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Voorwoord 
Voor u ligt de schoolgids 2022-2023 van 

Kindcentrum De Schatkamer. Naast 

praktische informatie bevat  deze  

schoolgids  informatie over de werkwijze, 

doelstellingen en uitgangspunten van 

onze school. De Schatkamer is een 

dynamische school die vanuit een ander 

perspectief haar onderwijs organiseert 

dan op veel scholen voor basisonderwijs 

gebruikelijk is. 

 

De Schatkamer is een school voor 

Natuurlijk Leren. In een notendop wil dat 

zeggen dat wij kinderen nadrukkelijk(er) 

aanspreken op hun talenten, zodat zij 

leren hun sterke kanten te benutten. We 

sluiten zo goed mogelijk aan bij de 

leerbehoeften van kinderen. De erkenning 

van wie je bent en wie je mag zijn, vormt 

op De Schatkamer de natuurlijke schakel 

binnen het leren. Wij stellen daarbij hoge 

eisen aan zowel het werk en de houding 

van de kinderen als aan ons eigen 

onderwijsaanbod.  

 

De Schatkamer is een Kindcentrum. 

Samen met onze partners werken wij aan 

brede en optimale ontwikkeling van onze 

leerlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindcentrum De Schatkamer zet in op 

kunst- en cultuureducatie. De Schatkamer 

is een openbare school die midden in de 

samenleving staat. Een school waar niet 

alleen kinderen maar ook hun 

ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom 

zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien je…op De Schatkamer! 
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Onze visie 

De Schatkamer is een kindcentrum 

midden in de wijk Stadshagen. Wij bieden 

onderwijs en opvang aan 280 kinderen in 

de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. 
 

De Schatkamer in 2005 opgericht. Op onze 

school staat het kind steeds centraal. De 

didactiek, inhoud en het leiderschap is op 

zo’n manier ingericht dat deze het meest 

recht doen aan de onderwijsbehoeften van 

onze leerlingen. Het team, de ouders en 

directie zijn samen betrokken bij het 

verzorgen van ontwikkelingsgericht, 

kwalitatief goed onderwijs.  

 

Kinderen werken op onze school samen aan 

hun ontwikkeling. Ze reflecteren op hun 

eigen werk, hun samenwerking en omgang 

met anderen. Door het voeren van 

(kring)gesprekken leren ze zich in anderen 

verplaatsen en wordt geoefend in het 

samen nemen van besluiten. We leren de 

kinderen zelfverantwoordelijk voor hun 

eigen leren te worden. Het bewust worden 

van het eigen handelen, het delen van 

leerervaringen en het leren vragen van hulp 

zijn zaken waar wij nadrukkelijk op inzetten. 

De kinderen leren hoe ze hun eigen doelen 

kunnen bepalen en hoe ze kunnen 

inschatten hoeveel tijd het kost om hun doel 

te halen. Het leren plannen is hier ook 

onderdeel van. 

 

 

 

Bij plannen hoort ook bijstellen. Door actief 

terug te kijken op het werk- en denkproces 

leren de kinderen hun doelen en/of 

planning aan te passen. In alle groepen 

wordt met een dag- of weekplanning 

gewerkt. Deze planning geeft houvast met 

betrekking tot het dagritme en te halen 

doelen. 

 

Ons onderwijs is in alle opzichten 

ontwikkelingsgericht. Door hoge ver-

wachtingen van de kinderen te hebben, 

stimuleren wij ze om het beste uit zichzelf 

en onszelf te halen. Om tegemoet te 

komen aan de onderwijsbehoeften van 

de kinderen, besteden we gericht 

aandacht aan het leren leren en reflectie, 

bieden we gedifferentieerde instructies  en 

taken aan en laten we kinderen leren door 

te denken én te doen. Op De Schatkamer 

krijgen kinderen de ruimte om zelf op 

onderzoek te gaan en worden veel 

verschillende werkvormen aangeboden. 

Kinderen laten hun cognitieve en niet-

cognitieve ontwikkeling zien door een 

digitaal portfolio aan te leggen. Dit 

portfolio wordt tweemaal per jaar door het 

kind met ouders en leerkracht besproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitgangspunten van 

onze school 
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In de groep wordt aandacht besteed aan 

voor kinderen betekenisvolle ge-

beurtenissen en samenlevingsvraagstuk-

ken. Dit kunnen zaken zijn die in hun 

directe omgeving spelen, maar ook op 

landelijk of globaal niveau.  

 

Door de wereld het lokaal in te halen, 

ontstaat een rijke en betekenisvolle 

context waarin kinderen actief werken 

aan het ontwikkelen van hun zelfbewuste 

burgerschap. Het is ons doel om 

samenhang te creëren tussen hetgeen 

dat wij willen dat kinderen leren en wat ze 

zelf willen leren.  

 

De eisen door het Ministerie van OC&W 

gesteld en gecontroleerd door de 

onderwijsinspectie geven een school veel 

ruimte om het onderwijs in te richten naar 

eigen inzicht. Centraal gegeven is het 

behalen van voldoende resultaten, de 

opbrengsten van het onderwijs. Dit wordt 

vormgegeven door middel van 

Opbrengstgericht Werken (OGW). Een 

school die opbrengstgericht werkt, zet zich 

in voor het verbeteren van de vorderingen 

van leerlingen. Dit gebeurt door hoge 

verwachtingen te hebben, hoge doelen 

te stellen, hier planmatig en dus gericht 

aan te werken en leerlingen systematisch 

te volgen in hun ontwikkeling. 

 

Regels en afspraken 

Daar waar een grote groep mensen 

samenkomt, zijn duidelijke regels voor een 

goed pedagogisch klimaat en een veilige, 

schone omgeving belangrijk. Dus ook op 

onze school. De regels zijn gericht op het 

beschermen van ons prettige, veilige 

klimaat binnen de school.  

 

 

De regels gelden voor alle bij de school 

betrokken personen. In tegenstelling tot 

regels, worden afspraken niet eenzijdig 

opgelegd, maar worden ze gemaakt in 

overleg tussen leerlingen en hun 

groepspleerkrachten. Deze afspraken zijn 

terug te vinden in de groepen en worden 

gedurende het hele schooljaar levend 

gehouden.  

 

We voelen ons met z’n allen 

verantwoordelijk voor de naleving van 

onze regels en routines; voor ons plezierige, 

veilige en leerzame schoolklimaat. We 

spreken elkaar aan als we vinden dat we 

bepaalde regels en afspraken beter 

kunnen naleven. Het geheel van regels en 

afspraken is vastgelegd in het 

beleidsdocument ‘Pedagogisch tact’.  
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Identiteit en kernwaarden 

De Schatkamer is een kindcentrum voor 

openbaar onderwijs. Dat betekent dat we 

openstaan voor ieder kind, ongeacht 

culturele achtergrond, religie of afkomst. 

Op De Schatkamer zien we een sterke 

relatie tussen levensbeschouwelijke 

vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling, 

actief burgerschap en sociale cohesie. De 

Schatkamer geeft hoge prioriteit aan het 

stimuleren van kinderen om 

maatschappelijke fenomenen vanuit een 

nieuwsgierige houding te ontdekken. Wij 

vinden het belangrijk dat bestaande 

maatschappelijke waarden en normen 

door kinderen gekend en erkend worden. 

Wij vinden het zeker zo belangrijk dat deze 

ook bevraagd mogen worden in een 

open, respectvolle dialoog, zodat 

kinderen leren hun eigen identiteit vorm te 

geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op De Schatkamer praten we met 

kinderen over alles wat de wereld boeiend 

maakt. Verschillen tussen mensen bieden 

kansen om tot leren te komen, door het 

open gesprek leren we de wereld 

begrijpen. We leren dat verschillen er 

mogen zijn, dat sociale contacten 

belangrijk zijn en we ervaren samen dat 

we als individu tot ons recht kunnen komen 

in een groep.  
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Stamgroep en dagindeling 

De kinderen zitten in vaste stamgroepen 

van ongeveer 25 tot (maximaal) 32 

leerlingen. Elke stamgroep heeft een vaste 

groepsleerkracht, die verantwoordelijk is 

voor het onderwijs en het welbevinden 

van het kind. Hij of zij is ook het 

aanspreekpunt voor de ouders. In de 

ochtend is het onderwijsaanbod gericht 

op de kernvakken zoals rekenen, taal en 

lezen. Dit noemen we het basiswerk. Eén 

van de middagen staat in het teken van 

kunst- en cultuuronderwijs. Dit noemen we 

keuzewerk, omdat kinderen dan kunnen 

kiezen uit cultuurworkshops die bij hen 

passen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De andere twee middagen staan in het 

teken van projectwerk. Leerlingen werken 

binnen een thema aan zelfgekozen 

doelen binnen de domeinen 

geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, 

burgerschap, natuur en techniek. We 

streven ernaar om het onderwijsaanbod 

zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de 

ontwikkeling van het kind. Daarom werken 

leerkrachten op De Schatkamer veel 

samen. Door onder andere groeps-

doorbroken te werken, zijn leerkrachten in 

staat om het onderwijsaanbod zoveel 

mogelijk passend te maken. 

Het onderwijs op 

de Schatkamer 
Onderbouw Bovenbouw 

Groep 1/2 

Groep 1/2 

 

 

Groep 3/4 

Groep 3/4 

Groep 3/4 

 

Groep 5/6 

Groep 5/6 

Groep 5/6 

 

Groep 7/8 

Groep 7/8 

Groep 7/8 

 

De dagelijkse praktijk 

Op De Schatkamer werken de kinderen continue aan 

hun ontwikkeling. We vinden het belangrijk hier goed 

zicht op te houden, daarom brengen we de 

onderwijsbehoeften van de kinderen steeds in kaart. Zo 

zijn we het best in staat om ons onderwijs het best aan 

te laten sluiten op de behoefte van de kinderen. Onze 

organisatie is vanuit deze gedachte vormgegeven. 
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Dit schooljaar starten we op De 

Schatkamer met 11 combinatiegroepen. 

Het werken in dit soort groepen past goed 

in onze visie. Kinderen krijgen zo de kans 

om met elkaar te leren samenwerken, te 

plannen en organiseren. Omdat kinderen 

binnen een combinatiegroep een keer de 

jongste en oudste zijn, kunnen ze zich op 

sociaal- emotioneel vlak breder 

ontwikkelen. Leerkrachten kunnen in 

combinatiegroep gemakkelijker werken 

aan de verschillen in de ontwikkeling van 

kinderen. Het differentiëren is 

eenvoudiger. Omdat we meer 

groepsdoorbroken werken kunnen 

kinderen en leerkrachten ook beter hun 

talenten inzetten.  

 

Basiswerk 

We hanteren binnen de kernvakken het 

Expliciete Directe Instructiemodel. In het 

kort betekent dit dat we vaardigheden en 

kennis met de kinderen verkennen en 

oefenen, waardoor ze het zelf kunnen. 

Kinderen leren altijd zelf, maar nooit alleen. 

De leerkracht is beschikbaar, als dat nodig 

is. Ook zorgen we voor differentiatie 

binnen het aanbod. We zorgen dat elk 

kind zoveel mogelijk uitgedaagd wordt. 

 

De Schatkamer werkt met de 

rekenmethode Wereld In Getallen. We 

hebben hiervoor gekozen, omdat we onze 

leerlingen goed en uitdagend materiaal 

willen geven en onze leerkrachten goed 

willen faciliteren. De methode geldt als 

een richtlijn die ons in staat stelt 

gestructureerd aandacht te besteden 

aan alle rekendoelen. Dit betekent niet 

dat we de methode blind volgen, we 

maken op basis van de leerbehoeften van 

de leerlingen keuzes in het aanbod. We 

gebruiken het programma Gynzy als 

verwerkingsmiddel tijdens onze 

rekenlessen. Omdat Gynzy een adaptief 

programma is en dus steeds aansluit bij het 

ontwikkelingsniveau van de kinderen, 

wordt elk kind op zijn of haar niveau 

bediend.  

 

Wij hechten veel waarde aan het 

automatiseren van de basisvaardigheden. 

We zetten daar verschillende middelen 

voor in: Rekentuin en Bareka. Het 

automatiseren van rekenvaardigheden 

heeft een vaste plek op de dagplanning.  

 

Voor het taalonderwijs maken wij gebruik 

van de methode Staal. Bij het leren spellen 

zetten we deze methode in, zodat 

spellingregels op een gestructureerde 

manier worden aangeleerd. Dit geldt ook 

voor grammaticaregels. Het schrijven van 

teksten doen wij buiten de methode om; 

schrijven wordt betekenisvol als dit 

betrekking heeft op de belevingswereld 

van de leerlingen.  

 

Het leren omgaan met teksten oefenen 

we op verschillende manieren, maar 

steeds door nadrukkelijk aan te sluiten op 

de belevingswereld van onze leerlingen. 

Nieuwsbegrip is een methode die aan de 

hand van actuele onderwerpen werkt 

aan correct strategiegebruik en 

uitbreiding van de woordenschat. Door 

het gebruik van modellen leren leerlingen 

verbanden leggen.  
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Tekstbegrip komt het beste tot stand als 

met voldoende kennis van de wereld die 

verbanden worden gelegd. Daarom 

zetten wij in ons projectonderwijs veel 

teksten in die betrekking hebben op de 

onderwerpen die op dat moment ‘leven’. 

Het omgaan met teksten wordt steeds 

door de leerkrachten voorgedaan. Zij 

bieden ook verschillende werkvormen 

aan, zoals het tijdens klassegesprekken 

verdedigen van standpunten, het luisteren 

naar argumenten en het verbreden van 

het wereldbeeld door kennis te nemen 

van andere meningen en overtuigingen.  

 

De methode Veilig Leren Lezen wordt 

ingezet bij het ontwikkelen van het 

aanvankelijk lezen. Ook hier is de methode 

niet zaligmakend; leerkrachten zetten 

vooral in op het aanwakkeren van het 

leesplezier en dus het maken van 

leeskilometers.  

 

Projectwerk 
De zaakvakken rond wereldoriëntatie 

worden groepsdoorbroken   aangeboden   

binnen   een bouw.   Kinderen   uit   de   

verschillende jaargroepen werken dan 

samen   in   workshops aan een project. 

De leerlingen en leerkrachten zorgen 

gezamenlijk voor   de   ontwikkeling   van 

het project. Door groepsdoorbroken te 

werken, is er voldoende ruimte om 

uitdaging, verantwoordelijkheid en 

ondernemingszin bij kinderen te 

stimuleren. 

 

De onderwerpen van workshops rond 

wereldoriëntatie worden op twee 

manieren vastgesteld. Er is een aanbod 

gebaseerd op de kerndoelen, maar het is 

ook mogelijk dat de wereld om ons heen 

een onderwerp aandraagt. Dat zijn voor 

ons kansen om op in te haken.  

 

 

Tijdens het schooljaar 2022-2023 gebruikt de 

Schatkamer de methode Blink en gebruikt 

dit jaar om een methodiek te vinden die 

nog beter bij de visie van de Schatkamer 

past.  

 

Talentworkshops & 

cultuuraanbod 
We vinden het belangrijk dat kinderen 

hun talenten kunnen ontdekken en dit 

talent verder kunnen ontwikkelen. 

Daarom bieden we op één van de 

middagen workshops aan,  die  in  het 

teken  staan  van   talentontwikkeling.   De 

kinderen kunnen kiezen uit verschillende 

workshops, die in de unit worden 

aangeboden. Deze workshops staan  in  

het  teken  van  kunst en cultuur, muziek, 

natuur, techniek of sport. 

Maar kinderen kunnen ook kiezen om te 

koken,  te helpen bij de kinderopvang, de 

moestuin om te spitten, etc. Elke periode is 

er weer een heel nieuw aanbod, waar 

kinderen zich voor in kunnen schrijven. 

De Schatkamer is een Cultuurschool, wij 

werken nauw samen met de Stadkamer. 

Regelmatig komen partners van de 

Stadkamer workshops verzorgen op de 

school.     De doelen uit de workshops vallen 

onder het curriculum van cultuur-

educatie. 

Wij vinden het belangrijk dat zowel 

kinderen als  ouders op onze school hun 

talenten in kunnen zetten. Niet alleen 

leerkrachten en externen verzorgen 

workshops, maar ook kinderen en ouders. 

Ouders zijn dan ook  van  harte 

uitgenodigd  om  zich  in  overleg  met  de 

leerkracht van hun kind aan te melden 

voor het verzorgen van workshops. 
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Overgaan & zittenblijven 

Kinderen op  De  Schatkamer  gaan  

zoveel mogelijk  met  hun  groep  mee.  

We  streven ernaar om alle kinderen 

jaarlijks mee  te  laten gaan met de 

groep. Soms kan het echter zo zijn, dat 

de stap  naar  een  volgend  leerjaar  zo  

groot is, dat het welbevinden van  

kinderen  in  het geding  komt.  In  

gesprek  met  ouders  bekijken we of het 

misschien een betere keuze is om een 

leerjaar opnieuw te doen. Hierin heeft 

de school  een bepalende rol. 

 

Portfolioweken 

Tweemaal per jaar zijn er portfolioweken 

op De Schatkamer. Samen met de 

kinderen wordt gekeken naar hun 

ontwikkeling. Wat hebben ze geleerd? 

Hoe hebben ze dat voor elkaar 

gekregen?  Wat willen ze in de 

volgende periode leren? Dit coachen 

doen we door kleine gesprekjes te 

voeren met kinderen, een klein groepje 

of de jaargroep. Materiaal waarmee 

kinderen laten zien hoe ze gegroeid zijn, 

wordt         verzameld in het  digitale  portfolio 

(Rapportfolio). Binnen het rooster is  tijd 

ingeruimd om hieraan te werken. Zo 

houden kinderen zelf hun ontwikkeling  

continu  in  het oog. Ook levert het mooie 

gesprekken tussen klasgenoten op. 

Portfolio’s  leveren  een belangrijke 

bijdrage aan de kwaliteit van ons 

onderwijs.  Ze  geven  een  gedetailleerd  

beeld van het leren en  de  ontwikkeling  

van  het  kind.   Ze laten niet alleen zien, 

welke kennis en vaardigheden  een  kind  

beheerst,  maar  geven ook informatie  

over  de  kwaliteit  van  het  werk en van 

het proces, dat tot het uiteindelijke 

resultaat heeft geleid. Ons portfolio  

bestaat globaal uit drie delen: 

   

  Dit ben ik 

  Zo werk ik 

  Dit kan ik 

 

Het portfolio vormt de basis van het 

portfoliogesprek met groepsleerkracht en 

ouders. Hierbij laat het kind het werk zien, 

waar  het trots op is. Dit werk is vaak ook 

door het kind zelf gekozen. 

Ook de leerkracht heeft hier invloed op, 

door tijdens de   gesprekken   aandacht   

te   besteden aan het gemaakte werk. 

Tijdens het gesprek is de inbreng van het 

kind meer en meer leidend tijdens de 

schoolloopbaan. Hij of zij voert het woord, 

met ondersteuning van   de   leerkracht. 

Het portfolio is dan ook meer dan een 

verzameling werkjes. Het gekozen werk   

heeft een verhaal, een verhaal over 

inspanning en resultaat. Kinderen geven 

aan, waarom ze juist voor dit werk 

gekozen hebben. Denk aan mooi 

geschreven letters en woorden, moeilijke 

rekensommen die beheerst worden, of 

een verslag over een ruzie die opgelost 

werd. 

Kinderen leren om relatie te leggen 

tussen wat ze doen en wat het hen 

oplevert. 
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KiVa 

Vanaf dit schooljaar zijn wij een 

gecertificeerde KiVa-school en hebben wij 

de eer dat wij een ambassadeursfunctie 

mogen vervullen.  

KiVa is een preventief, schoolbreed 

programma gericht op  het  versterken  

van  de  sociale veiligheid en het 

tegengaan van pesten op basisscholen. 

KiVa zet in op  positieve groepsvorming 

en stimuleert de sociale vaardigheden 

en de sociaal  emotionele ontwikkeling 

van kinderen. Daarmee wordt de sociale 

veiligheid en het pedagogisch klimaat 

op school verbeterd. Binnen KiVa  ligt  de  

nadruk  op de groep als geheel en dus 

niet op specifieke individuen. Het motto 

van KiVa luidt dan ook: ‘Samen maken 

wij er een fijne school van!’ 

 

KiVa is goedgekeurd door het NJi 

(https://www.nji.nl/) en het 

meetinstrument van KiVa, de KiVa-

monitor, voldoet aan de eisen die 

volgen uit  de  wet sociale veiligheid op 

school. Bovendien is  KiVa          het eerste en 

enige programma  voor basisscholen 

waarvan wetenschappelijk is bewezen 

dat het werkt! 

 

Ondersteuning in de 

leerprocessen 

Daar waar extra ondersteuning geboden 

is voor onze leerlingen, gaan we 

planmatig te werk. De 

onderwijsbehoeften van  de  leerlingen  

brengen we  in  kaart.  Dit  gebeurt  onder  

andere  tijdens de lessen, waarbij de 

leerlingen bezig zijn en de leerkrachten 

door observaties, het  checken  van het  

werk  en  de  methode  gebonden  

toetsen, hun kinderen goed in beeld 

krijgen. Daarnaast hanteren we een 

systeem van niet methode gebonden 

toetsen (Cito), die in iedere jaargroep 

medio en eind schooljaar worden 

afgenomen. 

Ondersteuningsvragen komen tijdens 

een groeps/leerlingbespreking aan de 

orde. 

We proberen zoveel  mogelijk  hulp  ‘op  

de  vloer’ te organiseren. Daarbij 

ondersteunen collega’s elkaar, ook 

vanuit een specialisatie.  We beschikken 

intern over een team van 

gespecialiseerde leerkrachten, het 

zogenaamde kaderteam.  Een  

kaderteam  bestaat  uit  een intern 

begeleider, een didactisch coach, een 

taalspecialist, een rekenspecialist, een 

gedragsspecialist, een specialist  jonge  

kind  en een onderwijskundige. 

Binnen ons Kindcentrum bieden wij 

ruimte aan twee aanbieders van 

logopedie. 

Ook werken wij intensief samen met een 

fysiotherapeut  en  de  jeugd-  en  

gezinswerker van het sociale wijkteam. 

Extern staan er ons orthopedagogen en 

ambulant begeleiders ter beschikking  

vanuit   het   Samenwerkingsverband. De 

intern begeleider voert ten aanzien van 

de (extra) zorg altijd de regie. 

 

 

 

 

Sociaal- 

emotionele ontwikkeling 
 

 

https://www.nji.nl/
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Meer- en hoogbegaafdheid 

De Schatkamer laat  haar  onderwijs  

zoveel mogelijk  aansluiten  bij  de  

natuurlijke ontwikkeling van de 

leerlingen, dat geldt ook de 

onderwijsbehoeften van  de  meer-  en 

hoogbegaafde leerlingen. De 

Schatkamer  heeft twee specialisten op 

het gebied van meer- en 

hoogbegaafdheid.   Deze    specialisten 

ondersteunen de leerkracht in  het  

signaleren  en het ontwikkelen van een  

passend  aanbod  voor deze   leerlingen.   

Hoogbegaafde   leerlingen kunnen 

aansluiten bij  de  Kangoeroe  of 

Cnopiusklas. Dit is een bovenschoolse 

lesvoorziening, die speciaal voor hen is 

ingericht.  Wekelijks ontmoeten zij andere 

leerlingen met dezelfde 

onderwijsbehoefte  van  andere  

scholen. Ze ontvangen een verrijkend 

lesaanbod en leren omgaan met hun 

hoogbegaafdheid. 

 

Contactgegevens van ondersteunende 

specialisten staan achter in deze gids 

vermeld. 

 

De Huiskamer 

Vanaf  januari  2020  kunnen  de  

leerlingen gebruik maken van de 

huiskamer. De huiskamer biedt een 

rustige werkomgeving voor  leerlingen 

die dat om verschillende redenen even 

nodig hebben. Dat kan zijn om even tot 

rust te komen, werk af te maken omdat  

het  even  in  de  groep niet lukt, er een  

gesprekje  over  welbevinden nodig is  of  

omdat  een  leerling  daar  geleerd wordt 

een stappenplan toe te passen. 

Bezoeken aan de huiskamer kunnen een 

tijdelijk, een structureel of incidenteel 

karakter hebben. 

De coach van de huiskamer is een zeer 

ervaren preventief begeleider met veel 

kennis van het regulier en speciaal 

onderwijs. 
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Leerlingvolgsysteem 

De leerkrachten observeren de kinderen 

in hun groep tijdens de instructie en de 

verwerking als ze een workshop volgen 

of met elkaar spelen. 

De leerkrachten stellen zich de 

volgende  vragen: 

 

Deze gegevens zijn heel waardevol   en   

bieden veel informatie om gericht met de 

kinderen te werken. Om informatie te 

krijgen over welke vaardigheden een kind 

beheerst, nemen we ook  toetsen af. Op 

De Schatkamer worden twee soorten 

toetsen onderscheiden: 

Toetsen die de leerkracht afneemt bij 

een kind,    deze zijn methode- of leerlijn 

gebonden. 

Daarnaast worden de landelijk 

genormeerde toetsen afgenomen, in 

ons geval de Cito. Deze toetsen 

verschaffen belangrijke informatie  aan 

de leerkracht of school als 

benchmarking. Hoe doet mijn groep/ 

school  het?  Welke aanpassingen 

moeten wij doen aan ons onderwijs? 

Naast het afnemen van toetsen, 

reflecteert het kind op zijn handelen, 

talentontwikkeling, het proces en de 

resultaten. Dit wordt vooral zichtbaar 

gemaakt in het digitale portfolio. 

 

Het   sociaal-emotioneel   welbevinden   

wordt twee keer per jaar, in de maanden 

oktober en april, gemonitord door het 

afnemen van de vragenlijsten van KiVa. 

De vragen gaan onder meer over 

welbevinden, sociale veiligheid, pesten 

en (vriendschaps) relaties in de klas. 

Door de KiVa-monitor af te nemen, 

voldoet onze school aan  de 

monitoringseis die volgt uit de wet 

sociale veiligheid op school. 

Nadat de leerlingen de vragenlijst 

hebben ingevuld, krijgen   de   

leerkrachten   een   rapport van hun 

groep, inclusief sociogrammen. Met het 

groepsrapport krijgen zij een helder 

beeld van hoe hun groep in elkaar steekt, 

zodat zij hun handelen   daarop   kunnen   

aanpassen.   De rapporten en de 

sociogrammen geven een objectief 

beeld van het sociaal-emotionele 

welbevinden en groepsdynamiek. 

De uitkomsten worden met  het  team  

besproken en indien nodig worden 

m.b.v. het KiVa-team interventies 

ingezet.  

De kwaliteit van ons  

onderwijs 
 

 

Hoe is het met het welbevinden van het kind 

gesteld? 

 

Hoe betrokken is het kind bij het onderwijs? 

Wat zijn de talenten van dit kind? 

 

Op welke manier kan ik dit kind het beste 

benaderen? Hoe is de relatie van het kind 

met leerkracht en met zijn groep? 

 

Welke leerstrategie sluit aan bij dit kind? 

Heeft het kind zelfvertrouwen en een positief 

zelfbeeld? 

 

Heeft het kind een goede werkhouding? 

 

Wat kan ik doen om te zorgen dat de 

ontwikkeling van dit kind optimaal verloopt? 

 

Hoe zit het met de motivatie om te leren bij 

dit kind? 

 

Ontwikkelt het kind zich optimaal?  

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid
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Daarnaast levert KiVa een rapport op 

schoolniveau. In dit schoolrapport 

worden de trends en ontwikkelingen op 

schoolniveau gepresenteerd. Dat levert 

goede informatie op waarmee beleid 

kan worden ontwikkeld, getoetst en 

verbeterd. 

Landelijk   genormeerde    toetsen    

worden    in iedere groep medio- en eind 

van het schooljaar afgenomen. Iedere 

basisschool van Openbaar Onderwijs 

Zwolle en Regio werkt met een uniforme 

toetskalender   en   bijpassend protocol.    

Genormeerde   toetsresultaten worden 

opgeslagen in ons   Leerlingvolgsysteem, 

dat onderdeel uitmaakt van het 

administratie- systeem ParnasSys. Data 

verkregen uit genormeerde toetsing en 

de uitkomsten van de KiVa-monitor 

worden (verplicht) aangeleverd bij 

College van Bestuur en de 

Onderwijsinspectie. 

 

Kwaliteitszorg 

Binnen het onderwijs op De Schatkamer 

geven we  de kinderen een   optimale   

kans   om   hun   talenten te ontplooien. In 

onze visie past, dat we daarbij niet 

alleen letten op vakken als taal, rekenen, 

biologie, natuur en techniek, maar ook 

op de sociaal emotionele en creatieve 

ontwikkeling. 

Dat wil zeggen dat we de kinderen ook 

leren hoe ze met elkaar omgaan, hoe ze 

zich in  de samenleving gedragen en 

hoe ze hun eigen plek daarin kunnen 

vinden. 

 

 

 

 

 

 

Om de   kwaliteit   van   ons   

onderwijsaanbod en onze organisatie op   

onze   school   te meten, te verbeteren en 

te borgen gebruiken we diverse 

instrumenten. We   volgen   de   uitkomsten 

van en analyseren methode gebonden 

toetsen en CITO toetsen die gemaakt 

worden door de leerlingen. Hierdoor 

krijgen we zicht op de resultaten van ons 

onderwijs. Waar nodig sturen we hierin bij 

door aanpassingen in het leerkracht 

handelen of in het gebruik/inzet van de 

methode/materialen. 

Via ons   preventieve,   schoolbrede   

programma ‘Kiva’, worden twee keer per 

jaar (in oktober en april)   vragenlijsten   

afgenomen   onder   leerlingen uit groep 5 

tot en met 8 om inzicht te krijgen in de 

mate van sociale veiligheid, welbevinden 

en vriendschapsrelaties, de   

zogenaamde   ‘Kiva- Monitor’. Nadat de   

leerlingen   de   vragenlijst hebben 

ingevuld, krijgen de leerkrachten een 

rapport van hun groep,   inclusief   

sociogrammen. Met het groepsrapport   

krijgen   zij   een   helder beeld van hoe 

hun groep in elkaar steekt, zodat zij hun 

handelen daarop kunnen aanpassen. De 

rapporten en de   sociogrammen   geven   

een objectief beeld van het sociaal-

emotionele welbevinden en 

groepsdynamiek. De uitkomsten worden 

met het team besproken en indien nodig 

worden   m.b.v.   het    KiVa-team    

interventies ingezet. Daarnaast levert KiVa 

een rapport op schoolniveau. In dit 

schoolrapport worden de trends en 

ontwikkelingen op schoolniveau 

gepresenteerd. Dat levert goede 

informatie op waarmee   beleid    kan    

worden    ontwikkeld, getoetst en 

verbeterd. 
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2021-2022 

De analyse van de Kiva-Monitor laat zien 

dat het  merendeel van de leerlingen zich 

vaak tot altijd fijn voelt op school en in 

de klas. Dit is iets waar we enorm blij en 

ook trots op zijn! 

In beide bouwen zien we op het gebied 

van rekenen dat er een steeds sterkere 

basis ligt. Dit hebben we te danken aan 

de inzet van de nieuwe  rekenmethode  

en   de   daarbij   behorende expliciete  

directe  instructies.   Om   dit   te 

behouden houden we de lijn vast die al 

ingezet is. Het komende jaar zullen we 

weer extra inzetten op het geven van de 

goede instructie (waaronder het geven 

van feedback) en het spelenderwijs 

verbeteren van het automatiseren.   

Op het gebied van lezen merken we dat,   

door het sluiten van de school vanwege 

Corona, veel kinderen leeskilometers 

hebben gemist. 

Het maken van leeskilometers is van 

essentieel belang bij het vlot leren lezen. 

Extra, gerichte aandacht voor 

leesmotivatie en instructie in alle 

onderbouwgroepen  is daarom van 

groot  belang.  

Ook in de bovenbouw zien we dat de 

basis voor rekenen steeds sterker wordt. 

We merken dat ook de zwakste 

rekenaars hiervan profiteren. Het 

behouden van de expliciet directe 

instructies zal daarom onze aandacht 

blijven  vragen.  Op  het gebied van  

spelling  zijn  de  positieve effecten van 

de inzet van de nieuwe methode ook 

merkbaar. De verwachting is dat dit  zich  

de komende jaren verder positief zal 

ontwikkelen. 

Net zoals ieder jaar heeft groep 8 de CITO 

eindtoets     gemaakt, hieruit is gebleken 

dat De Schatkamer het afgelopen jaar 

onder het landelijke gemiddelde scoort, 

daarom zullen we het komende schooljaar 

extra inzetten op het creëren van een 

stevige basis op reken- en taalgebied.  

Uit   analyses   van het NCO blijkt dat onze 

adviezen voor het grootste deel passend 

zijn, meer dan driekwart van de 

leerlingen   volgt   drie   jaar   na   uitstroom   

een opleiding dat past bij het advies. 

Hiermee zitten wij ook op het landelijk 

gemiddelde. In de tabel vindt u de 

verschillende niveaus waar onze 

leerlingen naar uitstromen. 

Vanuit het Nationaal Programma 

Onderwijs komt extra geld beschikbaar 

voor (onder andere) alle bassischolen   in   

Nederland.   Op   de   Schatkamer wordt 

het geld beschikbaar gesteld voor de 

inzet van onderwijsassistenten en 

specialisten (rekenen, taal, gedrag etc). 

Met de inzet van extra handen in de 

groep is er tijd en ruimte voor de 

groepsleerkracht om interventies op 

groeps- en individueel niveau in te zetten. 

De leerkrachten gebruiken komend 

schooljaar om hier zelf nog vaardiger in 

te worden en het klassenmanagement 

waar nodig aan te passen, zodat ook na 

volgend schooljaar   de   interventies   

doorgezet   kunnen worden. 

De specialisten kunnen, ieder met hun  

eigen expertise, ondersteunen bij de 

keuze van de interventies en mee 

denken en kijken bij complexe 

vraagstukken. 

 

 

Kwaliteit en verbeteringen 
We zijn trots op onze school, maar vinden 

dat het    altijd beter kan. Om kwaliteit te 

borgen en verder te ontwikkelen, zetten 

we een aantal instrumenten in. Het 

gaat hier onder andere om de 

volgende middelen: 

• Leerkrachten blijven continu in 

dialoog met hun kinderen om 

keuzes toe te lichten en te kijken 

waar de kinderen feedback 

kunnen en willen geven; 

• Een tevredenheidsonderzoek onder 

ouders, leerlingen en personeel dat 

we iedere vier jaar              uitvoeren; 
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• Rapportages van het voortgezet 
onderwijs over  leerlingen die daar 

naartoe gegaan zijn; 

• Het organiseren van een 

terugkomdag voor oud-

leerlingen; 

• Analyseren ( inspectie) rapportages; 

• Analyseren van eigen opbrengsten 

door deze te vergelijken met 

landelijke normen; 

• Het cyclisch voeren van 

gesprekken met   teamleden 

door de directie; 

• Het regelmatig monitoren en 

observeren van de kwaliteit op de 

werkvloer door kaderteamleden; 

• Het organiseren van een 

informatieavond aan het begin van 

het schooljaar. Wanneer daar 

aanleiding toe is, worden 

gedurende het jaar ouderavonden 

georganiseerd. 

 

Al deze activiteiten, analyses en 

observaties leveren gegevens op voor 

verbeterpunten en vormen daarmee 

het begin van een school- beleidsplan, 

dat vier jaar lang leidinggevend is   voor 

de jaarplannen. 

Het jaarplan beschrijft welke plannen en 

beleidsvoornemens daadwerkelijk 

gerealiseerd zijn. 

 

Onderwijsinspectie 

Het team van de  Schatkamer  werkt  

voortdurend aan de borging  en  

verbetering  van  de  kwaliteit van haar 

onderwijs. Deze ontwikkeling wordt 

periodiek beoordeeld door de  

onderwijsinspectie. De resultaten van 

inspectiebezoeken van  alle scholen zijn 

terug te vinden op de website van de 

onderwijsinspectie 

(https://toezichtresultaten.onderwijsinsp

ectie.nl). 

 

 

 

Kwaliteit & opleiding 

Het is in het belang van het onderwijs 

aan onze kinderen, dat   

leerkrachten   goed   worden   

opgeleid en goed opgeleid blijven. 

De school ziet het mede opleiden 

van aanstaande collega’s dan ook 

als een verantwoordelijkheid. 

Daartoe werken   we   samen met de 

Pabo’s in Zwolle en leiden we samen 

de nieuwe leerkrachten op. Door 

deze samenwerking worden 

aanstaande leerkrachten ingevoerd 

in de cultuur van de school, maar 

ook van het onderwijs als geheel. 

Dat betekent, dat we als school  

mede de   kwaliteit   van   onze   

nieuwe   collega’s vormgeven, maar 

ook, dat door de inbreng van de 

studenten de zittende leerkrachten 

zich verder professionaliseren. Zo 

maakt het samen   opleiden deel uit 

van onze ambitie de kwaliteit van 

het onderwijs steeds te verbeteren. 

In het kader  van  

professionalisering  volgen 

uiteraard ook leerkrachten studies 

en cursussen. Mogelijk bevat een 

onderdeel van deze 

professionalisering het filmen van  

de  leerkracht  in de klassensituatie. 

Deze  beelden  zijn  uitsluitend voor 

intern gebruik en heeft als doel de 

leerkrachtvaardigheden  te   

vergroten.   Mocht   u hier  bezwaar  

tegen  hebben,  kunt u dat in de 

Parro-app aangeven.  
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De samenhang tussen 

cijfers en het (blijvende) 

resultaat 

Onderwijs is geen vrijblijvende zaak. 

Onderwijs moet iets opleveren. In lijn met 

onze missie en visie, staat voor ons 

voorop, dat dit veel meer is, dan alleen 

cijfermatige resultaten en praktische 

vaardigheden. We   willen,   dat   onze   

leerlingen met de juiste bagage de 

samenleving in gaan. We willen, dat 

onze leerlingen kunnen participeren in 

een wereld, waarvan we niet exact 

weten, hoe die erover twintig jaar 

uitziet. Dit vraagt om een brede kijk op, 

hoe onze leerlingen zich   hebben   

ontwikkeld.   En   dus richten wij onze blik   

regelmatig   voorbij   de muren van De 

Schatkamer. 

Hoe doen onze leerlingen het, nadat ze 

onze school hebben verlaten? Gedijen ze 

in het vervolgonderwijs met de bagage, 

die zij hebben meekregen? 

Onze uitdaging is, om blijvend verbinding 

te leggen tussen hoe een leerling heeft 

gescoord en hoe hij dit daadwerkelijk 

inzet; de verbinding tussen cijfers en   het   

resultaat, tussen ons onderwijs en de 

wereld om ons heen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgang van basisonderwijs 

naar voortgezet onderwijs 

In de bovenbouw worden naast eerder 

genoemde toetsen nog andere toetsen 

afgenomen: 

De NIO: een intelligentieonderzoek  in  

oktober  en een eindtoets in april. 

Al in groep 7 worden leerlingen en hun 

ouders uitgenodigd voor een gesprek over 

het vervolgonderwijs. Gegevens uit het 

leerling- volgsysteem worden naast de 

ambities, verwachtingen   en   wensen   

van   ouders   en leerling gelegd. Van 

daaruit   wordt   een   (jaar) plan opgesteld 

met en door de leerling om deze ambitie 

te kunnen realiseren. In groep 8 volgt 

een laatste inventarisatie, waarna de 

leerkracht een advies uitbrengt en   

bespreekt   met   de leerling en zijn ouders. 

Sinds schooljaar 2014-2015 zijn alle 

scholen verplicht een eindtoets af te 

nemen.  Deze eindtoets wordt  in  april  

afgenomen  en  zal  dus na de 

adviesgesprekken plaatsvinden. Mocht 

de score van de eindtoets hoger 

uitvallen dan het advies, dan kan de 

leerkracht het advies heroverwegen. Het 

eindadvies kan  na  het afnemen van de 

eindtoets, nooit naar beneden bijgesteld 

worden. 

 

 

 

 

 

 

Toelatingsbeleid &  

doorstroom naar andere 

scholen 
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Uitstroom naar 

voortgezet onderwijs 

Net als iedere basisschool   publiceren   

we jaarlijks onze uitstroomcijfers in de 

schoolgids. Het is goed enige duiding aan 

deze cijfers te geven. 

Van alle scholieren in het voortgezet 

onderwijs in Nederland zit ruim 60% op het 

vmbo (Voorbereidend Middelbaar 

Beroeps Onderwijs). Daarbij zijn 

inbegrepen leerlingen die leerweg 

ondersteunend onderwijs volgen (lwoo). 

Van de overige gaat ca. 20% naar het vwo 

(Voorbereidend    Wetenschappelijk     

Onderwijs), ca. 20% naar het havo (Hoger 

Algemeen Voortgezet Onderwijs) en een 

klein percentage naar het 

praktijkonderwijs.  

 

Terugkomdag leerlingen 

voortgezet onderwijs 
Zoals gezegd vinden wij op De 

Schatkamer het (blijvende) resultaat net 

zo belangrijk, als de cijfers. Het volgen 

van oud-leerlingen voor ten minste drie 

schooljaren is wettelijk vastgelegd. Cijfers 

van onze oud-leerlingen worden ons 

toegestuurd door de verschillende scholen 

voor voortgezet onderwijs. 

 

 

Daarnaast organiseert De Schatkamer 

ieder jaar een zogenaamde   

‘terugkomdag   VO’.   Leerlingen die het 

schooljaar ervoor naar het voortgezet 

onderwijs zijn gegaan, worden rond januari 

uitgenodigd voor een terugkomdag. Deze 

terugkomdag bestaat uit twee delen. Het 

eerste gedeelte   bestaat   eruit,   dat   de   

oud-leerlingen aan de bovenbouwers van 

De Schatkamer een presentatie geven 

over het type voortgezet onderwijs, waar 

zij op dat moment zitten. 

Tijdens het tweede deel vertellen zij de 

directie en teamleden, wat zij ervaren 

hebben ten aanzien van de aansluiting 

op het voortgezet onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelatingsbeleid 

Het is onze ambitie om ieder kind op De 

Schatkamer een plekje te bieden. Onze 

onderwijsvorm is erop gericht  zoveel  

mogelijk aan te sluiten  bij  de  (on)  

mogelijkheden  van een leerling. 

Kinderen met een handicap of 

leerstoornis zijn  welkom  op  De  

Schatkamer, mits de bandbreedte  van  

ons  kunnen  dat toelaat.  

 

 

Verdeling basisschooladvies in percentages, voor de schooljaren 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022. 
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Die  bandbreedte  wordt  gevormd  door 

de aard van de handicap  of  stoornis,  

de expertise, die wij daarvoor in huis 

hebben, of in    huis kunnen halen en de 

intensiteit van de begeleiding. 

Wij hebben een school-

ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit 

profiel staat beschreven welke  zorg we 

kunnen bieden op De Schatkamer. 

 

Vanaf 1 augustus 2014  hebben  

schoolbesturen een zorgplicht om  voor  

alle  leerlingen,  die worden aangemeld,  

of  staan  ingeschreven,  een zo  passend  

mogelijk   onderwijsaanbod   te bieden. 

Wanneer ouders hun kind  aanmelden, 

gaan wij daarom met ouders in gesprek 

om te bepalen, of onze school kan 

voldoen in zijn/haar onderwijsbehoefte. 

Hierbij spelen drie  factoren een 

belangrijke rol:  de  (on)mogelijkheden  

van het kind, de (on)mogelijkheden van 

de  school zoals beschreven in het 

schoolondersteunings- profiel en  de  

wensen  van  de  ouders.  Wanneer uit het 

gesprek blijkt, dat  onze  school  kan 

voldoen  aan  de  onderwijsbehoefte  

van  de leerling, gaan we over  tot  

inschrijving  en plaatsing van de leerling. 

Als uit de aanmelding blijkt, dat  er  extra  

ondersteuning  nodig  is,  die de  school  

niet  kan  bieden,  dan  wordt  de leerling 

niet toegelaten.  

De  school  gaat  dan samen met ouders 

op zoek  naar  een  andere school die 

deze ondersteuning wel kan bieden. 

 

 

Om alle kinderen die worden 

aangemeld een passend 

onderwijsaanbod  te  kunnen bieden, 

hetzij op de school van  aanmelding, 

hetzij op een andere school, zijn 

samenwerkingsverbanden opgericht. 

De Schatkamer is onderdeel van 

samenwerkingsverband  De  Stroming.  

Hierin zijn zowel reguliere scholen, als 

scholen voor speciaal basisonderwijs en 

speciaal onderwijs (voor cluster 3 en 4) 

opgenomen. Cluster 3 is het onderwijs 

aan kinderen met een verstandelijke, 

lichamelijke of meervoudige handicap 

en voor langdurig zieke kinderen. 

Cluster 4 is onderwijs   voor   kinderen   met 

ernstige gedrags- of psychiatrische 

stoornissen. 
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Aanmeldingsprocedure 

Ouders bepalen zelf bij welke scholen ze 

hun kind aanmelden. De uiteindelijke 

inschrijving gebeurt uiteraard bij één 

school.  

De aanmeld- en inschrijfprocedure is als 

volgt: 

 

• De ouder meldt zich bij de school, 

minimaal 10 weken voor de 

gewenste inschrijfdatum. 

• De school  gaat  in  gesprek  met  

de  ouder,  om na te gaan of de 

benodigde ondersteuning kan 

worden geboden. Vervolgens 

kan de ouder het 

aanmeldingsformulier invullen. 

 

 

 

 

 

 

• De school heeft 6 weken de tijd 

om te beslissen over de toelating 

van de leerling.   Deze termijn 

mag met maximaal 4 weken 

verlengd worden. 

• De school informeert de ouder 

over het   besluit. 

• Indien de leerling toegelaten kan 

worden, wordt door de ouders het 

inschrijfformulier           ingevuld. 

• Als dit niet het geval is, is het 

schoolbestuur ervoor 

verantwoordelijk dat een school 

wordt gevonden waar een zo 

passend mogelijk 

onderwijsaanbod gedaan wordt  

voor  de leerling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013- 

 2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021-

2022 

Totaal 

aantal 

leerlingen 

per 1 

oktober 

348 360 383 405 384 381 347 302 280 

Percentage 

verwijzingen 

(S)BO 

0,3 0,3 0,3 1,5 1 1,5 1,2 1 1 

Percentage 

andere 

school 

verhuizing 

0,9 0,9 1 2,2 2,6 1,5 5,8 5,6 2,8 

Percentage 

andere 

school 

andere 

reden 

0,3 0,9 1 2,2 2,6 1,5 5,8 5,6 0 

Totaal 

percentage 

uitstroom 

1,5 1,8 1,8 5,9 4,6 9 11,3 11,2 3,8 
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Sociale veiligheid 

De   Schatkamer   kent   drie   basisregels,   

die visueel zichtbaar zijn gemaakt in de 

gang en binnen de units. ‘Voor groot en 

klein zullen we aardig zijn’ verwijst naar 

hoe wij met elkaar om willen gaan. Het 

gaat   erom,   dat   we   onze kinderen leren 

om met respect om te gaan met hun 

medemensen, zowel medeleerlingen, 

leerkrachten als ouders. Afspraken   die   

hierbij horen zijn onder andere: je spreekt 

elkaar op een positieve manier aan, je 

helpt elkaar, je praat ruzie uit, je 

accepteert elkaars ruimte, je laat elkaar 

uitpraten, je luistert naar elkaar, je doet 

niets bij een ander wat je zelf ook niet fijn 

vindt, etc. De tweede basisregel luidt: ‘we 

zullen goed voor de spullen zorgen, dan 

zijn ze weer te gebruiken morgen’. Deze   

regel   gaat   in   wezen over het   omgaan   

met   de   omgeving,   zowel binnen als 

buiten   het   schoolgebouw   en   de 

verdere   leefomgeving.   Afspraken    die    

hierbij horen zijn onder andere: 

je blijft van de bomen af, je ruimt 

rommeltjes op, je zorgt er samen voor dat 

je klas er netjes uitziet, je gaat zuinig om 

met schoolmaterialen, etc. De leraar gaat 

uit van een positieve grondhouding. De 

leraar zorgt voor een goede relatie met 

de leerlingen   en   draagt   zorg   voor hun 

welbevinden, betrokkenheid, motivatie en 

eigenaarschap. De leraar bespreekt in de 

klas de basisregels    en    de    kinderen    

worden meegenomen in het proces van 

afstemmen en verbinden met elkaar. 

Regels die door een groep opgesteld 

worden, worden door een groep 

gedragen. Dat maakt het geheel 

krachtiger, dan het opleggen van regels 

door een leraar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen die zich gekend  en  erkend  

voelen, kunnen ook meebewegen in een 

organisatie. Zij weten, dat de dingen 

gaan, zoals ze gaan, omdat ze invloed 

hebben gehad op het proces. 

Ieder kind heeft recht op een fijne 

schooltijd. De school  heeft  het  protocol  

‘sociale  veiligheid  KC De Schatkamer’ 

opgesteld, dat is te vinden op de 

website van De Schatkamer onder 

tabblad informatie. In dit protocol  

beschrijven  wat  wij doen om onze 

leerlingen die fijne veilige plek te bieden. 

Zo staat er beschreven welke thema’s 

wij  in  de  KiVa-lessen  behandelen  ter  

bevordering van positieve 

groepsvorming  en  het  voorkomen van 

pesten. Kinderen krijgen meer inzicht in 

wat   pesten is en wat zij ertegen kunnen 

doen. Als er zich toch (pest)problemen 

voordoen, dan worden daar 

groepsgesprekken over gehouden. Een 

eventuele volgende  stap  kan  de  

steungroep aanpak zijn. Indien deze niet 

voldoende is zal de herstelaanpak 

ingezet worden. 

De Schatkamer heeft een KiVa-team 

aangesteld. Het KiVa-team is het 

aanspreekpunt voor leerkrachten, 

ouders en leerlingen. Daarnaast 

coördineren de leden van het team  het  

beleid tegen pesten. Het team bestaat 

uit 3 teamleden van De Schatkamer en 1 

teamlid van Doomijn. 

 

 

 

 

 

Veiligheid & 

gezondheid 
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Als er zich ondanks de preventieve 

aanpak in of om onze school 

grensoverschrijdend gedrag voordoet, 

maken   wij   het   betreffende   gedrag 

direct bespreekbaar. We zullen in 

dialoog met kind, ouders en eventuele 

andere betrokkenen zoeken naar 

oorzaken en oplossingen. De ouders van 

een betrokken leerling kunnen te maken   

krijgen    met    disciplinaire    maatregelen, 

met als uiterste vorm schorsing of 

verwijdering. Daar waar schorsing tijdelijk 

zal zijn en vooral als ordemaatregel 

gebruikt   kan   worden,   is verwijdering een 

definitieve maatregel, die als laatste 

maatregel ingezet kan worden.  

Alle scholen van Openbaar Onderwijs 

Zwolle en Regio hanteren een uniform 

schorsings- en verwijderingsprotocol. Dit 

protocol is   te   vinden op de site van OOZ 

en Regio. 

 

Meldcode & verwijsindex 
Net als alle scholen hanteren wij het 

protocol Meldcode & verwijsindex, een 

meldcode voor huiselijk geweld. 

Leerlingen waar wij ernstige  zorgen over 

hebben, worden door de Intern 

Begeleider en bij voorkeur in  overleg  met 

ouders gemeld bij de verwijsindex om  tot 

overleg met andere instanties te komen. 

 

Internet & veiligheid 

ICT is niet meer weg te denken uit de 

samenleving. Dat betekent, dat ook 

kinderen op  De Schatkamer veel met 

ICT-devices werken. In de onderbouw 

wordt gewerkt met tablets en vanaf 

groep 4 krijgen alle leerlingen een eigen 

Chromebook. Voor het gebruik   van   

laptops, tablets en internet worden zo 

nodig workshops georganiseerd. Daarbij 

gaat het om praktische vaardigheden, 

zoals het maken van een PowerPoint of 

Prezi. Maar ook aan de attitude van 

onze kinderen besteden we aandacht. 

 

Moderne media bieden veel kansen en 

kinderen   lijken er mee te vergroeien. Het 

lijkt vanzelf te gaan. Dat is maar 

gedeeltelijk waar. Qua technische 

vaardigheden is het voor kinderen 

makkelijk om te leren hoe een 

computer, tablet of smartphone 

bediend wordt. De inhoud van internet 

maakt het lastig. Veel zaken zijn niet 

geschikt voor kinderen, maar vaak wel 

toegankelijk. Wij werken op school 

binnen een eigen online omgeving.  

Deze  omgeving  is voorzien van  filters,  

die  een  beperkte(re) toegang tot 

internet geven. Filters zijn slechts 

hulpmiddelen. Controle van de 

leerkracht en structurele gesprekken in 

de groep over het gebruik van de 

nieuwe media zijn zeker zo belangrijk in 

het media-wijs maken van de kinderen. 

Ondanks onze inspanningen om  het 

internetgebruik zo  veilig  mogelijk  te  

maken, komt het een enkele keer voor, 

dat een leerling oneigenlijk gebruik 

maakt van de computer. De bewuste  

leerling  wordt  dan  (tijdelijk)  de toegang 

tot computer- en internet ontzegd. Dit 

soort incidenten worden  in  de  groep  

besproken en ouders worden op de 

hoogte gesteld van wat   er gebeurd is. 
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AVG op De Schatkamer 
Ook De Schatkamer moet  voldoen  aan  

de  eisen op de  wet  Algemene  

Verordening  Gegevens (AVG) die per 

25 mei 2018 is  in  gegaan.  Als school 

volgen we hierin het  beleid  van  de 

stichting OOZ. Met alle 

softwareleveranciers die 

leerlingegegevens verwerken, hebben 

we (op bestuursniveau) een 

verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Ook werken we alleen samen met 

leveranciers, die  voldoen  aan  de  eisen  

die  de wet AVG hieraan stelt. Op  

bestuursniveau  is  er een   

Informatiebeveiligings-    en 

privacybeleidstuk opgesteld. Binnen  dit 

beleidsstuk is een privacyreglement  

voor leerlingen en medewerkers  

opgesteld.  Daarin staat beschreven, 

hoe we  omgaan  met personeels- en 

leerlingengegevens. 

 

Elke start van het schooljaar  zullen  we  u 

opnieuw schriftelijke toestemming 

vragen voor het plaatsen  van  

beeldmateriaal  van  uw kinderen op de 

verschillende  social  mediasites van De 

Schatkamer. 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt 

u contact opnemen met de directie. 

 

 

Een veilig leef- en werkklimaat 

Gezondheid en veiligheid liggen in 

elkaars verlengde. Onze school hecht 

veel belang aan een gezond leef-en 

werkklimaat   in   en   rondom de school. 

De GGD screent onze school eens in de 

vier jaar (Checklist Technische Hygiëne 

Zorg Basisscholen) op tal van 

risicofactoren. 

 

 

 

 

Veilige speeltoestellen 

Op ons  schoolplein  zijn  veel  speel 

mogelijkheden voor de kinderen. De 

speel- toestellen worden jaarlijks 

gecontroleerd  door een onafhankelijk 

organisatie. Geconstateerde gebreken  

worden  gedocumenteerd  en ver-

holpen. Incidenten  met  speeltoestellen 

worden eveneens vastgelegd en 

kunnen  leiden  tot extra maatregelen. 

 

 

Ongelukken, letsel & ziekte 
Als uw kind op school een ongelukje krijgt, 

dat  niet ernstig is, behandelen wij dit zelf. 

Er zijn altijd meerdere teamleden met een 

bedrijfshulpverleningsdiploma, 

zogenaamde BHV-ers, aanwezig. Deze 

teamleden worden jaarlijks (bij)geschoold. 

Namen van teamleden met een BHV 

opleiding vindt u achter in deze gids. 

Mocht er sprake zijn  van  ernstiger  letsel  

of ziekte, dan neemt de leerkracht van  

uw  kind direct contact met u op met de 

vraag, of u uw kind kunt begeleiden naar 

de huisarts. Om die reden is het van groot 

belang,  dat  wij  over actuele 

telefoongegevens  beschikken.  Ieder 

nieuw schooljaar wordt  u  gevraagd  

deze gegevens  te  checken  en  

eventuele veranderingen door te geven  

aan  de administratie. Tussentijdse  

veranderingen  dient      u op eigen initiatief 

te melden  bij  de administratie. 

 

 

Brandveiligheid 

De brandweer heeft een gebruiks-

vergunning afgegeven en daarmee de 

school brandveilig verklaard.  

De interne bedrijfshulpverleners hebben 

samen met de directie een 

ontruimingsplan opgesteld. Tweemaal 

per jaar houden we een geplande 

ontruimingsoefening voor de hele 

school (ook Doomijn wordt hierbij 

betrokken). 
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Verkeersveiligheid 

Samen met u proberen wij de 

verkeerssituatie rondom de school zo 

veilig mogelijk te maken. Komt u met de 

auto, parkeer deze dan zodanig, dat dit 

geen gevaar en overlast oplevert voor 

leerlingen en omwonenden.   Het   is   niet 

toegestaan de auto langs of op de stoep 

te parkeren, noch op de straten rondom 

de school, noch buiten de vakken van 

het parkeerterrein. Wij verzoeken u 

zoveel mogelijk uw kind per fiets, of 

lopend naar school te brengen. Fietsen 

moeten in de fietsenstalling naast de 

school gezet worden. Parkeren kan op 

de parkeerplaatsen aan de 

Bergentheimstraat. 

 

Verklaring omtrent gedrag 

(VOG) 

Alle medewerkers die   direct   in   contact   

staan met kinderen beschikken over een 

verklaring omtrent gedrag (VOG). Dat 

geldt dus niet alleen voor leerkrachten, 

onderwijsassistenten, administratief 

medewerkers, conciërges en stagiaires, 

maar ook voor alle andere medewerkers.   

Medewerkers   van    Doomijn,    die de   

begeleiding   verzorgen   tijdens   de 

middagpauze, hebben een kopie van 

deze VOG afgegeven bij de   schoolleider   

van   De Schatkamer. 

 

Gezond eten 

Leerlingen nemen voor de kleine pauze 

en de middagpauze zelf brood, fruit en 

iets te drinken mee. We beschouwen 

een gezonde lunch van belang om 

goed te kunnen presteren. Snoep en 

koolzuurhoudende dranken  raden  we  

daarom af. 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen vieren hun verjaardag in hun 

stamgroep en mogen  dan  natuurlijk  

trakteren. Er zijn erg veel leuke, gezonde, 

lekkere en creatieve traktaties te 

bedenken. We laten de keuze van de 

traktatie graag aan u over en 

vertrouwen erop, dat u daarbij 

rekening houdt     met de gezondheid van 

de leerlingen. 

 

Hoofdluis 

Hoe vervelend ook, hoofdluis komt op 

iedere school voor. Zo ook op De 

Schatkamer. 

Het is goed te beseffen dat hoofdluis 

niets met slechte hygiëne te maken 

heeft. Wel is het voor een school 

belangrijk hier alert en adequaat op te 

reageren. Daarom werken we  op  De 

Schatkamer met een luizenprotocol. 

Voor de vakantie zal elke leerkracht  een  

oproep  doen naar de ouders om te 

komen  helpen  met  de luizen controle. 

We streven ernaar, om na elke vakantie 

te controleren, of er hoofdluis is in de 

klas. Ouders van kinderen bij wie 

hoofdluis is geconstateerd,   worden   

persoonlijk geïnformeerd door de 

leerkracht van hun kind. Verder zal er een 

groepsapp uitgaan naar alle ouders van  

die  groep,  waarin  vermeld  wordt, dat 

er hoofdluis heerst in de groep. 

 

Veilig medicijngebruik 
Kinderen krijgen soms medicijnen of 

andere middelen voorgeschreven, die zij 

een aantal malen per dag moeten 

gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te 

denken valt aan pufjes voor astma, 

antibiotica, of zetpillen. Ouders vragen 

aan de leerkracht om deze middelen te 

verstrekken. In dergelijke situaties is 

schriftelijke toestemming van de ouders 

noodzakelijk. Onze school werkt met het 

Protocol medicijnverstrekking en 

medische handelingen van de GGD. Dit 

protocol is op school in te zien. 
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Een veilige en gezonde 

werkplek voor teamleden 
Net als voor onze leerlingen, is ook voor 

teamleden een prettige en veilige 

werkplek een cruciale voorwaarde om 

goed te kunnen functioneren. 

Voor leerkrachten en onderwijsassistenten 

geldt, dat zij een prachtig, maar ook 

veeleisend vak hebben. Een derde tot de 

helft van alle werkzaamheden van een 

leerkracht speelt zich buiten de 

lesgebonden uren af. De directie draagt 

zorgt voor een evenwichtig mogelijke 

taakbelasting. Openbaar Onderwijs Zwolle 

en Regio werkt samen met de Arbo-Unie 

om uitval van leerkrachten zoveel mogelijk 

te voorkomen. Toch gebeurt het weleens 

dat een leerkracht langdurig uitvalt. De 

(Arbo)arts stelt dan een probleemanalyse 

op. De schoolleider en de zieke leerkracht 

stellen vervolgens een plan van aanpak 

op. Hier wordt een arbeidsdeskundige bij 

ingeschakeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheidsplan 

Kortom: het is van groot belang, dat uw 

kind en u zich veilig voelen op school. 

Om  zowel  de sociale als de fysieke 

veiligheid te waarborgen, heeft de 

school  een  veiligheidsplan  opgesteld. 

Alle onderwerpen die met veiligheid te 

maken hebben, zijn hierin opgenomen. 

Te denken  valt aan de regelgeving 

omtrent medicijngebruik, verkeers-

veiligheid,  maar  ook   de 

klachtenregeling en het pestprotocol. 

Het veiligheidsplan ligt ter inzage op 

school. 
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Schooltijden 
De schooltijden voor alle leerlingen op De 

Schatkamer zijn gelijk. De deuren van de 

school gaan om 8.20 uur open. Iedere 

schooldag begint om 8.30 uur. Uw kind 

dient vóór die tijd in de stamgroep 

aanwezig te zijn; we starten op dat 

moment met de lessen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het uitgaan van  de  school  wachten  

ouders op het plein om hun kinderen 

op te halen. De ruimte voor de deuren 

moet (ruim) vrij blijven. Leerkrachten 

hebben dan een beter  overzicht over 

het plein en zien zo, welke kinderen er 

al opgehaald zijn. De  onderbouw-

kinderen  zijn  op te halen in hun eigen 

groepsvak. 

 

Tussenschoolse opvang 
Op De Schatkamer werken we met 

een verkorte middagpauze. Dat 

betekent, dat de  kinderen tussen de 

middag een  lunchpauze  hebben  van 

drie kwartier. De kinderen eten met hun 

eigen leerkracht in de groep. Voor of 

na het eten gaat iedereen een half uur 

naar buiten om te spelen. Bij de pauze 

op school worden de leerlingen dat 

half uur begeleid door drie medewerkers 

van Doomijn  (TSO)  en  teamleden  van  

De Schatkamer.  

 

 

Zo bieden we gegarandeerde en 

professionele begeleiding aan de 

leerlingen. Uitgangspunt is  dat  leer-

lingen  kunnen ontspannen in een 

veilige en plezierige sfeer, op een 

natuurlijk vormgegeven plein. 

 

Het kwalitatief goed regelen van de 

lunchpauze kost geld, er wordt 

professionele begeleiding ingezet. 

Hiervoor wordt jaarlijks een verplichte 

bijdrage aan u gevraagd, dit omdat 

we niet met een continurooster werken. 

De stichting Oudergelden  bekostigt   de   

tussenschoolse opvang met behulp van 

de verplichte  TSO- bijdrage indien uw 

kind(eren) tijdens de middagpauze op 

school blijven. Deze bijdrage wordt 

jaarlijks aan alle ouders gevraagd. 

 

De kosten voor de TSO bedragen vanaf 

het schooljaar 2019-2020 €45,- per kind per 

jaar. De bedragen worden vastgesteld 

door de Stichting Oudergelden  en  

afgestemd  met  de  MR.  Dat komt neer 

op circa € 0,38 per dag, voor drie 

pedagogisch  medewerkers   op   het   

schoolplein. U ontvangt  in  september  

een  machtiging  voor de TSO kosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooltijden, vakanties & 

verlofregelingen 
 

 

 

inloop 08.20 - 08.30 

maan-, dins-, donderdag     08.30 - 14.45 

woensdag en vrijdag      08.30 - 12.45 

uur 
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Onderwijstijd & vrije dagen 
Bij het berekenen van de onderwijstijd in 

relatie tot de vrije dagen gaan we uit van 

een aantal principes:   alle    leerlingen    

(onder-    en bovenbouw) gaan gelijke 

tijden naar school. 

Leerlingen zijn vrij op studiedagen  

(marge- dagen) van het personeel (zie 

jaarkalender op de website). 

We houden ons aan de wettelijke kaders. 

Het ministe-rie van   OC&W   stelt   dat   

leerlingen   in hun basisschool-tijd over 8 

leerjaren gemiddeld  940 schooluren per 

jaar moeten maken (8 x 940 = 7520 uur in 

totaal). 

 

Eerste schooldag maandag 29 augustus 2022 

Herfstvakantie maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022 

Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023 

Goede Vrijdag vrijdag 7 april 2023 

Tweede paasdag maandag 10 april 2023 

Meivakantie vrijdag 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaartsdag & 

dag erna 
donderdag 18 & vrijdag 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie maandag 24 juli t/m 1 september 2023 

 

Maandag 10 oktober 2022 

Woensdag 16 november 2022 

Donderdag 6 april 2023 

Dinsdag 30 mei 2023 

 

 

 

 

 

  

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 
 

Studiedagen schooljaar 2022- 2023 
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Buitenschoolse opvang 

Scholen zijn wettelijk verplicht ruimte te 

bieden voor het organiseren van voor- en 

naschoolse opvang. Zij zijn niet 

verantwoordelijk voor de uitvoering en het 

plaatsingsbeleid. Op De Schatkamer   

wordt   de   voor-en   naschoolse opvang 

verzorgd door Doomijn, één van de 

kernpartners   van   Kindcentrum   De   

Schatkamer. De voorschoolse opvang start 

om 7.30 uur, op aanvraag om 7.00 uur. 

De leidsters brengen, binnen ons 

gebouw, uw kind naar   de   stamgroep   

en   vangen   de leerlingen na schooltijd in 

de centrale hal weer op. De naschoolse 

opvang is open tot 18.15 uur. Prijzen van 

de voor- en naschoolse opvang kunt  u 

opvragen bij Doomijn. 

 

Ziekmelding van uw kind 

Het kan zijn, dat uw kind niet naar school 

kan komen, omdat hij of zij ziek is. Het is 

belangrijk, dat u dit aan ons laat weten, 

omdat wij uw kind  anders missen en ons 

ongerust maken. Tussen 8.00 en 8.20 uur 

kunt u bellen  met  de administratie van 

de school. Telefonische meldingen 

noteren wij op een absentenbriefje. 

Vanaf dit schooljaar kunt u uw kind ook 

afmelden in de Parro-app. 

Wordt een leerling niet afgemeld, dan 

neemt de  leerkracht of  de  administratie  

zo  spoedig mogelijk contact met u op. 

Het is  niet  de bedoeling, dat u uw kind 

afmeldt via de e-mail. Leerkrachten 

hebben vaak niet  de  mogelijkheid om 

de e-mail te lezen, voordat de  

schooldag begint. Komt uw kind 

regelmatig te laat, of verzuimt het  vaak,  

dan  nodigt  de  leerkracht  u uit voor een 

gesprek over de oorzaak van het 

verzuim en mogelijke oplossingen. 

Verzuimt uw kind  langer  dan  drie  

dagen  zonder  geldige reden, dan volgt 

een melding bij de leerplichtambtenaar 

van de gemeente Zwolle.  

 

Wanneer uw kind ziek is en  ook  gebruik  

maakt van  buitenschoolse  opvang,  

dient  u  ook  deze zelf op de hoogte  te  

brengen  van  het  feit,  dat uw kind die 

dag niet aanwezig zal zijn. 

 

Ziekte van een leerkracht 
Als een leerkracht ziek is, wordt deze 

vervangen door een invaller. Openbaar 

Onderwijs Zwolle heeft daartoe een 

eigen invalpool opgezet. 

 

Mocht er geen invaller beschikbaar zijn, 

onderzoeken we de mogelijkheid om 

een onderwijsassistent of stagiair(e) voor  

de  groep  in  te  zetten.  Zijn hier  ook  

geen  mogelijkheden  toe  wordt  de 

groep van de afwezige  leerkracht  

verdeeld  over de overige groepen 

en/of bouwen.  In noodsituaties  en  dus  

bij  hoge  uitzondering, kunt u als ouder 

verzocht worden uw kind(eren) thuis op 

te  vangen.  Bent  u  niet  in  de 

gelegenheid uw  kind  thuis  op  te  

vangen  of elders onder te  brengen,  

dan  zorgen  wij uiteraard voor opvang. 

 

Verlof religieuze 

verplichtingen 

Wanneer een kind plichten vervult die 

voortvloeien uit   godsdienst   of   levens- 

overtuiging, bestaat er recht op verlof. 

Als richtlijn geldt, dat hiervoor één dag 

per verplichting vrij wordt gegeven.   U   

dient   dit minimaal twee dagen van 

tevoren te melden bij        de schoolleider. 
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Vakantieverlof 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen 

een uitzondering   op    de    hoofdregel    

gemaakt worden, als het kind tijdens de 

schoolvakanties niet op vakantie kan 

gaan door de specifieke aard van het 

beroep van (één van) de ouders. In dat 

geval mag de schoolleider eenmaal per 

schooljaar het kind vrijgeven, zodat er 

toch een gezinsvakantie kan 

plaatsvinden. Het betreft de enige 

gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij 

aanvraag moet een werkgevers-

verklaring worden gevoegd, waaruit de 

specifieke aard van het beroep   en   de   

verlofperiode   van   de betrokken ouder 

blijkt. 

In verband met een eventuele 

bezwaarprocedure moet de 

aanvraag ten minste acht weken van 

tevoren bij de schoolleider worden 

ingediend. 

Geldende   criteria:   de   verlofperiode   

mag eenmaal per schooljaar worden 

verleend; de verlofperiode mag 

maximaal tien schooldagen beslaan; de 

verlofperiode mag niet in de eerste twee 

weken van het schooljaar vallen. 

 

Verlof andere gewichtige 

omstandigheden 

Onder ‘andere gewichtige  

omstandigheden’ vallen 

situaties die niet onder artikel 11 

a t/m g van de Leerplichtwet 

vallen. 

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

 

• Bijwonen van een huwelijk van 

bloed- of         aanverwanten; 

• Verhuizing; 

• Ernstige ziekte van bloed- of 

aanverwanten; 

• Overlijden van bloed- of 

aanverwanten; 

 

• Viering van een ambts- of 

huwelijksjubileum van bloed- of 

aanverwanten; 

• Voldoen aan een wettelijke 

verplichting, voor zover dit niet 

buiten  de  lesuren  kan 

geschieden; 

• Calamiteiten en, naar het oordeel 

van de schoolleider, belangrijke 

redenen. 

 

De volgende situaties zijn geen ‘andere 

gewichtige omstandigheden’: 

 

• Familiebezoek in het buitenland; 

• Wereldreizen; 

• Vakantie in een goedkope 

periode of in verband met een 

speciale aanbieding; 

• Vakantie onder schooltijd bij gebrek 

aan andere 

boekingsmogelijkheden; 

• Uitnodiging van familie of  vrienden  

om  buiten de normale  

schoolvakantie  op  vakantie  te 

gaan; 

• Eerder vertrek of latere terugkeer in 

verband met (verkeers)drukte; 

• Verlof voor een kind, omdat 

andere kinderen uit het gezin al 

of nog vrij zijn; 

• Gescheiden ouders  waardoor  het  

kind mogelijk aan twee vakanties 

kan deelnemen. 

 

Verlofaanvragen worden altijd individueel 

beoordeeld. Een aanvraag voor verlof 

wegens ‘andere gewichtige 

omstandigheden’ dient zo spoedig 

mogelijk bij de schoolleider te worden 

ingediend. Een aanvraagformulier is bij de 

administratie te verkrijgen. 
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Het kan voorkomen, dat een leerling of 

een gezinslid tijdens de vakantie   ziek   

wordt, waardoor de leerling pas later op 

school kan terugkeren. Om misverstanden 

te voorkomen is        het van belang om   dan   

een   doktersverklaring    uit het vakantieland 

te vragen, waaruit de duur,    de aard en 

de ernst van de ziekte blijkt. De directeur 

neemt een besluit over een verlofaan- 

vraag voor een periode van maximaal tien 

schooldagen. 

 

Als een aanvraag voor verlof vanwege 

‘andere gewichtige omstandigheden’ 

meer dan tien schooldagen beslaat, wordt 

de aanvraag doorgestuurd naar de 

leerplichtambtenaar van Zwolle. De 

leerplichtambtenaar neemt vervolgens 

een besluit, na de mening van de 

directeur te hebben gehoord. Verlof dat 

wordt opgenomen zonder toestemming 

van de directeur of leerplichtambtenaar 

wordt gezien als ongeoorloofd 

schoolverzuim. De directeur is verplicht dit 

aan de leerplichtambtenaar te melden.  

De leerplichtambtenaar beslist of proces-

verbaal wordt opgemaakt.  
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Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is het 

officiële  orgaan van onze school  waar  

ouders  en personeel gelijkelijk  in  

vertegenwoordigd  zijn. De 

medezeggenschapsraad van De 

Schatkamer levert een wezenlijke  

bijdrage  in  het functioneren van de 

school als geheel. Bij alles wat met 

beleid op onze school te maken heeft, 

is de MR nauw betrokken. 

Zij hebben instemming- of adviesrecht op 

de plannen van de school. De MR 

bestaat uit een voorzitter, een secretaris 

en leden. 

De schoolleider of onderwijskundig 

leider heeft een adviserende taak 

binnen de MR. 

Om zitting te nemen in de  MR  worden  

bij aftreding van leden verkiezingen 

gehouden. De statuten en de notulen 

zijn na vaststelling bij de administratie in 

te  zien.  Vergaderingen  zijn (deels) 

openbaar. Vergaderdata van de MR 

staan  op de kalender. De notulen zijn op 

te vragen bij de administratie. Namen 

van MR leden vindt u achter in deze gids 

en op onze website. 

 

 

Activiteitencommissie 
De  activiteitencommissie  denkt  en   

doet   mee aan activiteiten op onze 

school. Een belangrijke taak van de 

activiteitencommissie is het organiseren  

van  ouderhulp.  Alle  ouders  wordt aan 

het begin van ieder schooljaar 

gevraagd waaraan ze hun 

medewerking zouden willen verlenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Activiteitencommissie  denkt 

daarnaast mee over het organiseren 

van allerlei projecten. Ter financiering 

gaat zij daarover in gesprek  met  de  

penningmeester  van  de Stichting  

Oudergelden  van  de  Schatkamer,  die 

de ouderbijdrage beheert. Een  

belangrijke  taak van de activiteiten-

commissie zijn  de  tuinouders. De 

Schatkamer beschikt over een  groen 

schoolplein, waar we erg trots op zijn! 

Dit schoolplein biedt ongelofelijk   veel   

kansen om ons onderwijs te verdiepen en 

te verrijken. Dit groene schoolplein   heeft   

wel   veel onderhoud nodig. De tuinouders 

helpen ons in het onderhoud van de 

moestuin en het schoolplein. Daarnaast 

zijn zij een belangrijke spil in het 

projectmatig betrekken van het 

schoolplein en de moestuin bij ons 

onderwijs. Hulp van ouders kunnen wij 

altijd goed gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

De ouders van  

onze school 
 

 



32 

 

 

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage  bestaat  uit  een  

verplicht  en een vrijwillig  deel.  Het  

verplichte  deel  betreft het TSO-

gedeelte, wanneer uw kind van de 

tussenschoolse opvang gebruik maakt 

(zie hoofdstuk: schooltijden, vakanties en 

verlofregeling). Naast de verplichte  

bijdrage vragen we van u een vrijwillige 

bijdrage, die bestemd is voor het 

uitvoeren van verschillende        activiteiten  

voor  de  leerlingen.  Een ouderbijdrage 

is in Nederland een vrijwillige bijdrage,  

onderwijs  moet  tenslotte  voor iedereen 

haalbaar en dus ook kosteloos zijn. 

Ook onze ouderbijdrage per leerling/  

per jaar is vrijwillig. Voor het leerjaar 22/23 

bedraagt deze € 50,- 

Het niet betalen van de vrijwillige 

ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten 

van leerlingen van deelname aan   

activiteiten.   Toch   vragen   we ouders 

altijd met enige klem deze bijdrage 

wel te betalen, omdat we er activiteiten 

van bekostigen die anders niet door 

kunnen gaan. 

Zo worden feesten (bijvoorbeeld    het    

Sinterklaasfeest, midwinterfeest,          

voorjaarsontbijt en Koningsspelen) en 

culturele uitjes van deze bijdrage 

betaald. Een keer per jaar wordt er een 

educatief en/of speeluitje georganiseerd. 

Wij   doen   dat   volgens de cyclus  van 

natuur-,  cultuur- en  oogstfeest. 

Het oogstfeest zal altijd in combinatie 

met een  busreis georganiseerd worden, 

bij  de  andere twee feesten is dat niet 

per se aan de orde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De   ouderbijdrage   wordt   samen   met   

de verplichte bijdrage van €45,- voor de 

TSO geïnd en beheerd door de Stichting 

Oudergelden. Het  totale bedrag is   dit   

schooljaar   vastgesteld   op een bedrag 

van € 95- per kind per jaar. Voor uw 

betaling ontvangt u een e-mail met daarin 

verschillende betalingsmogelijkheden. 

Leerlingen uit de bovenbouw gaan op 

kamp. De kosten hiervan bedragen € 65,- 

en zullen apart geïnd worden. 

 

Informatie & communicatie 

naar ouders 
Goede contacten met ouders vinden wij 

erg belangrijk, omdat school en ouders 

dezelfde doelen nastreven: de algemeen 

sociaal- en cognitieve ontwikkeling van 

(hun) kinderen. Ouders zien we als 

gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de 

leerkrachten zijn de bevindingen van de 

ouders essentieel om het kind goed te   

kunnen   begeleiden.   Voor   de ouders is 

het van belang, dat zij goed 

geïnformeerd worden over de 

ontwikkeling van hun kind. En voor het kind 

is een goede relatie tussen zijn ouders en 

zijn leerkracht van grote waarde. 

Verwachtingen over en weer tussen 

school en ouders zijn vastgelegd in een 

ouderconvenant. Het ouderconvenant is 

in schooljaar 2016-2017 herzien en 

ondertekend door de leden van de MR en 

de directie. Het ouderconvenant is te 

downloaden   van   de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSO €45,-
Activiteiten en workshops €50,- 
Kamp bovenbouw €65,- 

Ouderbijdragen 2022 - 2023 
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Informatie aan gescheiden 

ouders 
U hebt recht op informatie over uw kind. 

Bijvoorbeeld informatie over hoe het gaat 

op school, het portfolio of de informatie 

van de portfoliogesprekken. De school 

geeft u die informatie, ook als u 

gescheiden bent. Als beide ouders na 

echtscheiding met het gezag blijven 

belast, dan zullen zij door de school 

gelijkelijk worden behandeld. U mag dan 

beiden dezelfde  informatie verwachten. 

Als er één ouder belast  is  met  het  

ouderlijk gezag, dan heeft deze ouder 

de verplichting om de andere ouder op 

de hoogte te houden van belangrijke 

aangelegenheden, die het kind 

betreffen. 

Als u geen wettelijk gezag over uw kind 

heeft en informatie over uw kind wilt, dan 

kunt u zelf bij de schoolleider naar   de   

informatie   vragen. De schoolleider mag 

weigeren om u de informatie te geven. 

Dit mag hij echter alleen, als hij dit in het 

belang vindt van uw kind. Ook hoeft de 

leerkracht of schoolleider u niet meer 

informatie te geven, dan aan de met het 

gezag belaste ouder is gedaan. In het 

belang van het kind verwachten wij, 

dat de ouders samen aanwezig zijn bij 

portfolio- gesprekken, of andere 

activiteiten op  school. Mocht dit een  

probleem  opleveren,  dan  kunt  u dit 

aangeven bij de groepspleerkracht van 

uw kind. Hij zal proberen met u mee te 

denken. Daarnaast gaan wij er ook 

vanuit, dat de ouders elkaar op de 

hoogte  houden  van  de  ontwikkelingen  

op school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie & ouderavonden 

Ouders beschouwen we als partners in 

ons onderwijs. Wij willen een goede 

relatie met leerlingen opbouwen en  met  

onze  ouders. Daarom nodigen we u uit 

om op de hoogte te blijven van ons  

onderwijs.  Wij  maken onderscheid in 

informatieavonden en ouderavonden. 

Informatieavonden staan in het begin 

van het schooljaar gepland en hebben 

als doel u te informeren over ons 

onderwijs. 

Als de situatie er om vraagt, organiseren 

we ouderavonden. Ouderavonden zijn 

bedoeld om uitwisseling te bevorderen; 

uitwisseling van ideeën of feedback.  

Aan  een  ouderavond  kan een thema  

gekoppeld  zijn. In Parro  vindt  u  meer  

informatie  over de activiteiten, waarbij 

we u  graag  betrekken. Wij vinden het 

belangrijk, dat u op  de  hoogte bent van 

de gang van zaken op De Schatkamer 

en dat wij op de hoogte blijven van uw 

ideeën, wensen en verwachtingen. 

Wij stellen uw aanwezigheid op deze 

avonden daarom erg op prijs. 

 

 

Nieuwe ouders 
Belangstellende ouders kunnen een 

afspraak maken  voor  een   rondleiding.   

Tijdens rondleiding en het daarbij 

horende kennismakingsgesprek wordt 

uitgebreid tijd gemaakt om stil te staan 

bij het concept van de school.  
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Het oudercafé 

Het oudercafé is een ontmoetingsplek 

voor ouders. U kunt hier een aantal 

ochtend per week andere ouders 

ontmoeten onder het genot van een 

kopje koffie of thee. 

Het oudercafé wordt gerund door 

ouders voor ouders. Voor koffie en thee 

wordt een kleine vergoeding  gevraagd.  

De  verdiensten  komen ten goede aan 

zaken, die het onderwijs net een  beetje 

extra leuker kunnen  maken.  Afgelopen 

jaar zijn er spelletjes geschonken door 

het oudercafé aan de kinderen.  Ook  

wordt  er  zaai- en pootgoed voor de 

moestuin van bekostigd, lunches voor  

ouders  die  komen  helpen  en kosten 

die voortkomen uit kookworkshops. 

 

 

Website 
Onze school beschikt over  een  

uitgebreide website. Naast ‘leuk’ is de 

website ook bijzonder informatief. U 

vindt hier o.a. de jaarkalender met een 

overzicht van alle vrije dagen, deze 

schoolgids, een overzicht van ons team, 

links naar film- en fotobestanden, het 

inspectierapport, etc. Voor de nieuwsbrief 

kunt u zich aanmelden. Indien er nieuws 

is, dan krijgt u deze op vrijdag  in uw 

mailbox. 

Als ouder kunt u natuurlijk ook informatie 

aanleveren voor de nieuwsbrief via 

administratie-schatkamer@ooz.nl. 

Mocht u niet in bezit zijn van een 

computer en/ of internet, kunt u vragen 

om een papieren versie bij de 

administratie. 

 

Social media 
De Schatkamer heeft een eigen 

Facebookaccount. Deze vorm van 

nieuwe media geeft een enorme impuls 

aan de uitwisseling  van  informatie  

tussen  school, ouders en andere 

belangstellenden.  

Ouders  zien wij als partners en 

medeambassadeurs van onze school. 

Daarom vertrouwen wij er op dat beide 

accounts niet  gebruikt  worden  om  

uiting  te geven aan negatieve 

geluiden. Daar hebben we andere  

(meer  effectieve)  communicatielijnen 

voor (zie het hoofdstuk hieronder en het 

ouderconvenant). 

www.facebook.com/obsdeschatkamer  

 

Parro 
De Schatkamer  maakt  gebruikt  van  de  

Parro- app als onderdeel van onze 

communicatie. Elke ouder krijgt een 

eigen account, dat wordt gekoppeld 

aan de klas van zijn of haar kind. Het 

plaatsen van  een  berichtje  op  de  app  

(veelal met foto) tijdens  de  schooldag  

of  een evenement, maakt het voor 

ouders mogelijk (bijna) real time 

betrokken te zijn bij activiteiten van hun 

kinderen op De Schatkamer. 

 

Ouderportaal Parnassys 
De Schatkamer werkt met ParnasSys, 

een digitaal leerling administratie-

systeem. Hierin   worden de gegevens 

van de leerlingen opgeslagen. 

Dit systeem heeft ook een 

ouderportaal waar de ouder gegevens 

van de kinderen kan inzien. 

Naast de persoonlijke gegevens, kan 

de ouder ook een aantal toets resultaten 

en de gespreksverslagen inzien. 

 

 

mailto:administratie-schatkamer@ooz.nl
http://www.facebook.com/obsdeschatkamer
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Klachtenregeling 

Wij doen uiteraard onze uiterste best om 

ervoor te zorgen, dat  u  en  uw  kind  met  

een  tevreden en veilig gevoel naar 

school gaan. Mocht dit niet het geval 

zijn, dan kunt u dit met de leerkracht 

van uw kind bespreken.  Komt  u  er  

samen  niet uit, dan kunt u terecht bij 

eerst de unitleider en vervolgens  de  

schoolleider.  Mocht  ook  dit gesprek niet 

tot het  gewenste  resultaat  leiden, dan 

kunt u zich wenden  tot  de 

vertrouwenspersoon van onze school. 

U kunt ook direct bij deze 

vertrouwenspersoon terecht, als er sprake 

is van ongewenste intimiteiten of 

discriminatie. 

De vertrouwenspersoon van onze  

school  is  in alle gevallen een objectief 

persoon, die u kan helpen om te 

bepalen welke stappen kunnen helpen 

om uw klacht op te lossen. Alle 

scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle 

en Regio hanteren hetzelfde 

klachtenreglement. Dit reglement is in 

te zien op de site van OOZ en Regio. 

 

Schoolverzekering 
De Schatkamer heeft een ongevallen- en 

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten 

bij de Lippmann Groep in Den Haag. 

Op grond van deze verzekering zijn alle 

betrokkenen bij schoolactiviteiten 

(leerlingen, personeel, vrijwilligers) 

verzekerd. 

 

 

Deze ongevallenverzekering geeft recht 

op een beperkte  uitkering,  als  een  

ongeval  tot blijvende invaliditeit leidt. 

Ook zijn de geneeskundige en 

tandheelkundige kosten gedeeltelijk 

meeverzekerd, voor zover de eigen 

verzekering  van  betrokkene  geen  

dekking biedt. Materiële schade aan 

brillen, kleding en dergelijke is alleen 

verzekerd, indien deze het gevolg is van 

een ongeval en voor zover  niet elders 

verzekerd. 

De    aansprakelijkheidsverzekering    biedt    

zowel de school zelf, als zij die voor de 

school actief zijn, dekking tegen 

schadeclaims als gevolg van 

onrechtmatig handelen. Wij attenderen u 

in dat verband op twee aspecten, die 

vaak aanleiding zijn tot een misverstand: 

De  school  is  niet  zonder  meer  

aansprakelijk voor alles wat tijdens de 

schooluren en buitenschoolse  

activiteiten   gebeurt.   De   school is 

alleen aansprakelijk, wanneer er sprake 

is van een verwijtbare  handeling  en  dit  

leidt  tot schade. De  school  moet  dus  

tekort  zijn geschoten in haar 

rechtsplicht. Het  is  dus mogelijk, dat er 

schade wordt geleden, zonder dat er 

sprake is van enige onrechtmatigheid 

van de kant van de school. Een 

voorbeeld daarvan is wanneer aan een 

bril schade ontstaat door deelname  

aan  de  gymnastiekles;  deze  schade 

valt  niet  onder  de  aansprakelijkheids- 

verzekering van de school en wordt 

daarom niet   vergoed. 

Klachtenregeling, 

verzekering & 

sponsorbeleid 
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De school is niet aansprakelijk voor 

(schade door) onrechtmatig gedrag   van   

leerlingen. Ouders van leerlingen zijn 

primair zelf verantwoordelijk voor hun 

doen en laten. Een leerling die tijdens de 

schooluren, of tijdens andere 

schoolactiviteiten door onrechtmatig 

handelen schade veroorzaakt, is daar dus 

in de eerste plaats zelf (de ouders) 

verantwoordelijk voor. Het is dus van 

belang, dat ouders zelf een particuliere      

aansprakelijkheidsverzekering hebben 

afgesloten. 

 

Sponsoring 
Door sponsoring kan onze school 

financiële speelruimte creëren, die zowel 

ten goede komt aan het onderwijs, als 

aan nevenactiviteiten. 

Met dat sponsorgeld kunnen extraatjes 

worden gedaan. Omdat wij op een 

verantwoorde en zorgvuldige manier 

met sponsoring  willen omgaan, moet de 

sponsoring aan  een  de volgende 

voorwaarden voldoen: 

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de 

pedagogische en onderwijskundige taak 

en doelstelling van de school. 

Sponsoring mag niet de objectiviteit, de 

geloofwaardigheid, de betrouw-

baarheid en de onafhankelijkheid van 

het onderwijs,  de  schol en de daarbij 

betrokkenen in gevaar brengen. 

Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud 

en/of de continuïteit van het onderwijs 

beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het 

onderwijsaanbod en de kwalitatieve 

eisen, die onze school aan het onderwijs 

stelt. 

 

Alle sponsoractiviteiten, die de 

Schatkamer onderneemt, behoeven de 

goedkeuring van het schoolbestuur en de 

instemming van de medezeggen-

schapsraad.     Bovengenoemde punten 

vinden hun basis in het Convenant 

sponsoring, dat de  staatssecretaris  van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

en alle landelijke onderwijsorganisaties 

van besturen, personeel, ouders en 

leerlingen en een aantal andere 

organisaties hebben ondertekend. 
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Schoolgids KC De Schatkamer 

schooljaar 2022-2023. 

 

De schoolgids wordt jaarlijks uitgegeven 

aan alle (toekomstige) ouders van de 

school, nadat de oudergeleding  van   de   

medezeggenschapsraad met de  inhoud  

van  de  schoolgids  heeft ingestemd. De 

schoolgids is opgesteld door de directie 

van de school. 

 

Meer gedetailleerde informatie ten 

aanzien van beleid en kwaliteit van onze 

school vindt u in het schoolplan 2019-

2023. Dit document is op school in te 

zien. 

 

De schoolgids verschijnt in zowel 

digitale- als  gedrukte vorm. 

 

Wijzigingen  en  fouten  voorbehouden. 

 

Colofon 
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       Overzicht  namen, 

Functies en adressen 
 

Kindcentrum De Schatkamer 

Wildwalstraat 38 

8043 VL Zwolle 

038 420 41 93 

 

 

 

Directeur 

Monique Abbing 

m.abbing@ooz.nl 

 

Teamleiders 

Debbie Raats (onderbouw) d.raats@ooz.nl, Robin Groot (bovenbouw) r.groot@ooz.nl 

 

Administratief medewerker 

Joyce  Balentina 

administratie-schatkamer@ooz.nl 

 

Conciërge  

Willem de Kruijf  

w.dekruijf@ooz.nl 

 

Kaderteam 

Monique Abbing (directeur) m.abbing@ooz.nl 

Jolanda van der Duim (icc specialist) j.vanderduim@ooz.nl 

Ingrid Platenkamp (gedragsspecialist) i.platenkamp@ooz.nl  

Nienke Kroes (taalspecialist) n.kroes@ooz.nl 

Robin Groot (rekenspecialist) r.groot@ooz.nl 

Mia Blom (intern begeleider, specialist het jonge kind en hoogbegaafdheid) mia.blom@ooz.nl 

Anoek Kleinpaste (intern begeleider) a.kleinpaste@ooz.nl  

Marjolein Schleper (onderwijskundige en didactisch coach) m.schleper@ooz.nl 

 

KiVa-team 

Ingrid Platenkamp, i.platenkamp@ooz.nl  

Rieky Kuilman, r.kuilman@ooz.nl 

Mia Blom, mia.blom@ooz.nl 
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Vertrouwenspersoon  

Rieky Kuilman  

r.kuilman@ooz.nl 

 

Huiskamercoach  

Rieky Kuilman  

r.kuilman@ooz.nl 

 

Antipest/veiligheidsfunctionaris 

Rieky Kuilman 

r.kuilman@ooz.nl 

 

Medezeggenschapsraad: 

Personeelsgeleding: 

Rieky Kuilman, r.kuilman@ooz.nl  

Carolien Beeloo, c.beeloo@ooz.nl 

Ingrid Platenkamp, i.platenkamp@ooz.nl 

Oudergeleding: 

Michiel Gijsbers (voorzitter) 

Jeffrey Teggelove (secrataris) 

Vacature 

mr-deschatkamer@ooz.nl  

   Adviserend: 

     Monique Abbing (directeur) 

 

   Activiteitencommissie: 

Femke Machiels 

voorzitter  

acdeschatkamer@gmail.com 

Personeelsgeleding: 

Loes Prikken 

l.prikken@ooz.nl 

 

Penningmeester Stichting Oudergelden  

Martijn Schakelaar  

admin@oudersvandeschatkamer.nl 

 

Bedrijfshulpverleners (BHV) 

Nienke   Kroes   n.kroes@ooz.nl 

Jolanda van der Duim j.vanderduim@ooz.nl  

Carolien Beeloo c.beeloo@ooz.nl 

Jasmijn   Brevoord   j.brevoord@ooz.nl 
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Voor, tussen & naschoolse opvang: Doomijn 

Wildwalstraat  40 

8043 VL Zwolle 

038 42 01 056 

www.doomijn.nl 

 

Connect logopedie 

Fonteinkruid    99 

8043 NH Zwolle 

038 42 02 010 

www.connectlogopedie.nl 

 

Logopediepraktijk Van der Cingel 

Locatie Kindcentrum De Schatkamer: 

Wildwalstraat 38 

8043 VL Zwolle 

06 40 00 99 93 

www.logovandercingel.nl 

 

Fysioplus Zwolle 

Middelweg  402 

8031 VX Zwolle 

038 453 55 03 

g.koster@fysiopluszwolle.nl 

 

Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio Voorzitter College van Bestuur:  

Kees Elsinga  

Postbus 55 

8000 AB Zwolle 

038 455 59 40 

Bezoekadres: Dobbe 74  

http://ooz.nl 

 

Samenwerkingsverband de Stroming 

Dr. Hengeveldweg 2 

8025 AK Zwolle  

coördinator@swvdestroming.nl 

 

 

OVERIG: 

 

Onafhankelijke Interne Klachtencommissie (IKC) 

Postbus 55 

8000 AB Zwolle 

038 455 59 40 

www.openaaronderwijszwolle.nl 

 

Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (LKC) 

Postbus 162 

3440 AD Woerden 

(0348) 40 52 45 

www.onderwijsklachten.nl 
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GGD 

(38) 412 81 500 

www.ggd.nl 

 

Vertrouwensinspecteurs 

(0900) 111 31 11 

www.onderwijsinspectie.nl 

 

Inspectie van het onderwijs 

(0800) 80 51 

www.onderwijsinspectie.nl 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

Onderdeel van sociaal wijkteam Cultuurhuis   Stadshagen Werkerlaan 1 

8043 LT Zwolle 

038 498 99 80 www.swtzwolle.nl 

 

SCHOLEN VOOR OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS: 

 

Thorbecke Scholengemeenschap 

Dokter van Heesweg 1 Postbus 624 

8000 AP Zwolle 

038 456 45 60 

www.thorbecke-zwolle.nl 

 

Thorbecke Scholengemeenschap VMBO/ PRO 

Russenweg 3 

Postbus 30061 

8003 CB Zwolle 

038 456 45 60 

www.thorbecke-zwolle.nl 

 

Van der Capellen Scholengemeenschap 

Lassuslaan   230 

8031 XM Zwolle 

038 426 28 50 

www.capellen.nl 

 

Gymnasium Celeanum 

Zoom 37 

8032 EM Zwolle 

038 455 28 20 

www.celeanum.nl 

 

Onderwijsroute 10-14 

Lassuslaan   230 

8031 XM Zwolle 

06 48 08 02 27 

http://ooz.nl/onderwijsroute-10-14 

 

  

http://www.swtzwolle.nl/
http://www.thorbecke-zwolle.nl/
http://www.thorbecke-zwolle.nl/
http://www.capellen.nl/
http://www.celeanum.nl/


42 

 

 

 


