) van het huidige tevredenheidpercentage! Over de manier waarop wij verder
specifiek vormgeven aan de samenwerking met ouders in onze school leest u meer in o.a. het volgende hoofdstuk
van deze schoolgids.
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4. Onze school blijft in ontwikkeling
Het team van De Koperwiek heeft de afgelopen jaren letterlijk en figuurlijk aan een stevige onderwijsinstelling gebouwd. De komende beleidsperiode willen we ons bouwwerk verankeren en verfijnen. Uit het beleidsproces zijn
voor de komende vier jaren zijn binnen speerpunten van onze stichting (eigentijds onderwijs, duurzame kwaliteit,
professionele organisatie en verbinding en samenwerking) onderstaande thema’s als belangrijkste items aangemerkt. De specifieke doelen voor deze beleidscyclus en hun bijbehorende acties worden uitgebreid beschreven in
onze jaarplannen en de concrete opbrengsten worden geëvalueerd in onze jaarverslagen.
Werken in units past bij ons!
We willen samen verantwoordelijkheid dragen voor onze school en in deelteams adequate zorg bieden aan een
unit (=jaargroep). We willen de organisatie rondom ons unitwerk actualiseren en perfectioneren en we willen binnen het begeleidingsteam van een unit nog meer kennis en kunde realiseren zodat we alle kinderen binnen een
unit optimaal op maat kunnen begeleiden.
Een goede balans tussen kindgericht en opbrengstgericht werken past bij ons!
We zijn trots op het feit dat zoveel ouders en kinderen onze school een fijne school vinden en willen ons inspannen om dat ook de komende jaren zo te houden! Ruimte voor sfeeractiviteiten, aandacht voor kunst en cultuur,
het uitdragen van ons openbare gedachtegoed en een warm werkklimaat krijgen ook deze beleidsperiode vanzelfsprekend een plek in ons programma. Kinderen en ouders geven verder aan dat ze vinden dat er goed en gedegen
onderwijs en zorg geboden wordt op De Koperwiek. Een mooi evenwicht dat we stevig bewaken!
Veel aandacht voor de basisvakken past bij ons!
Werken aan een zo goed mogelijk aanbod en maximale resultaten met betrekking tot de basisvakken taal, lezen
en rekenen ziet De Koperwiek als een voortdurende opdracht. Dus ook de komende jaren zal hier in geïnvesteerd
worden. Voor de jongste kinderen betekent dit dat we op zoek gaan naar een actuele methode als onderlegger
voor het onderwijs aldaar en voor de groepen 3 t/m 8 staat de implementatie van de nieuwe wereld in getallen op
de rol. In unit 4 t/m 8 bouwen we het werken met de chromebooks. Verder zoomen we schoolbreed expliciet in
op ons aanbod voor leesbeleving en woordenschatontwikkeling. Mede door het project de Bieb op school (dBOS)
is er ook de komende jaren weer veel ruimte en aandacht voor boeken en lezen, met onze gloednieuwe, prachtige
en voor kinderen zeer aantrekkelijke bibliotheken in de Langstraat (voor kinderen t/m unit 3) en Broekhofstraat
(voor kinderen van unit 4 t/m 8) als extra stimulans! Tot slot investeren we in Engels. Op De Koperwiek vinden we
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het belangrijk dat kinderen vertrouwd raken met deze wereldtaal. Daarom is er sinds vorig jaar voor alle groepen
(dus ook al voor onze jongste kleuters) een aanbod voor Engels dat kinderen spelenderwijs m.n. luister- en spreekvaardig maakt. Hoeveel tijd er op welke manier aan elk basisvak besteedt wordt, is voor ons team de komende
beleidsperiode onderwerp van gesprek. In onze keuzes laten we ons niet alleen leiden door onze eigen ervaringen
en ideeën. In onze afwegingen nemen we ook steeds de uitkomsten van eventuele relevante onderzoeksgegeven
mee.
Aandacht voor de 21ste eeuw vaardigheden past bij ons!
De samenleving verandert in een hoog tempo. Technologische ontwikkelingen gaan snel, de hoeveelheid beschikbare informatie groeit exponentieel en is nagenoeg altijd en overal verkrijgbaar. Media zijn alomtegenwoordig
en mensen maken er, bewust en onbewust, massaal gebruik van. In het onderwijsdebat is er veel discussie over
de vraag of het huidige onderwijs de leerlingen wel voldoende adequaat voorbereidt op deze veranderingen. Er
wordt onderzoek gedaan naar onderwijsvormen voor de toekomstige generatie. De door hen benodigde kennis,
inzichten, houding en vaardigheden zijn samengevat onder de noemer 21ste eeuw vaardigheden. Met betrekking tot deze wereldwijd onderschreven vaardigheden heeft het team van De Koperwiek zich voor de komende
beleidsperiode o.a. ten doel gesteld dat er de komende jaren veel aandacht is voor de zogenaamde executieve
functies (taakwerkhouding, zelfstandig werken, reflectie op het eigen werk). Deze functies zijn aansturend en beïnvloeden het gedrag en het leren in sterke mate. Verder heeft ICT geletterdheid en social media een vanzelfsprekende plek in ons aanbod. Verschillende devices worden inzet voor onderwijskundige doeleinden en we stimuleren openheid over (de gebeurtenissen op) social media. We stimuleren door middel van allerlei werkvormen maar
ook via persoonlijke ontwikkelplannen voor kinderen voor de hand liggende vaardigheden zoals samenwerken en
communiceren maar ook meer ingewikkelde zaken zoals het vermogen tot zelfregulering, kritisch denken en het
(waar mogelijk creatief) oplossen van problemen.
Aandacht voor de kernvakken past bij ons!
Een goede oriëntatie van kinderen op de wereld is het uiteindelijke doel van het onderwijs. Daarom vinden we het
vak ‘wereldoriëntatie’ uiterst belangrijk. Een projectgroep van leerkrachten uit verschillende units bouwt aan een
eigentijds aanbod voor dit kernvak. Dit aanbod heeft bij ons de volgende kenmerken:
• Het sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen en genereert enthousiasme en betrokkenheid;
• Het is thematisch en integraal;
• Het voldoet aan de kerndoelen;
• Het waarborgt een doorgaande lijn;
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Het biedt ruimte aan een aantal 21 ste eeuw vaardigheden;
Het biedt ruimte om één maal per jaar een groot schoolbreed thema’s aan te bieden.

Aandacht voor de muzische vakken past bij ons!
Het team van De Koperwiek vindt het essentieel dat kinderen, zeker in het huidige tijdsbeeld, hun eigen talenten
breed leren kennen, creatief kunnen denken en zich durven uiten. De muzische vakken hebben daarom ook de komende periode een belangrijke plek in ons curriculum. Er is geïnvesteerd in een nieuwe methode voor muziek en
bijpassende instrumenten en in unit 4 t/m 8 zetten we het in 2018-2019 opgezette atelierwerk zeker voort! Dus
ook de komende periode verzorgen de leerkrachten van deze units op dinsdag- en donderdagmiddag voor een
kleinere groep kinderen het muzische vak waarin zij zelf gespecialiseerd zijn.
Aandacht voor gezond gedrag en bewegingsonderwijs past bij ons!
Bij eigentijds onderwijs hoort ook onze aandacht voor gezond gedrag en investeren in goed bewegingsonderwijs.
Vanaf de vorige beleidsperiode schrijven wij een gezonde pauzehap voor en sinds vorig jaar stimuleren wij het
drinken van water. In de komende beleidsperiode zal daartoe een aantal waterpunten geplaatst worden.
vanaf In 2010 heeft De Koperwiek een commissie sport opgericht. Deze commissie draagt zorg voor goed bewegingsonderwijs op onze school. De commissie wordt, in het kader van het project school en sport, ondersteunt
door de bewegingsconsulente van de gemeente Venlo.
De Koperwiek werkt met een gedegen, eigentijdse methode voor bewegingsonderwijs en er is, binnen de mogelijkheden, voldoende aandacht voor tijd en de kwaliteit van de gymlessen. Onze bewegingslessen worden verzorgd door gekwalificeerde en gespecialiseerde leerkrachten. Zij screenen, in samenwerking met de consulente
van de gemeente, alle kinderen jaarlijks op het gebied van MRT (motorische remedial teaching). De gemeente
Venlo heeft toegezegd dat De Koperwiek in de nabije toekomst een eigen gymzaal krijgt. Die eventuele realisatie
zou de optimalisering van ons aanbod beslist nog ten goede komen.
Goed personeelsbeleid past bij ons!
Om onze visie waar te kunnen (blijven) maken is voortdurende scholing en ondersteuning van de teamleden
nodig. Het personeel van een school is immers van wezenlijk belang bij het leveren van kwaliteit. Daarom is het
noodzakelijk dat er ook geld, tijd en energie vrijgemaakt wordt voor goede personeelszorg en voor werkomstandigheden. Een proces dat de afgelopen jaren zijn aandacht heeft gehad, maar de komende tijd die aandacht ook
zal blijven krijgen.

Goede samenwerking past bij ons!
De uitbouw van bestaande samenwerking staat de komende jaren vanzelfsprekend op de agenda. De school is
een onderdeel van een goed lopend integraal kindcentrum waar een optimale samenwerking met onze partnerorganisatie een vanzelfsprekendheid is. De samenwerking met overige partners zoals onze collega-scholen en het
voortgezet onderwijs is immer onderwerp van aandacht.
Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen past bij ons!
Deze snel veranderende wereld vraagt, van een organisatie die bij de tijd wil zijn, het vermogen om adequaat in
te spelen op niet geplande c.q. onverwachte situaties of gebeurtenissen. De Koperwiek is een dynamische school
met een enthousiast team van bevlogen mensen dat voortdurend vanuit onderwijspassie in beweging is! Flexibiliteit hoort in onze visie óók bij professioneel denken en handelen. Het is dus denkbaar dat we, als gevolg van
actuele vraagstukken, gedurende de komende beleidsperiode een gedeelte van onze plannen tussentijds bijstellen
en/of wijzigen. We doen dat altijd na zorgvuldige afweging en in overleg met onze medezeggenschapsraad en zullen daar, passend bij onze identiteit voortdurend transparant over blijven.
Maar, ook ondanks eventuele bijstellingen, zullen we ons hoe dan ook inspannen om aan het einde van deze beleidsperiode nog overtuigender te kunnen stellen dat De Koperwiek een school is waar kindgericht en opbrengstgericht werken hand in hand gaan. Een school waar passend onderwijs voor elk kind een vanzelfsprekendheid is
en waar leerkrachten goed kunnen omgaan met kinderen met gedrags- en/of leerproblemen. Een school waar kinderen die moeilijk leren en kinderen voor wie de gangbare leerstof te weinig uitdaging biedt met zorg en aandacht
begeleid worden. Een school dus met daadwerkelijke brede zorg, in staat om een goed antwoord te geven op de
uiteenlopende onderwijs- en opvoedingsvragen van de kinderen uit haar omgeving. Een school die haar openbare
identiteit duidelijk uitdraagt door alle kinderen welkom te heten en ze te leren met respect voor ieders achtergrond met elkaar om te gaan. Een school die door een actieve pluriforme houding probeert bij te dragen aan meer
tolerantie en een verdraagzame maatschappij. Een moderne school waar leerlingen en leerkrachten dagelijks
gebruik maken van actuele middelen. En bovenal een school waar team, ouders en kinderen zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een ordelijke, aantrekkelijke omgeving en waar mensen prettig met elkaar omgaan. Een
school waar je graag binnenkomt… een plek waar het fijn is te zijn!!
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Waar mensen samenwerken, zorgen afspraken en regels voor duidelijkheid. Ze zijn
van belang in het kader van ieders verwachtingen, veiligheid, gezondheid, verantwoordelijkheden en privacy. In dit B-deel van onze schoolgids leest u welke
rechten, plichten en afspraken op De Koperwiek gelden en hoe wij omgaan met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Schoolgids
2019-2023
Deel B

1. Rechten, plichten, afspraken
Regels en afspraken
Onze school kent een aantal gedragsregels die wij belangrijk vinden bij de opvoeding van de kinderen. Omdat kinderen leren van voorbeeldgedrag is het belangrijk dat leerkrachten en ouders goed/gezond gedrag voorleven. Dus
bijvoorbeeld: niet snoepen, niet roken, niet roddelen, problemen op een goede manier oplossen...
De Koperwiek is rookvrij en werkt aan een gezonde en veilige school. Onze schoolafspraken hebben we in het
boekje ‘Regels en afspraken’ vastgelegd. Geïnteresseerde ouders kunnen dit altijd inzien. Als u komt samen-werken zullen wij u mogelijk wijzen op enkele regels en afspraken die binnen onze school gelden.
De school (de leerkracht, het managementteam of het bestuur) blijft te allen tijde eindverantwoordelijk m.b.t.
datgene wat op school plaatsvindt en heeft daarom altijd een beslissende stem.
Toelatingsprocedure
Ouders melden hun kind op onze school aan door het invullen en ondertekenen van ons aanmeldingsformulier.
Als een kind wordt aangemeld, zal de school onderzoeken of er sprake is van een extra/specifieke ondersteuningsvraag. Als dat het geval is, bekijkt de school of de mogelijkheden die zij kan bieden voldoende kansrijk zijn voor de
onderwijs- en ontwikkelbehoefte van dat kind. Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling en een eventuele specifieke onderwijsvraag, maakt de school gebruik van de informatie die door ouders verstrekt wordt en van
informatie die van de peuteropvang of het kinderdagverblijf afkomstig is. Bij aanmelding van kinderen die al een
andere basisschool bezoeken, vragen we informatie van de school van herkomst. Het kan zijn dat de verkregen
informatie voor ons onvoldoende is om goed te kunnen beoordelen of De Koperwiek over passende begeleidingsmogelijkheden beschikt. We vragen dan extra informatie op bij de ouders. Het kan bovendien zo zijn dat we
ouders toestemming vragen voor extra, mogelijk specialistisch, onderzoek en/of voor het opvragen van gegevens
bij andere instanties. Een tijdelijke plaatsing gedurende het onderzoek kan tot de mogelijkheden behoren. Op
basis van alle verkregen gegevens, wegen wij af of we de ondersteuningsbehoefte van het kind al dan niet zelf
kunnen bieden. Op basis daarvan nemen wij een besluit tot definitieve toelating, dan wel tot afwijzing. In geval
van afwijzing gaan we met ouders op zoek naar andere mogelijkheden (plaatsing op een andere reguliere school
of de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs onderzoeken). Een meer specifieke uitwerking van het stappenplan dat gevolgd wordt als bij aanmelding sprake lijkt te zijn van een extra/speciale ondersteuningsvraag, staat
beschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel. Dit kunt u downloaden van onze website. Uiterlijk tien weken na
aanmelding ontvangt u van ons over de toelating een definitief bericht.
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Time-out, schorsing of verwijdering
Hoewel het slechts in uitzonderlijke gevallen voorkomt op onze school, is het van belang dat u weet dat er regels
zijn met betrekking tot een time-out, schorsing of verwijdering. We streven naar een veilige school voor kinderen,
leerkrachten en ouders volgens de uitgangspunten van het openbaar onderwijs. Respect staat daarbij hoog in ons
vaandel. Time-out, schorsing en verwijdering zijn dan ook thema’s, die enkel aan de orde komen als er sprake is
van ernstig ongewenst gedrag, waarbij psychisch of lichamelijk letsel is toegebracht.
Time-out en schorsing zijn tijdelijke maatregelen die genomen worden door de directeur van de school, na instemming van het schoolbestuur en in overleg met de ambtenaar leerplicht van de gemeente Venlo. Zo’n maatregel wordt aan de ouders van het betreffende kind natuurlijk uitgebreid toegelicht. Het kind mag tijdens zo’n
maatregel één of meer dagen de school niet meer bezoeken.
Verwijdering is een definitieve maatregel. Deze kan pas plaatsvinden nadat de school er voor heeft gezorgd dat
het kind op een andere school toegelaten wordt. Het instellen van een time-out, schorsing of verwijdering gebeurt altijd volgens afgesproken regels in een daartoe opgesteld protocol. Dit protocol kunt u op school inzien,
een kopie is ook beschikbaar.
Onderwijskundig rapport bij school verlaten
Als uw kind onze school tussentijds gaat verlaten (bijvoorbeeld vanwege verhuizing), stelt de school het prijs hiervan in een vroeg stadium op de hoogte gebracht te worden. De leerkracht van uw kind stelt net voor vertrek een
onderwijskundig rapport op met betrekking tot de vorderingen en onderwijsbehoeften van uw kind. De volgende
school krijgt via dit rapport de informatie die nodig is voor een goede start en begeleiding.
Voor kinderen die aangemeld worden voor een speciale vorm van basisonderwijs of voor het speciale onderwijs
wordt een zeer uitgebreid onderwijskundig rapport opgesteld. Een kind heeft een speciale indicatie nodig om
toegelaten te worden op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Of een kind voor zo’n indicatie in aanmerking
komt moet o.a. blijken uit het onderwijskundige rapport.
In januari stelt de school voor alle leerlingen van groep 8 een onderwijskundig rapport op. Dit rapport is nodig bij
het verlaten van de school. Hierin staat ons advies voor het type vervolgschool dat het beste aansluit bij uw kind.
Dit onderwijskundig rapport wordt in een persoonlijk gesprek aan u en uw kind uitgereikt.
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Verlenging kleuterperiode
Vierjarigen komen vanuit de peuteropvang of het kinderdagverblijf onze school binnen in groep 0 (tussen januari
en laatste schooldag) of 1 (vanaf de eerste schooldag tot de kerstvakantie). Normaal gesproken gaat een kleuter
van groep 0-1 naar 2 en vandaaruit door naar unit 3. Soms is het wenselijk de kleuterperiode te verlengen omdat
de verwachting is dat een kind zich nog onvoldoende thuis zal voelen en zich dus niet optimaal kan ontwikkelen in
de volgende jaargroep. Het sociaal-emotionele aspect speelt, in combinatie met de resultaten op de verschillende
leergebieden, bij kleuters vaak nog een belangrijke rol. De idee is dat het verlengen van de kleuterperiode een
duidelijke meerwaarde oplevert voor het verdere verloop van de schoolloopbaan. Deze keuze maakt de school
altijd in nauw overleg met ouders.
Doubleren in groep 3 t/m 8
Indien een leerling het groepsniveau voor één of meerdere vakgebieden niet goed kan volgen, beschikken we over
een aantal mogelijkheden om de leerling toch adequaat en adaptief te begeleiden:
• De leerling krijgt de voor één of meerdere vakgebieden les middels een intensieve leerkrachtgestuurde instructie aangeboden (stap voor stap wordt alleen de basisstof aangereikt);
• De leerling krijgt op een aantal momenten in de week extra instructie en/of oefening m.b.t. één of meerdere
vakgebieden;
• De leerling volgt een eigen leerlijn voor één of meer vakgebieden.
Voor doubleren kan in uitzonderlijke gevallen besloten worden indien er sprake is van beide volgende feiten:
De leerling heeft sociaal emotioneel onvoldoende ontwikkelingsniveau behaald om goed te kunnen functioneren en zich thuis (veilig) te voelen in de volgende jaargroep;
• De leerling heeft didactisch op nagenoeg alle vakgebieden onvoldoende ontwikkelingsniveau behaald om
goed te kunnen functioneren en zich thuis (veilig) te voelen in de volgende jaargroep.

•

Voor bovenstaande zaken geldt dat:
• E.e.a. door observatie en (intern dan wel extern) onderzoek is vastgesteld;
• Er geen sprake is van een ontwikkelingsstoornis maar van een ontwikkelingsachterstand (bij een ontwikkelingsstoornis wordt, indien wenselijk, een individueel traject uitgezet);
• Er op het moment van keuze voor verlenging te weinig compenserende factoren bij de leerling aanwezig zijn;
• De verwachting is dat doubleren een duidelijke meerwaarde oplevert voor het verdere verloop van de schoolloopbaan.
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Doubleren gebeurt altijd in nauw overleg met ouders. Indien de school er echter (aantoonbaar) van overtuigd is
dat doubleren de enige juiste interventie is, zowel voor het welbevinden als voor de verdere begeleidbaarheid
van een leerling, zal de school, ondanks een eventuele wens van ouders, de leerling niet toelaten in de volgende
jaargroep.

Het is een directeur verboden anders dan om gewichtige omstandigheden vrij te geven. Kinderen die ongeoorloofd van school blijven, moeten door de directeur gemeld worden bij de ambtenaar leerplicht. Deze neemt de
zaak in behandeling en kan de ouders schriftelijk waarschuwen of ook proces verbaal opmaken.

Onderwijstijd
Er is een wettelijke verplichting ten aanzien van de onderwijstijd. Kinderen moeten in acht jaar tijd tenminste
7520 uren onderwijs krijgen. Dit heeft gevolgen voor de planning van lesdagen, lestijden, vrije dagen en vakanties.
In deel C van deze schoolgids treft u de precieze schooltijden voor de verschillende groepen aan. Op de Koperwiekkalender en onze website vindt u een overzicht van vrije dagen en vakanties. Een nieuw jaarplan, met daarin
het rooster van vakanties en vrije dagen, wordt telkens voorgelegd aan de teamleden en de ouders in onze medezeggenschapsraad. Zij beslissen mee over een goede verdeling en zien samen met het bestuur en de onderwijsinspectie toe op het voldoen aan de wettelijke eisen. Onderzoek heeft aangetoond dat de hoeveelheid onderwijstijd
belangrijk is voor elk leren. Daarom willen we de geplande onderwijstijd graag optimaal benutten. Mede hierom
is de school 10 minuten voor aanvang van de lessen open zodat ouders en kinderen naar binnen kunnen komen.
Ouders wordt gevraagd om niet te lang in de klas te blijven want we willen graag op tijd met de lessen beginnen.
Leerplicht/vrij vragen
Elk kind in Nederland is vanaf vijf jaar leerplichtig. Dit betekent dat het kind dan nooit zonder reden van school
mag blijven. De ouders moeten toestemming vragen aan de directeur van de school. De directeur mag, als er gewichtige omstandigheden zijn, vrij geven voor maximaal 10 dagen per schooljaar. Gewichtige omstandigheden zijn
o.a. speciale gebeurtenissen en familieaangelegenheden. Mocht het aantal dagen dat gevraagd wordt hoger zijn,
of in de loop van een schooljaar totaal meer dan 10 dagen worden, dan is toestemming nodig van de ambtenaar
leerplicht van de gemeente Venlo. Vanuit het ministerie van onderwijs is aangegeven dat extra vakantie normaal
gesproken geen gewichtige omstandigheid is. Er is voor ontheffing van leerplicht dus een speciale reden noodzakelijk. Kom als u twijfelt of vragen hebt even persoonlijk langs en leg uw verzoek uit! De directeur neemt na uw
verzoek (soms in overleg met de ambtenaar leerplicht) een besluit.
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bezwaar
maken. U moet dan binnen zes weken een brief schrijven aan de directeur van de school. Het is dus belangrijk uw
verzoek tijdig in te dienen! Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hoe u moet handelen bij
een eventuele verdere procedure kunt u lezen in een gedetailleerde procedure-beschrijving die u van de school
kunt krijgen bij een verzoek om verlof.
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Leerplicht en de ‘tien-dagen-regeling’ gelden niet:
• Bij ziekte van het kind. Het kind moet wel direct ziek gemeld worden. Wij zijn ongerust als uw kind er niet is
en wij de reden van afwezigheid niet kennen! Als u met uw kind naar een dokter moet, probeer dan zoveel
mogelijk buiten de lestijden een afspraak te maken.
• Voor 4-jarigen. U moet wel uw kind afmelden als het een dag of meerdere dagen niet naar school komt.
• Voor 5-jarigen 5 uur per week. Dit is bedoeld voor 5-jarigen die nog snel moe zijn of moeilijk wennen op
school. Met toestemming van de directeur mag deze regeling uitgebreid worden tot 10 uur per week. Deze
5 of 10 uur zijn alleen bedoeld voor serieuze zaken (dus bijvoorbeeld niet voor extra vakantie). Het is ook belangrijk te weten dat deze uren niet mogen worden opgespaard, zodat het na een tijdje een week zou worden.
• Bij schorsing van het kind (als strafmaatregel).
Mocht u verdere vragen over deze regeling hebben, dan kunt u natuurlijk altijd op school terecht. Voor meer
informatie over het aanvragen van verlof en leerplicht kunt u zich ook wenden tot de leerplichtambtenaar van de
gemeente Venlo (077-3599546).
Vormingsonderwijs
Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden
gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden
gegeven binnen de schooltijden, maar vallen niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen
zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming.
Bij voldoende belangstelling voor vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisatie die het
vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden.
Veiligheid op school
Wij spannen ons in om de veiligheid van de kinderen en aanwezige volwassenen op onze school te waarborgen.
Dit doen wij o.a. door de ARBO richtlijnen na te leven:
• We hebben een veiligheidsprotocol;
• Er is een preventiemedewerker die voordurend observeert of er mogelijk onveilige situaties op school zijn.
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Vijftien leerkrachten zijn opgeleid bedrijfshulpverlener (BHV-er) en volgen hiervoor ieder jaar nascholing;
We controleren jaarlijks de veiligheid van het gebouw waar mogelijk met hulp van ARBO deskundigen;
Onveilige zaken worden per direct aangepakt;
We houden een ongevallenregistratie bij;
Tenminste 2 maal per jaar is er in elk gebouw een ontruimingsoefening, éénmaal na expliciete instructie en
éénmaal onaangekondigd;
De school is voorzien van (aanduiding van) vluchtroutes.

De kinderen en leerkrachten van onze school zijn inmiddels vertrouwdmet het ontruimen. De kinderen weten dat
ze vooral rustig en bij elkaar moeten blijven, naar buiten moeten gaan via de afgesproken route om daar te verzamelen op de afgesproken plek. Mocht u op school aanwezig zijn tijdens een ontruimingsoefening of bij een echte
calamiteit, verlaat dan snel en rustig het gebouw en voeg u bij een van de groepen buiten. Werk alleen mee met
de ontruiming als u hiervoor gevraagd wordt door een van de leerkrachten. Zo houden we overzicht en kan alles
volgens draaiboek verlopen.
Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de sociale veiligheid
Het voorkomen van ongepast gedrag, intimidatie, agressie en geweld, hoort ook bij een veilige omgeving. Dat kan
door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag.
Om te beginnen werken we door voorbeeldgedrag, sfeeractiviteiten, methodisch aanbod, duidelijke regels en
afspraken en een stevige incidentaanpak, bewust aan het voor ons zeer belangrijke beleidsaspect: onze school
is een fijne school (zie deel A van deze schoolgids, paragraaf 3.2). Daarnaast observeren we en voeren gesprekken in de groep en met individuele kinderen over hun welbevinden. Twee keer per schooljaar gebruiken we het
instrument KIJK in unit 1 en 2 en ZIEN in unit 3 t/m 8 om het gedrag en welbevinden van elk kind expliciet in beeld
te brengen. Methodisch aanbod help ons kinderen te begeleiden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en we
hanteren een pestprotocol. Als er problemen zijn m.b.t. de sociale veiligheid kunnen ouders en kinderen altijd in
eerste instantie bij de betreffende leerkracht terecht. Uschi Wagemans, intern begeleider van unit 6-8 en gedragsspecialist van onze school en Judith Verhoeckx, teamleider, hebben als interne vertrouwenspersoon, waar nodig
een coördinerende rol.
Gedragscode
Om seksuele intimidatie, agressie en geweld te voorkomen is er op onze school ook een officiële gedragscode
vastgesteld. Hierin staat duidelijk omschreven hoe teamleden en vrijwilligers (dus ook bijvoorbeeld hulpouders)
wel en niet met kinderen mogen omgaan.
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Klachtrecht
Het kan voorkomen dat ouders klachten hebben of dat er een conflict ontstaan is. Wij vinden het heel belangrijk dat
alle klachten serieus behandeld worden. Op school ligt de brochure “Een goed gesprek voorkomt erger”. Een handreiking voor ouders bij een klacht over de school. In eerste instantie gaan we er natuurlijk van uit, dat na een open gesprek tussen betrokkenen, mogelijke problemen worden opgelost. Meestal betekent dit dat u een gesprek voert met
de leerkracht van uw kind, soms in aanwezigheid van de betreffende teamleider. Het is fijn als onduidelijkheid, een
misverstand of meningsverschil op deze manier verholpen kan worden. Lukt dat niet, dan is het mogelijk dat u, liefst
in aanwezigheid van de betreffende leerkracht en/of teamleider, een gesprek voert met de directeur van de school.
Als u zich op school echt onvoldoende gehoord voelt of als een kwestie te precair is, kunt u zich met een klacht wenden tot een van de, speciaal daarvoor aangewezen, schoolcontactpersonen. De schoolcontactpersonen zijn:
• Uschi Wagemans (teamleider en gedragsspecialist)
• Judith Verhoeckx (leerkracht)
De schoolcontactpersonen hebben de taak om strikt vertrouwelijk met u de klacht door te nemen. Als u dat liever niet doet, wordt in ieder geval met u besproken welke vervolgstappen er mogelijk of gewenst zijn. Dit kan er
bijvoorbeeld toe leiden, dat u in contact gebracht wordt met een externe vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een
vertrouwensarts of een door het bestuur daartoe aangesteld vertrouwenspersoon. Voor ons bestuur is dat de GGD.
Uiteindelijk kan uw klacht behandeld worden bij de landelijke klachtencommissie (tel 030-2809590). Het gaat dan om
“zwaardere” klachten, die niet op schoolniveau kunnen worden afgehandeld. Een en ander is wettelijk geregeld en
vastgelegd in de ‘Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs’ die voor iedereen op school ter inzage ligt. Voor
alle vragen omtrent deze regeling kunt u terecht bij de genoemde contactpersonen.
Klagen via een bepaald geruchtencircuit voedt alleen de onrust en een ‘roddelmachine’. Dat is jammer. Voorkomen
kunnen wij dit nooit, maar door onze deur altijd (ook letterlijk) open te zetten, proberen wij de drempel om met uw
verhaal/vraag binnen te komen, zo laag mogelijk te houden. Anonieme klachten behandelen we niet, we kunnen er
niet mee verder....
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Door de inspectie van het onderwijs is een meldpunt vertrouwensinspecteurs ingericht. Hier kunt u terecht met
klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld zoals grove pesterijen, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme. Wordt u binnen of in relatie
tot de school geconfronteerd met dergelijke signalen dan kunt u contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs. Het meldpunt is tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief telefonisch te bereiken: 0900-1113111.
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Informatievoorziening gescheiden ouders
Ouders hebben recht op bepaalde informatie over hun kind, bijvoorbeeld over de schoolprestaties. De school zal
deze informatie geven, ook als de ouders gescheiden zijn en niet het wettelijk gezag hebben over de kinderen.
Onder deze informatie valt bijvoorbeeld het rapport, maar ook de informatie die u krijgt tijdens een ouderavond.
De hoofdregel is dat ook een ouder zonder wettelijk gezag de informatie krijgt die de andere ouder zou krijgen. De
ouder zonder wettelijk gezag moet daar wel zelf om vragen. De leerkracht zal dus niet uit zichzelf de ouder zonder
wettelijk gezag informeren.
Op de hoofdregel bestaat een aantal uitzonderingen. De meest relevante is dat de leerkracht geen informatie
hoeft te geven die in strijd is met de belangen van het kind. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een omgangsregeling tussen een ouder en het kind is afgewezen en de ouder toch probeert het kind bij de school te ontmoeten. De
leerkracht kan in dat geval informatie weigeren die het de ouder mogelijk zou maken om het kind te blijven zien.
Als ouders vinden dat een leerkracht ten onrechte informatie weigert, kan de ouder daarover komen praten met
de directie van de school of het bestuur. Als dat niets oplevert, kan de ouder een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school of het probleem bij de rechter neerleggen. De school moet in beginsel een veilige plek
zijn voor de kinderen en de school dient zich afzijdig te houden van het conflict tussen de ouders. De school dient
zich in alle gevallen neutraal op te stellen. Eén en ander is terug te vinden in artikel 377c van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Foto’s en videobeelden
Van verschillende activiteiten op onze school (bijvoorbeeld Sinterklaas, jaarsluiting, carnaval, en de Koperwiekdagen) worden door ons foto’s gemaakt. Deze worden in het fotoalbum van de website geplaatst. Foto’s van
een aantal activiteiten zijn van een afdrukbare kwaliteit. U kunt ze zelf downloaden en eventueel (laten) afdrukken. Een aantal van onze foto’s wordt op onze website, in de schoolgids of nieuwsbrief geplaatst. Naast de foto’s
worden ook beeldopnames gemaakt. We zetten een videocamera in voor het maken van opnames van feesten en
activiteiten maar ook voor opnames die gericht zijn op de onderwijsorganisatie in de groep en het handelen van
de leerkracht.
Heeft u bezwaar tegen het gebruik van foto’s of video-opnamen waar uw kind op staat, laat het ons weten (middels een jaarlijks verzoek via het ouderportaal). Dan zorgen wij ervoor dat dergelijke beelden niet gepubliceerd
worden. Als we het van belang vinden om videobeelden van uw kind te maken passend in een zorgtraject dan
zullen we hiervoor altijd vooraf expliciete toestemming vragen.
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Gebruik mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons onder schooltijd is op De Koperwiek niet toegestaan. Onder schooltijd verstaan
we het moment dat de school ingaat tot het moment dat de school is uitgegaan. Dus ook in de pauzes is het gebruik niet toegestaan. We vragen u daarom om uw kind geen mobiele telefoon mee naar school te geven. Mochten er echter dringende redenen zijn, waarom u van bovenstaande afspraak wilt afwijken, neem dan contact op
met de leerkracht van uw kind. In dat geval dient de mobiele telefoon bij de leerkracht ingeleverd te worden en
wordt de telefoon bij het uitgaan van de school weer mee naar huis gegeven. De school draagt geen verantwoording voor het zoek- of stukraken van mobiele telefoons. De telefoon mag op onze school nooit gebruikt worden
voor ongewenst gedrag (bijvoorbeeld voor het maken van foto’s zonder toestemming). Teamleden leven goed
gedrag voor. Tijdens de lessen staan hun mobiele telefoons op stil. Dit geldt ook voor stagiaires, vrijwilligers en
hulpouders.
Verzekeringen
De stichting Akkoord! heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen
bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte)
uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit of overlijden leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt
(bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets enz.) valt onder de dekking tot een maximum
van 2.500,- euro per gebeurtenis met een eigen risico van 500,-). De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de
school zelf als zij die voor de school actief zijn (personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge
van onrechtmatig handelen. Wij attenderen in dit verband op drie aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand:
De school/het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat
door de school moet worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school
(of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er
schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles
wordt er een bal geschopt. Deze komt op een bril van een leerling terecht en de bril is kapot. Die schade valt niet
onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.
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1. De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Als een leerling tot 14
jaar - tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen
schade veroorzaakt, zijn de ouders hier verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers
zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
2. De school is niet verantwoordelijk voor het kwijt raken van spullen.
Sponsoring
Onder sponsoring wordt verstaan: ‘Geldelijke en/of materiële bijdragen, niet verkregen vanuit het rijk en ouderbijdragen, indien daar een tegenprestatie tegenover staat’. Dus iemand geeft iets en krijgt daar iets voor terug
(bijvoorbeeld reclame voor zijn zaak). De school heeft, in samenspraak met de medezeggenschapsraad besloten
zich in principe niet te laten gebruiken voor commerciële doeleinden. We werken er dus zelf niet actief aan mee
(we delen bijvoorbeeld geen commerciële reclamematerialen uit, hangen geen reclameposters op, plaatsen geen
advertenties in de schoolkrant...).
De school ontvangt soms lesmateriaal voor kinderen of informatiemateriaal voor ouders dat reclame bevat. Afhankelijk van inhoud, hoeveelheid en overheersing besluiten we dit materiaal al dan niet te gebruiken. We zullen
nooit afhankelijk worden van dit materiaal.
We werken wel mee aan reclame voor educatieve, culturele en sportieve doelen. Uw kind kan dus wel een folder
van de muziekschool of sportvereniging meekrijgen. Ook geven we jaarlijks folders uit voor kindertijdschriften en
kinderboeken. Deze worden verstrekt door educatieve uitgeverijen en plezier in lezen van geschikte tijdschriften
en boeken is een doelstelling die we als school bij kinderen proberen te bereiken. Ouders kunnen natuurlijk altijd
volledig zelf besluiten wat ze wel en niet willen aanschaffen!

2. Privacy
Bescherming van persoonsgegevens
IKC De Koperwiek verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders. De verwerking van persoonsgegevens
geschiedt zowel door IKC De Koperwiek als door Stichting Akkoord! po (‘Akkoord!’). Akkoord! is als bevoegd gezag
wettelijk verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens.
Akkoord! vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywet-
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geving. Vanwege de in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) hebben Akkoord!
en de scholen de werkwijzen en informatieverschaffing waar nodig aangepast. Dit is een langer lopend proces dat
in het schooljaar 2018-2019 wellicht nog er voor zal zorgen dat de bescherming van de persoonsgegevens wordt
aangescherpt. Tevens is een Functionaris voor de Gegevensbescherming (‘FG’) benoemd. Akkoord! is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u en uw kind. In deze paragraaf leggen wij u
graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.
Doel van de verwerking van persoonsgegevens
IKC De Koperwiek verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen te kunnen nakomen en goed
onderwijs te leveren. Het verwerken van persoonsgegevens geschiedt namens Akkoord!. Bijvoorbeeld vragen wij
om de gegevens van uw kind bij aanmelding als leerling op onze school. Verder houden wij de ontwikkeling en
studievoortgang bij van uw kind.
Deze persoonsgegevens verwerken wij om er voor te zorgen dat uw kind goed onderwijs geniet. Deze verplichting
is deels gebaseerd op uitvoering van Wet op het primair onderwijs, en deels op uitvoering van afspraken die tot
stand komen door inschrijving bij IKC De Koperwiek. Ook het aanbieden van leermiddelen en de administratie van
schoolgelden en bijdragen valt daaronder. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens
te delen met andere partijen, zoals met DUO en met de leerplichtambtenaren van de gemeente waar u woont.
Er zijn ook bepaalde persoonsgegevens die enkel mogen worden verwerkt op basis van uw toestemming. Een
gegeven toestemming kunt u op elk moment intrekken. Bijvoorbeeld het maken en publiceren van beeldmateriaal
maar ook de warme overdracht van uw kind door het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, kan alleen plaatsvinden op basis van uw toestemming. Tevens houdt IKC De Koperwiek een register aan van oud-leerlingen. Deze
persoonsgegevens worden bewaard voor het organiseren van reünies. IKC De Koperwiek zal de adresgegevens van
uw kind alleen in het register opnemen nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
IKC De Koperwiek verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. De meeste van deze persoonsgegevens zijn
noodzakelijk voor het geven van onderwijs aan uw kind of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. U kunt het
verstrekken van deze persoonsgegevens niet weigeren, omdat wij uw kind zonder deze persoonsgegevens niet
kunnen inschrijven.
IKC De Koperwiek verwerkt de volgende persoonsgegevens van uw kind en van u als ouders/verzorgers:
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Leerlinggegevens: NAW-gegevens, geboortedatum en plaats, nationaliteit, geslacht, leerlingnummer (pseudoniem dat in Parnassys wordt gegenereerd), BSN-nummer ten behoeve van communicatie met instanties
waaronder DUO.
Gegevens ten aanzien van de schoolloopbaan: klas, leerjaar, aan- en afwezigheid, begeleidingsgegevens en
toetsgegevens, vorderingen en resultaten van uw kind.
Gegevens ten aanzien van de thuissituatie: uw NAW- en contactgegevens, hoogst genoten opleiding (om het
‘leerlinggewicht’, de bekostiging, vast te stellen), relatie tot het kind, burgerlijke staat, nationaliteit, geboorteplaats, gezag over het kind in het geval van gescheiden ouders, gesproken taal of talen, bijzondere situaties
waarin u ons persoonsgegevens verstrekt die relevant zijn om uw kind op de juiste wijze te begeleiden.
Gezondheidsgegevens: voor zover noodzakelijk voor de gezondheid of het welzijn van uw kind, bijvoorbeeld
allergieën waarmee wij rekening moeten houden of aandoeningen waarbij een kind direct hulp nodig heeft.
Daarnaast wordt in het onderwijskundig rapport de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind bijgehouden, zoals het gedrag in de omgang met anderen en de werkhouding. Ook in het kader van passend onderwijs
worden gezondheidsgegevens verwerkt. Indien u daarvoor toestemming geeft, kunnen gezondheidsgegevens
ook worden uitgewisseld met hulpinstanties. Bijvoorbeeld om hulp in te schakelen bij gedragsproblematiek.
Financiële gegevens: bankrekeningnummer van de ouders of eventuele vervangende instanties (zoals Stichting
Leergeld) voor het voldoen van de ouderbijdrage.
Beeldmateriaal: indien daarvoor toestemming is gegeven, worden foto’s en ander beeldmateriaal vastgelegd
van activiteiten van de school ten behoeve van in- en externe communicatie.
Register oud-leerlingen: naam leerling en adres leerling, contactgegevens ouders.

Beeldmateriaal IKC De Koperwiek
Van verschillende activiteiten op onze school (bijvoorbeeld Sinterklaas, jaarsluiting, carnaval, en de Koperwiekdagen) worden door ons foto’s gemaakt. Voor het maken van beeldmateriaal van uw kind hebben wij uw toestemming nodig. Deze toestemming zullen wij u jaarlijks vragen aan het begin van het schooljaar. Op het formulier dat
u van ons ontvangt, kunt u dan aangeven of er beeldmateriaal mag worden gemaakt van uw kind en of dit in- en
extern mag worden gepubliceerd. Daarnaast kunt u aangeven of het beeldmateriaal ook voor publicitaire doeleinden mag worden gebruikt zoals op de website, in de schoolgids of in de nieuwsbrief.
Naast de foto’s worden ook beeldopnames gemaakt. We zetten een videocamera in voor het maken van opnames
van feesten en activiteiten indien u daarvoor toestemming geeft maar ook voor opnames die gericht zijn op de
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onderwijsorganisatie in de groep en het handelen van de leerkracht. Dit laatste doen wij op grond van ons gerechtvaardigd belang om goed onderwijs te waarborgen. Als we het van belang vinden om videobeelden van uw
kind te maken passend in een zorgtraject dan zullen we hiervoor altijd vooraf expliciete toestemming vragen.
Zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens
Akkoord! zorgt ervoor dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt. Er wordt enkel toegang verleend tot
de persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is. Naar gelang de functie (leerkracht, directeur, intern begeleider
etc.) wordt toegang gegeven tot de persoonsgegevens.
IKC De Koperwiek werkt voor het geven van het onderwijs samen met commerciële derde partijen. Dit doen wij
bijvoorbeeld op het gebied van digitale leermiddelen. Ook ons leerlingadministratie en -volgsysteem is bij een
derde partij ondergebracht, namelijk Parnassys. Met deze organisaties hebben wij verwerkersovereenkomsten
gesloten, waarin onder andere is afgesproken welke verwerkingen door de verwerker worden uitgevoerd en hoe
de persoonsgegevens worden beveiligd. Akkoord! ziet er op toe dat de verwerkers zich daaraan houden.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Akkoord! bewaart de persoonsgegevens
conform de daarvoor geldende wettelijke regelingen en aanwijzingen van onderwijsinstanties zoals Kennisnet en
het Ministerie van OC&W. Alle persoonsgegevens worden in beginsel bewaard tot 2 jaar nadat uw kind van school
is gegaan. Enkele gegevens moeten langer worden bewaard:
• Gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar na vertrek);
• Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 jaar na vertrek);
• Gegevens over leerlingvervoer (2 jaar na afloop van het schooljaar waarop de verstrekte vergoeding betrekking heeft);
• Bezwaarschriften, klachten, gerechtelijke procedures (2 jaar na afhandeling);
• Adresgegevens van (oud-)leerlingen mogen langer worden bewaard voor het organiseren van reünies.
De persoonsgegevens die IKC De Koperwiek en Akkoord! verwerken, zijn goed beveiligd. Akkoord! monitort actief
het beveiligingsniveau en zorgt dat passende technische maatregelen worden genomen. Dit wordt uitgevoerd
door de ICT-dienstverlener van Akkoord!.
Akkoord! is zich bewust van de risico’s die digitale gegevensverwerking met zich meebrengen. Akkoord! zorgt voor
intern bewustzijn op het gebied van datalekken, en probeert datalekken actief te voorkomen. Mocht u van mening
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zijn dat er sprake is van een datalek bij Akkoord! (waaronder IKC De Koperwiek), bijvoorbeeld omdat u meer gegevens van ons heeft ontvangen dan de bedoeling is, verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur van IKC
De Koperwiek of onze functionaris voor de gegevensbescherming via fg@akkoord-po.nl.
Uw privacyrechten
Kinderen onder de 16 jaar kunnen niet zelfstandig hun rechten uitoefenen. U als ouder of wettelijk vertegenwoordiger oefent deze rechten namens uw kind uit. Op basis van de wet heeft u namens uw kind de volgende rechten:
1. Recht op informatie: IKC De Koperwiek informeert u voorafgaand aan een verwerking over het doel van de
verwerking, welke persoonsgegevens worden verwerkt en aan wie de gegevens worden verstrekt. De informatie ten aanzien van doorlopende verwerkingen om goed onderwijs te kunnen bieden treft u aan in deze
paragraaf van de schoolgids. Daarnaast informeren wij u bij het vragen van toestemming uitgebreid om welke
verwerking het gaat.
2. Recht op inzage: u kunt altijd een verzoek indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij (IKC De Koperwiek, of Akkoord!) van uw kind verwerken.
3. Recht op aanvulling of verbetering van de persoonsgegevens: indien er sprake is van verwerking van onjuiste
persoonsgegevens, kunt u IKC De Koperwiek verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren.
4. Recht op rectificatie, beperking of verwijdering: indien u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken
of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. Indien de persoonsgegevens worden verwerkt vanwege een
wettelijke verplichting, of omdat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om goed onderwijs te kunnen bieden,
zal het verzoek om verwijdering worden geweigerd. Indien u gegeven toestemming intrekt, zullen persoonsgegevens die op basis van de toestemming werden verwerkt, worden verwijderd.
5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om te vragen om de gegevens die wij van uw
kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.
6. Akkoord! zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking
van gegevens. Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw verzoek hebben afgehandeld of hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, kunt u zich wenden tot de directeur van IKC De Koperwiek. Als u daarna nog vragen heeft, kunt
u zich wenden tot onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (‘FG’) Monica Leenders via fg@akkoord-po.nl.
Indien u van mening bent dat uw klacht of vraag door de directeur en door de FG niet goed zijn opgelost, dan kunt u
dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Een verzoek op grond van deze rechten wordt ingediend bij de directeur van IKC De Koperwiek. Indien er twijfel
bestaat over de identiteit van de verzoeker, kan IKC De Koperwiek de verzoeker vragen om zich te legitimeren.
IKC De Koperwiek zal binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, hierop reageren. Indien het een complex
verzoek betreft, kan het zijn dat deze termijn met nog eens 4 weken wordt verlengd. IKC De Koperwiek brengt u
hiervan dan op de hoogte.
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Hoe kunt u de school het beste bereiken en hoe zijn de taken verdeeld op De Koperwiek? Hoe laat starten de lessen eigenlijk? Meer van dit soort praktische vragen
worden in deel C van deze schoolgids behandeld.

Schoolgids
2020-2021
Deel C

1. Contactgegevens
Postadres IKC De Koperwiek
Broekhofstraat 2				
5912 TP Venlo
Locaties van IKC De Koperwiek
Tijdelijke locatie Waterhoenstraat
Locatie Langstraat			
(unit 4 t/m 8)				
(unit 1 t/m 3, peuter-, kinderdag- en buitenschoolse opvang)		
Waterhoenstraat 44			
Langstraat 92				
5912XV Venlo				5912 PB Venlo					
		
Voor alle gebouwen geldt:
telefoon: 077-3200484
e-mail: info@ikcdekoperwiek.nl
website: www.ikcdekoperwiek.nl
Directeur: José Vervoort		
Staffunctionaris: Leon Peters Locatieleider Langstraat: Saskia Doemges
telefoon: 06-81083140		
telefoon: 06-81177092 		
telefoon: 06-43046231
								
Locatieleider Broekhofstraat: Uschi Wagemans
								06-54288334
Bovenstaande telefoonnummers s.v.p. alleen bij uiterst dringende zaken en/of in noodsituaties gebruiken!
Contactgegevens van Stichting Akkoord! Primair Openbaar
Wylrehofweg 11
5912 PM Venlo
telefoon: 077-8500029
e-mail: info@akkoord-po.nl
website: www.akkoord-po.nl
Directeur bestuurder: Roel Versleijen
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2. Taakverdeling binnen het team
groep
0/1a
0/1b
0/1c
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
5c
6a
6b
6c
7a
7b
7c
8a
8b
8c

leerkracht(en)					
locatie			
Cindy Hendrix & Kim v/d Heijden		
Langstraat		
Marcia Janse & Margot Christis			
Langstraat		
Chantal Brueren				
Langstraat		
Anne-Marie Vervoort & Lisa Hegger		
Langstraat		
Mariëlle Janssen & Lilian Last			
Langstraat		
1
Anja Verhees, Cameron Maas & Yvonne Fennet Langstraat		
Pauline Buijssen & Irene Hovens 		
Langstraat		
Lucie Crompvoets & Yvonne Frey		
Waterhoenstraat
Nur Erdogan & Marie-José Hendricks		
Waterhoenstraat
Karlijn Jaspers & Puck Lamber			
Waterhoenstraat
Loubna Ahrika					
Waterhoenstraat
Kelly van Dijk & Puck Lamber			
Waterhoenstraat
Ayperi Yildiz					Waterhoenstraat
Jaer Nijssen & Tom Mariën			
Waterhoenstraat
Tamara Schouren & Kim Wijnhoven		
Waterhoenstraat
Marloes Dohmen & Sander van Beek		
Waterhoenstraat
Jessie Nijssen & Lianne Smulders		
Waterhoenstraat
Bart Drenth					Waterhoenstraat
Danielle Adams 					
Waterhoenstraat
Manon Schoon & Sander van Beek		
Waterhoenstraat
Nicole van Beek & Ankie Hendrikse		
Waterhoenstraat

lokaal
1e 4
1e 5
2e 7
2e 8
2e 9
2e 10
2e 11
hl 1
hl 4
bg 2
bg 3
bg 4
2e 1
2e 2
2e 3
2e 4
2e 5
2e 6
2e 7
2e 8
2e 9

leerkracht in opleiding PABO 4 (afstudeerfase) hl = hulplokalen | bg = begane grond | 2e = 2e etage | 1e = 1e etage
Bovenstaande taakverdeling houden wij zoveel mogelijk aan. Toch kan door onverwachte, dringende omstandigheden een
aanpassing in de organisatie wel eens onvermijdelijk zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor.
1)

Overige functies binnen onze school
Unitleerkrachten
Jolanda Smulders
unit 3
Yvonne Fennet		
unit 3		
Linde v.d. Vight		
unit 4		
Ryanne Grothauzen
unit 4

Kim Wijnhoven		
Peter Janssen 		
Cindy Gerats 		

unit 5
unit 6 & 7
unit 8

Onderwijsondersteuning
onderwijsassistenten
Rümeysa Höker		
unit 1, 2 & 3
Ernie Smits		
unit 2		
leerkracht ondersteuner
Riek Schreurs		
unit 1

Myrthe Lamberts
Gina Knarren		

unit 5
unit 6, 7 & 8

Marloes v.d. Sterren2)
Kim Wijnhoven2)
Ankie Hendrikse1)&2)

unit 4 & 5
unit 6 & 7
unit 6, 7 & 8

Flexibele inzet
Dominique v.d. Hurck
Tom Mariën
Kwaliteitscoördinatoren
Judith Verhoeckx1)&2) kinderopvang
unit 1, 2 & 3
Juulke Franssen1)&2)
1)
unit 4 & 5
Majon Teeuwen
1) passend onderwijs 2) onderwijskwaliteit

Staf
Leon Peters 		
Debby van Beek
Marian Peters1) 		
John Peters 		
Majon Teeuwen		
Judith Verhoeckx

staffunctionaris bedrijfsvoering
managementassistente
administratie & facilitaire dienst
conciërge
coördinator opleiden in school HBO
coördinator opleiden in school MBO

1) in samenwerking met vrijwilliger Mohammed Mojahad (vrijwilliger)

Directie
José Vervoort		
Uschi Wagemans
Saskia Doemges		

directeur ikc
adjunct-directeur & locatieleider (tijdelijke locatie) Waterhoenstraat
adjunct-directeur & locatieleider Langstraat
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3. Praktische zaken

BSO voor kinderen van locatie Waterhoenstraat

Schooltijden
De officiële schooltijden voor de kinderen van IKC De Koperwiek zijn als volgt:
groep 0 t/m 3
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		

inloop			
08.35-08.45 uur		
08.35-08.45 uur		
08.35-08.45 uur		
08.35-08.45 uur		
08.35-08.45 uur		

lestijden
08.45-14.15 uur
08.45-14.15 uur
08.45-14.15 uur
08.45-14.15 uur
08.45-14.15 uur		

groep 4 t/m 8
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		

inloop			
08.20-08.30 uur		
08.20-08.30 uur		
08.20-08.30 uur		
08.20-08.30 uur		
08.20-08.30 uur		

lestijden
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur

eindtijd

begintijd

eindtijd a

eindtijd b

07.30

08.30

14.00

18.00

18.30

De VSO is voor de kinderen van unit 4 t/m 8 tijdelijk in onze hulplokalen bij Den Hulster. De BSO is voor alle kinderen op de Langstraat. De BSO-kinderen van unit 4 t/m 8 worden door de BSO medewerkers op hun eigen afdeling
opgewacht. Ze lopen dan vervolgens gezellig met z’n allen van de Waterhoenstraat naar hun vertrouwde BSO ruimte.
Ouders kunnen al hun kinderen die gebruik maken van kinderopvang dus gewoon allemaal ophalen.
Ochtendpauze
Tijdens de ochtendpauze krijgen de kinderen de gelegenheid om hun eten en drinken te nuttigen. Het buitenspel
vindt voor de kinderen van de Langstraat plaats op het speelplein in het Hagerweike en op de daarnaast gelegen
speelplek met o.a. een voetbalveld (kunstgras) en tennistafels. De kinderen van unit 4 t/m 8 spelen op de velden van
het voormalige Kwiek-terrein en op het Cruijff-court.

unit 1 en 2 tot 12.15!

De gezonde en veilige school
Kindcentrum De Koperwiek is een gezonde school. We vinden het belangrijk dat er op school gezond eten en drinken is tijdens de pauzes, de lunch, tijdens uitjes en bij het trakteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen.
Kinderen leren over gezond gedrag en tijdens eetmomenten kunnen zij dit in de praktijk brengen. De betrokkenheid
van ouders vinden wij daarbij belangrijk. Kindcentrum De Koperwiek gaat er vanuit dat wanneer het kind naar school
komt, het al ontbeten heeft. Een goed ontbijt levert namelijk energie voor de benodigde concentratie op school.
Tijdens de korte ochtendpauze is er een moment waarin kinderen een hapje kunnen nuttigen. Wij stimuleren kinderen (en ouders) om te kiezen voor een gezonde pauzehap. In juni 2016 presenteerde de commissie GVS een nieuwe
‘Pauzehap poster’. Deze poster laat voorbeelden zien van gezonde pauzehapjes (denk aan fruit, tomaatjes, wortels,
peperkoek, water e.d.). Bij speciale gelegenheden uitzonderingen gemaakt worden t.a.v. het eten en drinken. Onder
speciale gelegenheden verstaan we bijvoorbeeld feestdagen (Sintermerte, Sinterklaas, Kerst, Pasen). Op deze manier
gaan tradities niet verloren.

BSO-tijden
Met de schooltijden van het vijf gelijke dagen rooster is de BSO-tijd verlengd. De Koperwiek biedt in 2021-2022
twee varianten naschoolse opvang aan:
• variant a: eindtijd tot 18.00u
• variant b: eindtijd tot 18.30u
Ouders die kiezen voor de eerste variant worden uiteraard geacht hun kind(eren) ook daadwerkelijk vóór 18.00u
op te halen. Hieronder staan nogmaals de BSO-tijden voor 2020-2021.
BSO voor kinderen van locatie Langstraat
begintijd

eindtijd

begintijd

eindtijd a

eindtijd b

07.30

08.45

14.15

18.00

18.30

(t)Huiswerk
Op onze school krijgen de kinderen te maken met opdrachten, taken, spreekbeurten e.d. Activiteiten die mogelijk
tijdens schooluren gestart worden, maar waar ook thuis aandacht aan dient te worden besteed. Het is niet de bedoe-
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begintijd
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ling om het pure schoolwerk naar huis te verplaatsen. Thuisopdrachten zijn er om de band tussen school en thuis
te verstevigen (belangstelling thuis voor school) en zeker in de hogere groepen, gericht op zelfstandig leren werken,
leren plannen. Thuisopdrachten zijn in de onderbouwgroepen incidenteel en/of individueel gericht. Vaak ook in de
sfeer van plaatjes zoeken, iets thuis bespreken, spreekbeurt voorbereiden, enz.. Soms ook een noodzakelijke oefenopdracht. Vanaf groep 7 krijgen de kinderen structureel thuisopdrachten. Om te leren plannen krijgen de leerlingen
van groep 7 en 8 op school een agenda, waarin klassikaal gewerkt wordt.
Studie-werkdagen
Wettelijk is vastgelegd dat kinderen ten minste 7520 lesuren in 8 schooljaren dienen te krijgen. Een school is vrij in de
verdeling van die uren. Met de schooltijden van De Koperwiek blijft er nog ruimte over voor een aantal studie-/werkdagen voor het team. Deze dagen gaan dus niet ten koste van die kinderen, zij krijgen minstens net zoveel onderwijs
als alle andere kinderen in Nederland. Tijdens deze studiedagen hebben alle kinderen vrij. U leest op de Koperwiekkalender hoe het dit jaar precies geregeld is.
Brengen en halen
Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen op tijd aanwezig zijn. We maken ons ongerust als uw kind, zonder
bericht, niet op tijd op school is! Bij ziekte e.d. vragen we u zo spoedig mogelijk de school te berichten, d.m.v. het inspreken van een antwoordapparaat of via het ouderportaal. Bij geen bericht van uw kant informeert de leerkracht via
een telefoontje waarom uw kind afwezig is. Tien minuten voor de aanvang van de lessen gaat er een zoemer. Kinderen
die aanwezig zijn, mogen dan binnenkomen. Normaal gesproken zijn ouders van harte uitgenodigd hun kind naar zijn/
haar klas te begeleiden. Door Coronamaatregelen is dat bij aanvang van dit schooljaar nog niet aan de orde. Toezicht
voor aanvang vindt in en om het gebouw plaats. Laat uw kinderen niet te vroeg op de speelplaats aankomen.
Afhalen na schooltijd
Het afhalen gebeurt op verschillende plekken. De leerkracht van uw kind zal aangeven waar de betreffende klas het
gebouw verlaat. Houdt u a.u.b. wat afstand van de uitgang. Op deze manier is er voldoende plek voor alle afhalende
ouders en blijft de doorgang vrij. Bovendien is het afhalen voor kinderen, leerkrachten en ouders zo overzichtelijker
en dus voor de kleintjes veiliger! Wij willen graag voorkomen dat kinderen bij het verlaten van de school verloren
rondlopen. Normaal gesproken kunt u de speelplaats betreden en verlaten door de poort die u zelf kiest! Door de
Coronamaatregelen is het afhalen tijdelijk anders georganiseerd. Als u het dagelijkse contact met de leerkracht mist,
bel of app (via het ouderportaal) dan gerust even met hem of haar. Contact met de leerkracht en interesse in het werk
van uw kind blijft belangrijk!
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Parkeren bij de school
Bij het brengen en afhalen van uw kind(eren) kunt u de auto parkeren op één van de parkeerplaatsen bij de
school. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor kort parkeren. Wilt u s.v.p. niet op de oprit of stoep van de buren
parkeren? Kijkt u ook goed uit bij aankomst of vertrek; er rennen veel kinderen op die plek rond! Kom liever zo
weinig mogelijk met de auto. U voorkomt zo levensgevaarlijke situaties. De doodlopende weg vóór de hoofdingang van locatie Langstraat is enkel bedoeld als inrit naar de parkeerplaats van onze buren in het appartementencomplex. Deze straat dus niet inrijden als u uw kind komt brengen en/of halen.
Fietsen
De veiligste manier voor kinderen, die in de buurt van de school wonen, is lopend naar school te komen. Voor
sommige kinderen is dit misschien wat ver. Komt uw kind met de fiets naar school, dan wordt deze (onder eigen
verantwoordelijkheid) gestald in één van de fietsenrekken. De school is niet aansprakelijk voor schade aan fietsen
die geplaatst worden in onze stalling.
Sport, spel en beweging
De kinderen van groep 0 t/m 2 krijgen spel en beweging in één van de speelzalen van de school of buiten op het
schoolplein. In de speelzaal spelen zij in hun ondergoed op blote voeten (advies schoolarts). De kinderen van
groep 3 gymmen zeker gedurende de eerste helft van het jaar ook in de speelzaal. De jongste kinderen spelen
per dag minimaal 1 keer buiten. Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn er gymlessen voor de groepen
4 t/m 8. De kinderen van groep 6 t/m 8 lopen voor deze gymles, onder begeleiding van de leerkracht, naar de
gymzaal ‘Venlo Oud-Zuid’ aan de Pastoor Opheijstraat. De gymlessen worden verzorgd door onze gymspecialisten.
De kinderen van groep 4 en 5 krijgen gym in de Waterhoenstraat. Hun lessen worden verzorgd door studenten
van het CIOS. We zien graag dat de kinderen voor deze lessen sportkleding meenemen. Sportbroekje, shirtje, of
gympakje, evt. gymschoenen. De schoolarts adviseert blote voeten. Graag alles in een goede tas. Niet in een plastic zak! Er is een gelegenheid tot wassen, dus een handdoek komt goed van pas. Wilt u, indien er iets met uw kind
aan de hand is waardoor het niet mee zou kunnen doen, dit even via een briefje of per telefoon aan de leerkracht
doorgeven?
Verjaardagen
De verjaardag van het kind wordt op school uitgebreid gevierd. We zorgen voor een echte feestdag (afhankelijk
van de leeftijd is er een kroon, een houten taart met echte kaarsjes, zingen, receptie enz.). Bij verjaardagen van de
kinderen wordt niet getrakteerd. Bij de verjaardagen van de leerkrachten is het niet de bedoeling dat de kinderen
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Hoofdluis
Hoofdluis trekt zich niets aan van de goede verzorging van uw kind. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Zoals u wellicht weet, hebben wij op school besloten alle leerlingen regelmatig te controleren op hoofdluis, door
ouders, die daarvoor door de GGD geïnstrueerd zijn (op de Koperwiekkalender zichtbaar middels een ). Het is
vanzelfsprekend dat school en de ouders die de controle verrichten, de nodige discretie in acht zullen nemen. De
hoofdluiscontroles zijn telkens in de eerste week na een vakantie. Bij tussentijdse meldingen wordt in de betreffende groep ook gecontroleerd. Wij weten dat het voor de ouders zeer vervelend is als er hoofdluis geconstateerd
wordt. Wij zouden het op prijs stellen indien u het zelf constateert, de school direct te waarschuwen, zodat wij
ook maatregelen kunnen nemen. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn is het verzoek om kinderen thuis
zelf na elke vakantiie te controleren.

allerlei gekochte, “dure” cadeaus meebrengen. Kinderen die toch iets willen geven kunnen een zelfgemaakt
werkje meebrengen (bijvoorbeeld een tekening, versje, knutselwerkje enz.). In plaats van het vieren van de
verjaardag van de leerkracht is er op onze school een groepsdag.
Groepsdag
Bij de start van het schooljaar heeft elke groep een groepsdag. Op deze dag wordt door de leerkracht een
aantal leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd. De groepsdag dient als een kennismaking. Voor
zowel de kinderen als de leerkracht is het fijn elkaar ook eens op een ‘andere’ manier te leren kennen. Wanneer de groepsdag voor uw kind gepland is kunt u zien op de Koperwiekkalender. Over de invulling van de
dag krijgt u te zijner tijd van de leerkracht meer informatie.
Presentaties en tentoonstellingen
Jaarlijks verzorgt elke groep of unit een presentatie of tentoonstelling. Dit is een voordracht van één groep/
unit in de vorm van muziek, dans, toneel of tentoonstelling. Soms is dit enkel voor de eigen groep en een
andere keer is deze presentatie gerelateerd aan een schoolthema en dus voor de hele school. Tijdens zo’n
groepspresentatie zijn de ouders van de betreffende kinderen van harte welkom. Zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn zoekt De Koperwiek steeds naar alternatieven om ouders te betrekken bij en iets te
laten zien van hun kinderen.

Communie en vormsel
Via onze school kunnen kinderen die Rooms Katholiek zijn de eerste heilige communie of het vormsel ontvangen.
Lessen en vieringen m.b.t. de communie en het vormsel worden verzorgd door de O.L.V. parochie in Venlo Zuid.
De school biedt ondersteuning bij de algemene voorbereidingen. De data van de vieringen treft u aan op de Koperwiekkalender.
Kosteloos materiaal en gevonden voorwerpen
Kosteloos materiaal kunnen we op school vaak goed gebruiken. Overleg altijd even met de leerkracht van uw kind
of en wanneer u deze spullen mee kunt brengen. Gevonden voorwerpen worden op school verzameld in een bak
bij de ingang. Is uw kind iets kwijt, laat dan daarin zoeken of kom gerust zelf kijken. Periodiek sturen we via het
ouderportaal een aantal foto’s van de gevonden voorwerpen. Na geruime tijd ruimen wij de spullen op. Voor kleinere spullen (sleuteltjes, horloges, ringen) kunt u bij de administratie terecht. Het is verstandig bepaalde spullen
te voorzien van naam. Hierbij kunt u denken aan (regen)jas, laarzen, handschoenen, sjaal, broodtrommel enz.

Koperwiekdagen
Elk jaar is er een speciale Koperwiekweek. Tijdens deze week zijn er voor alle groepen speciale Koperwiekdagen. De groepen 1 t/m 3 gaan een dagje uit op basis van een thema. Vanaf groep 4 zijn er twee Koperwiekdagen per groep.
Kijkmorgen
Op de kijkmorgen gaan alle kinderen die al op OBS De Koperwiek zitten een deel van de ochtend werken in
de samenstelling van het nieuwe schooljaar. Dus met de kinderen die bij hen in de klas komen en de (nieuwe) leerkracht. Tevens is dit een kennismakingsmorgen voor alle nieuwe kinderen die in de eerste week van
het nieuwe schooljaar naar onze school komen. Nieuwe leerlingen die gedurende het schooljaar vier jaar
worden kunnen net vóór hun verjaardag een ochtend in de groep komen kijken/kennismaken. U krijgt hier
ongeveer een maand voordat uw kind de leeftijd van 4 jaar bereikt bericht over. Aansluitend aan de kennismakingsochtend vindt er een intakegesprek met de leerkracht plaats.

4. Dagarrangementen
Buitenschoolse opvang (BSO)
Kinderen van De Koperwiek kunnen gebruik maken van buitenschoolse opvang (opvang voor en na school en
tijdens vakantieperiodes). Voor meer en actuele informatie verwijzen wij u naar onze website
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De contactpersoon van Kindcentrum De Koperwiek is Debby van Beek (administratie).Voor verdere informatie en
aanmeldingen verwijzen we u naar onze eigen website: www.ikcdekoperwiek.nl.

•

Contactgegevens dagarrangementen
Saskia Doemges (locatieleider)
telefoon: 077-3200484 (keuzemenu optie 3)
email: s.doemges@ikcdekoperwiek.nl
Buitenschoolse opvang (BSO)
Voor afmelden, aanvragen van een ruildag
email: bso@ikcdekoperwiek.nl

•

Afmeldingen en wijzigingen van een arrangement binnen 24 uur: voor 9.00 uur een SMS naar: 06-44389946

5. Oudercontacten

•

Algemeen
Ook voor de samenwerking met ouders geldt wat ons betreft: niet apart maar samen! Het werken met kinderen
in onze school zien wij als een verantwoordelijkheid van leerkrachten en ouders. Een goede samenwerking tussen
school en thuis is altijd in het belang van het kind.
Informatie en contact
Noodzakelijk voor die samenwerking is in de eerste plaats, dat u en wij zaken van elkaar weten. Daarom vinden wij
onderlinge informatieuitwisseling zeer belangrijk. Door te weten kan men meedenken, soms meebeslissen. Onze
school verzorgt standaard een aantal informatieactiviteiten:
• Informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders: deze bijeenkomst is voor de ouders van kinderen die na januari
instromen. De school informeert deze ouders over het onderwijs op De Koperwiek, over algemene schoolzaken en over het reilen en zeilen in de groep. Natuurlijk is deze bijeenkomst ook een goede gelegenheid om
kennis te maken met andere nieuwe ouders en met de leerkracht;
• Schoolinformatieavond: aan het begin van elk schooljaar is er een informatieavond. De leerkracht(en) van
uw kind vertel(t) (len) u allerlei zaken over het nieuwe schooljaar, zoals bijvoorbeeld de dagindeling, de wijze
waarop met de kinderen gewerkt wordt en welke regels en afspraken er zijn. Ook worden er workshops met
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•

algemene info over een onderwerp in onze school aangeboden. Vanwege Coronamaatregelen krijgen ouders
de informatie ook dit jaar digitaal.
Verslaglegging/gesprekken: twee keer per jaar krijgt uw kind een verslagboek (groep 1-2) of verslagklapper
(groep 3 t/m 8) mee naar huis. Wanneer dat voor welke unit betreft kunt u terugvinden op onze Koperwiekkalender. In deze verslaglegging treft u werkjes en een verslag (rapportage) van de afgelopen periode aan. Het
is de bedoeling dat de ouders het boek of de klapper zelf terug brengen naar school op de verslaggesprekken
(10-minuten-gesprekken) die volgen kort na de uitgifte. Voor unit 1 t/m 7 geldt dat er aan het begin van het
schooljaar een startgesprek is, voordat er een verslagboek/klapper uitgaat. Ook deze gespreksmomenten
staan op onze Koperwiekkalender. Op de verslaggesprekken kunnen vragen en opmerkingen van de ouders en
de leerkracht in een persoonlijk gesprekje van 10 minuten worden besproken. U hoort tijdig wanneer u voor
dit gesprekje verwacht wordt. Aan het einde van unit 1 en 2 mag uw kind het verslagboek houden, de verslagklapper gaat na groep 8 definitief mee naar huis
Leerlingenwerk: we geven de kinderen regelmatig gemaakte werkjes mee naar huis. Voor u (m.n. voor werkende ouders, die weinig op school kunnen komen) een mogelijkheid om samen met uw kind de school te
bespreken;
Informatie over de stap naar het voortgezet onderwijs: na groep acht stromen de kinderen door naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Voor ouders en kinderen een hele stap. Bij het maken van de
juiste keuze m.b.t. de vervolgschool is goede informatie belangrijk. De school verzorgt jaarlijks een algemene
informatieavond voor de ouders van de kinderen uit unit 8. Verder krijgen de kinderen in de loop van het jaar
diverse brochures, uitnodigingen voor open dagen, kijkdagen en lessen mee van de verschillende scholen voor
voortgezet onderwijs. En naast informatie is er in unit 8 ook nadrukkelijk aandacht voor de emotionele kant
van de overstap;
Advies over het type voortgezet onderwijs: uiteindelijk brengt de school in het laatste schooljaar in de maand
februari voor elke leerling van unit 8 een advies uit over het best passende type voortgezet onderwijs. Dit advies ontvangen ouders samen met hun kind in een persoonlijk gesprek met de leerkracht. Een tweede mening
over welk type voortgezet onderwijs het beste bij het kind past komt uit de Eindtoets Basisonderwijs. Deze
toets wordt door de kinderen van unit 8 gemaakt in april.

Naast de standaard informatiemomenten stelt de school gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind persoonlijk contact zeer op prijs. Bent u van mening dat het niet goed gaat met uw kind, of is er iets gebeurd waarover u
vragen of opmerkingen heeft, komt u dan gerust naar school. Ook (tijdelijk) medicijngebruik, voedselallergieën
o.i.d. is voor de leerkracht vaak belangrijke informatie. De leerkrachten zijn graag bereid u te woord te staan en in
overleg zo nodig een oplossing te zoeken. Van onze kant zullen wij u ook tussentijds uitnodigen om zaken betref-
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De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad
Elke school in Nederland kent een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (MR) is een raad van leerkrachten en ouders en is er om ouders en leerkrachten op meer officiële wijze bij het schoolgebeuren te betrekken. In de MR vindt direct overleg plaats tussen ouders en leerkrachten over zaken die vooral het beleid van de
school aangaan en die door de minister van onderwijs en het parlement wettelijk zijn vastgelegd.

fende uw kind te bespreken als dit wenselijk lijkt. Na schooltijd kan er een team- of bouwoverleg gepland zijn.
Het is daarom verstandig om even een afspraak met de leerkracht te maken als u hem/haar na 14.00/14.15 wilt
spreken.
Ouderparticipatie
Ouders van kinderen in de peutergroepen en de groepen 1 en 2, zullen, in het kader van onze voor- en vroegschoolse educatie (VVE), normaal gesproken regelmatig uitgenodigd worden voor een inloop werkles of themabijeenkomst. De leerkracht brengt tijdens deze momenten ouders op de hoogte van het specifieke didactische
aanbod en geeft tips en adviezen voor extra ondersteuning thuis. Zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn
organiseert De Koperwiek de ouderparticipatie op alternatieve wijze.

De MR geeft advies en/of instemming aan voorstellen van de directie en/of van het schoolbestuur. De MR heeft
een reglement, dat door de overheid is goedgekeurd en waaraan bestuur en MR zich moeten houden. In het
reglement staan de bevoegdheden, beperkingen en taken van de MR genoemd. Daarnaast heeft de MR een huishoudelijk reglement. De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar. Op de publicatieborden bij onze ingangen en
op onze website vindt u steeds de data waarop de vergaderingen gepland zijn, de vergaderagenda en de verslagen. U bent van harte welkom op de vergaderingen.

Wijzigen kind- en gezinsgegevens
Bij de aanmelding van uw kind(eren) op onze school heeft u een aantal gegevens ingevuld over uw kind en het
gezin. Wilt u bij veranderingen (bijv. adres, e-mailadres of telefoonnumer) dit a.u.b. even schriftelijk doorgeven
aan onze administratie? Hebt u verhuisplannen? Meld dat dan ook z.s.m. op school.

Voor zaken die met alle scholen onder ons schoolbestuur (de stichting Akkoord!) te maken hebben, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Aanmeldingsdag
De derde dinsdag van januari is in de gemeente Venlo de officiële aanmeldingsdag. Op deze dag melden ouders de
kinderen die in het nieuwe school voor het eerst naar school gaan bij een school van hun keuze aan. Betreffende
ouders krijgen hierover tijdig een brief van de gemeente. Bovendien publiceert de gemeente e.e.a. ook nog in de
regionale krantjes. Onze school is tijdens deze aanmelding open tussen 15.00 en 18.00uur.
U bent van harte welkom voor een kijkje in onze school en/of uw vragen. Maar komt deze dag/tijd niet gelegen,
kom dan gerust vóór die dinsdag al eens langs. U kunt te allen tijde een afspraak maken voor een gesprek en/of
een rondleiding. Zie deel B van deze schoolgids voor onze toelatingsprocedure.
Kleinere kinderen (0-4 jarigen) meebrengen
Kleinere kinderen (0 tot 4 jaar) mogen bij activiteiten op school (bijvoorbeeld lezen, knutsellessen, helpen op een
feestdag e.d.) in verband met onze verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid niet meegebracht worden. Wij vragen
hiervoor uw begrip. Indien er na school een bespreking is en u uw kinderen nergens kunt onderbrengen, moet het
kind in de ruimte verblijven waar de bespreking ook is.

De ouderbijdrage
Op De Koperwiek wordt jaarlijks aan alle ouders een bijdrage gevraagd waarmee speciale activiteiten bekostigd
worden. De basis voor deze bijdrage is vrijwillig. De ouderbijdragen worden beheerd door de medezeggenschapsraad van de school. De medezeggenschapsraad bestaat uit een afvaardiging van team en ouders. De ouderbijdrage wordt geïnd via een machtiging. Ouders geven de medezeggenschapsraad toestemming om jaarlijks in het
voorjaar de ouderbijdrage te incasseren. De machtiging is doorlopend. Mocht u, om welke reden dan ook, besluiten de ouderbijdrage niet meer te willen betalen, dan kunt u de machtiging uiteraard te allen tijde stop zetten. De
hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de medezeggenschapsraad. Voor 2021-2022 is deze
€ 36,45, gecorrigeerd met de gemiddelde inflatie van 2,54% (Bron: CPB peildatum juli 2019). De onderstaande
tabel geeft inzicht in de besteding van uw bijdrage.
Opbouw ouderbijdrage per schooljaar per leerling 2021-2022
Vieringen
Koperwiekdagen
Overig
Totaal

19
11
15
21
7
45
18
28
56

€ 5,50
€ 27,50
€ 4,45
€ 37,45
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Het geld dat u betaalt, komt volledig ten goede van uw kind. Indien u de bijdrage wel (gedeeltelijk) wilt betalen
maar liever niet in één keer of wanneer u een andere regeling wilt treffen, neem dan even contact op met de directeur van de school. Als uw kind pas in de loop van het schooljaar op onze school komt, wordt u een mindering
op de ouderbijdrage in rekening gebracht, afhankelijk van het aantal activiteiten waaraan uw kind nog deelneemt.
De leden van de oudergroep en (G)MR
Op onze website staan de namen van de leden van de oudergroep, de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapraad. Mocht u nog vragen hebben ten aanzien van één van deze onderwerpen of
over de ouderactiviteiten, dan kunt u altijd een van de leden aanspreken. Zij staan u graag te woord.
Oudertevredenheid
Om de twee jaar wordt aan alle ouders een enquête voorgelegd. Er wordt dan expliciet naar uw mening over zaken in/om onze school gevraagd. Deze enquête laten wij verzorgen door een extern bureau. De resultaten van het
oudertevredenheid onderzoek worden afgezet tegen:
• De oudertevredenheid op onze school in eerdere metingen;
• De oudertevredenheid op de andere scholen binnen ons bestuur;
• De landelijke oudertevredenheid.
Niet geheel zonder trots mogen wij u melden dat uit de onderzoeken blijkt dat ouders tot op heden zeer tevreden
zijn over De Koperwiek. De resultaten van de laatst afgenomen enquête vindt u in deel A, paragraaf 3.6 en op
onze website.

6. Verdere samenwerking
Het motto van het openbaar onderwijs is: niet apart maar samen. Contacten en samenwerking met anderen zijn
voor ons dan ook belangrijk. We leren van samenwerking met anderen. Samen gaat het soms beter, sneller, goedkoper.
Cultuurpad
Onze cultuureducatie geven we een extra impuls doordat we deel uitmaken van CultuurPAD. In samenwerking
met de mensen van CultuurPad bepalen we jaarlijks in welke groepen welk cultureel programma aangeboden
wordt. Voor de invulling van ons cultuurprogramma hebben we velerlei contacten met culturele instellingen en
kunstenaars van diverse aard. Door onze samenwerking met CultuurPad zijn wij in staat om, passend bij ons on-

43
39
58

derwijs, meer cultuuractiviteiten in school te halen of buiten school te bezoeken of uit te voeren. Meer informatie
over de stichting CultuurPad is te vinden op www.cultuurpad.nl.
Bibliotheek
Sinds enkele jaren werkt De Koperwiek, samen met de stadsbibliotheek, aan het project ‘de Bieb op
school’(dBOS). Door het creëren van schoolinterne, bij elke leeftijdsgroep passende, bibliotheken wordt binnen de
school een extra stimulans gegeven aan het leesplezier. Naast onze interne leespromotie activiteiten nemen we
schoolbreed ook deel aan enkele landelijke leesbevorderingprojecten, zoals de kinderboekenweek.
Samenwerking binnen de stichting Akkoord!
Zoals al eerder vermeld maakt De Koperwiek deel uit van stichting Akkoord! Negen openbare basisscholen uit de
gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo vallen onder dit bestuur. Akkoord! is een jonge,
dynamische ontwikkelingsgerichte organisatie met een eigen gezicht. Wij gaan voor krachtig, openbaar primair
onderwijs in verschillende scholen met een hoge gemeenschappelijke kwaliteit.
Samenwerkingsverband “Passend Onderwijs Noord-Limburg”
Op 1 augustus 2015 is de nieuwe wet “Passend Onderwijs” ingegaan. Nederland is hiertoe verdeeld in regio’s
waarbinnen schoolbesturen met gemeenten en instellingen voor jeugdzorg samenwerken. Wij behoren tot
Samenwerkingsverband Noord-Limburg. Het is de bedoeling dat de organisaties in elk samenwerkingsverband
er voor zorgen dat alle kinderen onderwijs en zorg krijgen dat bij hen past. Liefst op de school in de buurt, of zo
nodig in een andere (speciale) school.
De Koperwiek geeft sinds de oprichting van de school al vorm aan onderwijs dat bij deze gedachte past. Op onze
school verblijven dan ook al kinderen met zeer uiteenlopende onderwijsvragen: kinderen waarbij de gewone leerstof uit de gekozen leermethodes goed past, kinderen die leren moeilijker vinden of waarbij de sociaal-emotionele
ontwikkeling om extra begeleiding vraagt en meer- en hoogbegaafde kinderen, die ook een speciale aanpak nodig
hebben. Voor ouders die meer willen weten over Passend Onderwijs, er is een landelijke website waar alle informatie met uitgebreide toelichting te vinden is: www.passendonderwijs.nl. Zeker ook interessant is de website van
onze eigen regio Noord-Limburg, waar je via een aparte link kunt doorklikken naar informatie en nieuws speciaal
bedoeld voor ouders: http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl. Het postadres is St. SWV Primair Passend Onderwijs Noord-Limburg, Postbus 1246, 5900 BE Venlo.
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Samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs
Er zijn kinderen waarvoor speciaal onderwijs noodzakelijk is. Het speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen
met lichamelijke en/of geestelijke handicaps of psychische stoornissen. Omdat basisscholen de opdracht hebben
de leerlingenzorg te verbreden, lukt het vaker om een aantal van deze kinderen toch in de eigen woonomgeving
op de reguliere school te plaatsen en te begeleiden. Soms wordt de school hierbij dan geholpen door een medewerker uit dat speciale onderwijs, de zogenaamde ambulant begeleider. Op De Koperwiek is met regelmaat zo’n
ambulant begeleider aanwezig.

bij het team Jeugdgezondheidszorg terecht met vragen over gezondheidsonderwerpen. Voor uitgebreide informatie, (inhoudelijke) vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak kunt u terecht op de website www.
ggdlimburgnoord.nl of van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur
bij de JGZ telefoniste, telefoonnummer: 088-1191111.
Schoollogopedie
Vanuit de GGD is ook een logopediste voor onze school beschikbaar. Zij screent leerlingen op verzoek van ouders
of leerkrachten, bij eventuele problemen verwijst zij door.

Inspectie basisonderwijs
De Koperwiek valt onder het inspectiekantoor Eindhoven. De inspectie controleert en adviseert de school op
grond van zaken die van de school verwacht worden op grond van de Wet Primair Onderwijs. In het najaar van
2016 heeft de inspectie ons bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. Als een van de eerste scholen in Nederland
ontving De Koperwiek het nieuwe predicaat: ‘goede school’. Zie ook deel A blz. 12 t/m 14) Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één loket binnen te laten komen. Dit loket is Postbus 51. De inspectie beantwoordt daarom geen telefonische vragen meer van onderwijsconsumenten. Mocht u toch vragen hebben, dan
kunt u terecht op de website van de inspectie: info@owinsp.nl en www.onderwijsinspectie.nl. U kunt u vragen
ook telefonisch stellen: 0800-8051 (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).
Contacten met hulp- en adviesdiensten
De Koperwiek werkt samen met verschillende hulp- en adviesdiensten. Bij hulpvragen rondom een leerling zoekt
de school altijd naar de instantie die de beste ondersteuning kan bieden. Ouders worden hierin bevraagd en
betrokken. Ook indien er hulp in de thuissituatie nodig is, zullen wij, indien gewenst, proberen te helpen bij het
vinden van de juiste zorg.
Jeugd gezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar. Zij
richten zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap tot
de leeftijd van 19 jaar. Naast het kind staat de opvoeder centraal en wordt rekening gehouden met de omgeving
waarin het opgroeit. Extra aandacht gaat uit naar kinderen en gezinnen waar gezond en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de Jeugdgezondheidszorg regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt uw kind in deze periode op bepaalde
leeftijden gevaccineerd. Het team bestaat uit een arts, verpleegkundige, logopediste en assistente. Iedereen kan
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Sociaal Wijkteam
De jeugdzorg is door de Gemeenten toegekend aan zogenaamde Sociale Wijkteams. Bij leden van het Sociale
Wijkteam kan men o.a. terecht voor hulp en ondersteuning en aanvraag van voorzieningen Jeugdwet (zoals jeugdhulp). De Koperwiek werkt nauw samen met een vast contactpersoon en begeleidt ouders bij het aanvragen van
hulp indien gewenst.
Gezonde en veilige school
In samenwerking met de GGD werkt De Koperwiek aan een gezonde en veilige school. De GGD deelt het vignet
‘gezonde en veilige school’ uit aan scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben
staan. Gezondheid en veiligheid betreft thema’s als gezonde voeding, ook sport en beweging, persoonlijke hygiëne, informatie over alcohol, drugs, relaties, sociaal welbevinden en fysieke veiligheid.
Verkeer en veiligheid
De Koperwiek neemt deel aan het verkeersnetwerk met andere basisscholen uit de gemeente Venlo. Ook hebben we een verkeersconvenant ondertekend (Limburgs Verkeersveiligheidlabel), waarin gemaakte afspraken met
betrekking tot verkeer en verkeerseducatie zijn vastgelegd. Verkeer en veiligheid heeft op onze school blijvende
aandacht. We maken in de hele school gebruik van de diverse onderdelen van de methode van Veilig Verkeer
Nederland, waardoor een doorlopende lijn t/m groep 8 ontstaat en we voldoen aan de door inspectie gestelde
kerndoelen. De kinderen van groep 7 nemen deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. De verkeerssituatie bij en rond onze school houdt blijvend onze aandacht en onze school heeft een verkeerscommissie.
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7. Opbrengsten
Resultaten van individuele kinderen
De resultaten van ieder individueel kind bestaan uit een aantal concreet meetbare gegevens (methode- en onder
andere Cito-toetsen). Zowel de toetsresultaten als de meer algemene prestaties van kinderen volgen we nauwkeurig. Resultaten van individuele kinderen worden steeds vergeleken met:
• Resultaten uit het verleden (is dit kind vooruit gegaan ten opzichte van zichzelf?);
• Resultaten van andere kinderen uit de groep;
• Landelijke resultaten van andere kinderen uit geheel Nederland.
Met grote regelmaat bespreken we individuele resultaten met kinderen en ouders.
De eindopbrengsten
De Koperwiek neemt traditioneel deel aan de Cito-eindtoets voor unit 8. Onze schoolscores liggen over het
algemeen steeds boven het landelijk gemiddelde. In 2020 is er vanwege de corona maatregelen geen CITO eindtoets afgenomen. In 2021 scoorde De Koperwiek, ondanks twee langere periodes van afstandonderwijs, ook weer
boven het landelijk gemiddelde.

Betekenis afkortingen
VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (+ = tweetalig) HAVO = Hoger Algemeen Vormend Onderwijs
VMBO = Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs ( t = theoretisch leerweg / lager = kader- en basisberoepsgerichte leerweg)
PrO = PraktijkOnderwijs VSO = Voortgezet Speciaal Onderwijs

Het volgen van onze resultaten
De resultaten op landelijke toetsen maken helder waar onze sterke punten liggen en wat aandacht vraagt. Individueel per kind, maar ook per leerjaar of per vakgebied zijn er verschillen. De sterke en zwakke punten worden
in beeld gebracht en nader geanalyseerd. Daarbij worden onderliggende gegevens zoals bijvoorbeeld cognitieve
mogelijkheden, achtergrond van het kind, het gezin meegenomen. Vanuit een grondige analyse worden keuzes gemaakt voor de vervolgaanpak voor elk kind, in elke groep (groepsplannen) en mogelijk voor de school (schoollijnen,
schoolafspraken, gebruikte methodes en dergelijke).
In de Medezeggenschapsraad komen de resultaten op groeps- en schoolniveau aan de orde. Dit gebeurt in het najaar aan de hand van een Jaarverslag dat na elk schooljaar wordt opgesteld. Voor alle ouders is er vanaf oktober een
jaarverslag beschikbaar via onze website. Daarnaast kunnen ouders onze resultaten volgen via de website van de
inspectie: http://toezichtkaart.owinsp.nl/schoolwijzer/zoek_scholen en via www.scholenopdekaart.nl.

Voor ons is het belangrijk dat kinderen goed terechtkomen, passend bij hun mogelijkheden, houding en interesse
en dat ze met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Wij zorgen voor een goede overdracht van gegevens van
de kinderen naar het VO. Na de start is er ook nog vaak contact tussen het VO en de leerkracht van unit 8 over
hoe zaken verlopen. Verder krijgen wij vanuit het VO regelmatig overzichten van de vorderingen van de kinderen
die bij ons op school zaten. Zo kunnen wij dit vergelijken met ons advies. Hierna de uitstroomgegevens en adviezen van de laatste vijf schooljaren (zie ook deel A van deze schoolgids, paragraaf 3.3.) :

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

VWO+

HAVO/VWO

16%
17%
17%
18%
18%

19%
9%
31%
27%
7%

VMBO-t/
HAVO
3%
28%
6%
4%
23%

VMBO-t

VMBO lager

PrO

VSO

31%
14%
16%
23%
14%

30%
31%
27%
26%
35%

1%
1%
2%
2%
2%

0%
0%
0%
0%
0%

Uitstroomniveaus van leerlingen naar het voortgezet onderwijs (in procenten)

43
39
62

44
36
63

Het uitgeven van een schoolgids is voor elke school een wettelijke verplichting. De
Koperwiek geeft hem graag uit, want wij vinden het een goede zaak dat ouders de informatie die in deze gids opgenomen is lezen, weten, er over nadenken en er met ons
over praten. Wij proberen een open school te zijn. Dus wilt u meer informatie over
onze school, of over zaken die u in deze schoolgids gelezen heeft, maak dan gerust
een afspraak met één van de mensen van het managementteam. Zij beantwoorden
uw vragen graag en willen u met alle plezier, door middel van een rondleiding, een
kijkje gunnen in onze dagelijkse praktijk! Goed contact tussen ouders en school vinden wij belangrijk, voor uw en ‘onze’ kinderen… want daar gaat het tenslotte om!

Stel je eens voor
je was de moeder van Ruben,
van Samir, Sanne, Salma,
Flynn, Fleur of Floor

De start van acht jaren basisschool leven
belangrijk genoeg
om bewust en doordacht,
veel liefde, aandacht en zorg te geven

En hoe het zou zijn
als je vader was
van Maud, Max, Marouan, Mees
Teun, Tarik of Tijn…

Te leren, te leiden…
Naar het beste van zichzelf
te begeleiden!

Zoveel liefde, aandacht en zorg gegeven
tijdens de eerste vier jaren
van zijn of haar kinderleven…
En dan komt het moment
dat je je kind desgevraagd
voor ’n deel van de dag
aan een juf of meneer overdraagt…
Dag lief meisje…
Dag grote knul…

64

Daaromkijkenwijkritisch
naar wat wij bieden,
waar we al sterk zijn,
waar we de afgelopen jaren
nog niet zo goed in waren,
beter kunnen varen…
Voortdurend onderweg
naar het allerbeste onderwijs
voor Mees, Marouan, Tijn, Tarik, Fleur en Floor
en voor al die andere Koperwiekkinderen…
dáár staan en gaan wij voor!

Tot slot

