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T 026-333 38 92

info.dorendal@floresonderwijs.nl

www.dorendal.nl 

Postadres

Postbus 9

6865 ZG Doorwerth 

Directeur: mevr. Wieneke Reith

Basisschool De Dorendal is een interconfessionele school  

oor Daltononderwijs, waar iedereen welkom is. De school is onderdeel  

van de stichting Flores Onderwijs.

Onder deze organisatie vallen 37 basisscholen, verdeeld over Arnhem, 

Oosterbeek en Doorwerth. De Dorendal heeft momenteel circa 200  

leerlingen, verdeeld over 8 groepen. 

Ziekmelden van een leerling

We verzoeken je vriendelijk om dit vóór schooltijd (8.30 uur) te doen. 

De afwezigheid van je kind geef je door via het ouderportaal: 

https://ouders.basisonline.nl

Grafisch ontwerp: Metmateman.nl
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Onze missie

Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan 
en opgroeien tot verantwoordelijke burgers in een 
democratische samenleving, die inzicht hebben in 
zichzelf en de toekomst vol vertrouwen tegemoet 
zien. Daarvoor hebben ze de benodigde kennis;  
vaardigheden en attitude.

Onze Visie

De Dorendal heeft haar visie in vijf zinnen  
omschreven.

Alle kinderen willen leren en kunnen leren.

In ons onderwijs zijn wij geïnspireerde en enthousiaste 
leerkrachten die een onderzoekende en lerende houding bij 
kinderen stimuleren. We spreken de kinderen hierbij op het 
juiste niveau aan. 

Ieder kind is anders en mag dat bij zichzelf ontdekken. 
De Dorendal is een school waarin we ruimte geven aan het 
ontdekken en ontwikkelen van talenten. We zetten kinderen 
in hun kracht zodat zij, nu en in de toekomst, hun weg 
vinden in deze diverse maatschappij.

School is een leeromgeving voor iedereen dus ook voor de 

leerkrachten. 

Als team zijn wij voortdurend in ontwikkeling en blijven wij 
ons professionaliseren. Hierbij zijn wij in staat om elkaars 
kwaliteiten te zien, in te zetten en te waarderen. Dit berei-
ken wij in een open en plezierige sfeer!

School, thuis en dorpsgemeenschap vormen een leefom-

geving waarin positieve sociale interactie centraal staat. 

De Dorendal is voor Doorwerth een veilige plek om te leren 
en op te groeien. Onze school staat in contact met de voor 
de kinderen relevante organisaties.

Optimaal onderwijs gedijt bij een optimale samenwerking 

met ouders.

Daarom tonen wij in ons contact met ouders een open  
communicatie en respectvolle houding waarin we laten zien 
dat we jullie inbreng waardevol vinden.
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Dalton Onderwijs

Kerndoelen
Om te beginnen gelden voor een Daltonschool dezelfde doelstel-

lingen en regels die ook gelden voor alle andere vormen van 

basisonderwijs. De lesstof is vergelijkbaar met andere scholen 

en wordt via expliciete directe instructie onderwezen. De manier 

waarop de kinderen samen leren en oefenen is anders.

Dalton Visie
Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming (zowel 

cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) waarbij 

intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en 

persoonlijke groei. Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat  

leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen 

uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het 

daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar 

leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen 

zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding. 

Het daltononderwijs levert een wezenlijke bijdrage aan haar leer-

lingen om hen in staat te stellen te kunnen functioneren in een 

complexe samenleving door ondernemend en zelfverantwoor-

delijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven. 

Doordat wij de kinderen aanspreken op een voor hen individueel 

passend niveau van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid is 

daltononderwijs geschikt voor alle kinderen.

Daltonpijlers 

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid
“Freedom and responsibility together perform the miracle”

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en 

eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de 

gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. Vrij-

heid en verantwoordelijkheid zijn in onze ogen onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Het Daltononderwijs ziet een mens/kind 

als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de 

gevolgen van zijn keuzes ook de verantwoordelijkheid draagt. 

Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes 

maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid 

betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de 

leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid 

binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte 

om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook 

geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat 

oplevert.

2. Zelfstandigheid
“Experience is the best and indeed the only real teacher”

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren 

en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of 

opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken 

indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het 

probleemoplossend denken van leerlingen.

De leerkracht is natuurlijk wel altijd beschikbaar voor hulp, maar 

is bij een vraagstuk vaak niet het eerste aanspreekpunt voor een 

kind. Het moet voor kinderen een gewoonte worden om eerst zelf 

te proberen een (creatieve) oplossing te bedenken en om hulp te 

vragen bij medeleerlingen. De kinderen krijgen de vrijheid, tevens 

de verplichting, om hun opdrachten zodanig te plannen en te 

organiseren, dat ze hun werk op het afgesproken moment klaar 

hebben. 

3. Samenwerken
“The school functions as a social community”

Overal in het leven zal blijken dat een mens ondanks zijn vrijheid 

en zelfstandigheid, niet zonder zijn medemens kan. Wij willen de 

kinderen leren om elkaar te helpen en om zelf ook hulp te vragen. 

Een daltonschool is een leeromgeving waar leerlingen en leer-

krachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen 

met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, 

leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen 

helpen.
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4. Reflectie
“I would be the first to hear welcome criticism”

Doordat de leerkracht met de kinderen reflecteert op hun ontwik-

keling, worden ze zich hiervan bewust en mede-eigenaar van  

hun eigen ontwikkelingsproces. Een kind dat mede-eigenaar is 

van zijn eigen proces zal meer verantwoordelijkheid nemen,  

zelfstandiger kunnen zijn en weten wanneer samenwerken 

effectief zal zijn.

5. Effectiviteit
“Efficiency measures a simple and economic reorganization 

of the school”

Het is belangrijk om tijd effectief in te delen. Door dit te doen, 

kunnen leerkrachten ruimte creëren om kinderen beter te 

begeleiden. Ook voor kinderen is het heel belangrijk om effectieve 

instructies te krijgen, omdat als het effectief is, het automatisch 

instructie op maat is. Ook kinderen houden op deze manier tijd 

over om zelf invulling te geven aan hetgeen ze willen leren. Hier-

door bevorder je weer de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 

het samenwerken.

Dalton op De Dorendal
Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan en opgroeien 

tot verantwoordelijke burgers die inzicht hebben in zichzelf, in 

een democratische samenleving. De Dorendal wil kinderen opvoe-

den tot positieve, democratische, verantwoordelijke medeburgers 

die volwaardig in de maatschappij kunnen functioneren. Wij 

vinden Daltononderwijs daarvoor het meest geëigende onder-

wijsconcept. Wij geven de kinderen de gelegenheid om te gaan 

met vrijheid in de mate waarin het kind dat aankan en binnen de 

structuur die het nodig heeft. Kinderen groeien door het krijgen 

van vertrouwen. Verantwoordelijkheidsgevoel kan alleen ontstaan 

wanneer je verantwoordelijkheid mag dragen. De leerkracht is 

altijd eindverantwoordelijk.

Rode draad
De Dorendal heeft een opbouw van de Daltonvaardigheden door 

de hele school heen. Dankzij deze ‘rode draad’ gaat de ontwik-

keling daarvan heel geleidelijk. Alles begint heel speels in de 

onderbouw, maar van de kinderen in de bovenbouw verwachten 

we aanmerkelijk meer.

De taak
Eén van de bekendste aspecten van het Daltononderwijs is de 

‘taak’. De kinderen krijgen daarbij een aantal opdrachten, die 

binnen een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd.

Onderbouw, groep 1-2

Zoals in de meeste onderbouwgroepen, bestaat de schooldag voor 

de kinderen voor een groot deel uit spelen en werken in de klas, in 

het gymlokaal of buiten. Buiten spelen de kinderen hoofdzakelijk 

vrij, omdat het materiaal en de omgeving veel mogelijkheden 

bieden. Er wordt dagelijks buiten gespeeld, zolang het weer het 

toelaat. In de gymzaal worden allerlei spelletjes gedaan, zoals 

kring- dans- en tikspelletjes. Ook kleutergymnastiek, ritmiek en 

lessen muzikale vorming staan op het programma.

In de klas doet het kind door middel van zijn spel een enorme 

hoeveelheid ervaring op. In de lokalen van de onderbouwgroepen 

zijn hoeken ingericht, waarin verschillende activiteiten plaatsvin-

den. Bijvoorbeeld de leefwereldhoek, de schrijfhoek, de leeshoek, 

de bouw- en constructiehoek en de kijk- en luisterhoek (auditief 

spel, boekjes, luisterverhalen op CD). Verder wordt er dagelijks 

gewerkt met ontwikkelings- en expressiemateriaal. 

Meestal kiest de leerkracht activiteiten die passen bij een thema 

uit de methode ‘ Sil op school’ of die zijn gebaseerd op een 

bepaalde periode uit het jaarritme (kerst, voorjaar, enz.).  

Verantwoordelijkheid

afleggen/vragen
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taak. Ook hier is er weer de opbouw door de school heen, van een 

niet al te grote dagtaak in groep 3 tot een – deels zelf in te vullen 

– weektaak in groep 8.

Uitgestelde aandacht
Het begrip ‘uitgestelde aandacht’ is belangrijk binnen ons 

Daltononderwijs. Hiermee bedoelen we dat kinderen leren dat de 

leerkracht soms niet meteen kan helpen en dat ze eerst zelf, of 

met hulp van anderen, een oplossing moeten zoeken. Lukt dat 

niet, dan is de leerkracht even later wel beschikbaar. De momen-

ten waarop de juf of meester niet kan helpen geven ze aan met 

symbolen. Gedurende deze tijd heeft de leerkracht de gelegen-

heid om kinderen te helpen die extra aandacht nodig hebben of 

om instructie aan kleine groepjes te geven.

Keuzewerk
Vrijheid betekent ook, dat je soms zelf mag kiezen wat je gaat 

leren. Met keuzewerk wordt niet bedoeld dat je ‘even iets voor 

jezelf mag doen’, maar het betekent dat het kind zelf opdrachten 

uitkiest, die aansluiten bij de eigen behoefte of belangstelling. 

Het Daltonaspect hierin is, dat het kind vrijheid heeft bij het 

kiezen van een activiteit. Maar na het maken van zijn keuze heeft 

het kind ook de verantwoordelijkheid om die activiteit goed uit 

te voeren en af te maken. Vanaf het begin krijgen de kinderen 

ook regelmatig een taakje. Dit zijn opdrachten, die iedereen moet 

uitvoeren. Er volgen geleidelijk aan steeds meer opdrachten, die 

opklimmen in moeilijkheid en steeds meer van hen zullen vragen. 

De leerlingen maken gebruik van een takenbord om hun taak te 

kiezen. Elke taak heeft een bepaald symbool en als een opdracht 

klaar is mag het kind zelf op dit bord bijhouden wat het heeft 

gedaan. Zo stimuleren we het taakbesef en leert het kind al vrij 

snel zelfstandig te werken. Kinderen raken eraan gewend dat ze 

zelfstandig hun materiaal pakken en opruimen en zelfstandig 

probleempjes oplossen. Bij de keuze van de activiteiten, besteden 

de leerkrachten extra aandacht aan het leren samenspelen en 

samenwerken.

Groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3, waar de kinderen leren lezen en schrijven, biedt de 

leerkracht de stof eerst aan op een dagtaak, later op een week-
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Keuzewerk bestaat uit speelse, uitdagende opdrachten waar  

de kinderen in het algemeen met veel plezier aan werken. Het  

keuzewerk wordt ook gevolgd door de leerkracht.

Samenwerken / maatjeswerk
Op De Dorendal wordt samen gewerkt en samengewerkt.

Het leren samenwerken met andere kinderen is op onze school 

een belangrijke doelstelling. We werken hieraan op verschillende 

manieren. Zo zal er in een taak die de kinderen krijgen vaak 

een samenwerkingsopdracht voorkomen. Ook bij opdrachten 

die kinderen moeilijk vinden, mogen ze veelal samenwerken. 

Een bijzondere vorm van dat samenwerken is het zogenaamde 

maatjeswerk. Vaak mogen kinderen zelf uitkiezen met wie ze 

de opdrachten uitvoeren, maar soms bepaalt de leerkracht dat. 

Op deze manier zorgen we ervoor dat alle andere kinderen van 

de groep een keer samenwerken. Door deze manier van werken 

leren kinderen ook om te gaan met kinderen die niet hun eigen 

eerste keuze zouden zijn en dat is een belangrijke ervaring voor 

hen. Dit heeft een positieve uitwerking op de sociale omgang van 

de kinderen met de rest van de groep. Met de onze methode voor 

wereldoriëntatie (Blink) wordt ook op deze manier gewerkt. De 

inhoud van de methode die we hanteren voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling sluit bij deze visie aan. 

Ambassadeurs
Renske Koolaard en Astrid Beumer zijn onze daltonambassa-

deurs. Zij houden zicht op de ontwikkeling van onze school op dit 

vlak. Daarnaast is elke leerkracht zelf verantwoordelijk voor de 

rode draad van het Daltononderwijs binnen de eigen groep.

Identiteit

De Daltonpijlers, vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid 

en samenwerken, zijn elementen die onze identiteit bepalen. Een 

rol voor onze identiteit spelen ook De Vreedzame School als ons 

uitgangspunt voor sociaal emotionele vorming en onze grote aan-

dacht voor creativiteit. De positieve en veilige sfeer in onze school 

zijn een belangrijk onderdeel van de Dorendal-identiteit. Zie voor 

meer informatie onder het kopje ‘sociale opbrengsten’.

Basisschool De Dorendal is een interconfessionele school. Voor 

ons betekent dit dat alle vormen van levensbeschouwing een 

plekje hebben in onze school. Iedereen is welkom. Wij vinden het 

belangrijk dat er open gecommuniceerd wordt over verschillende 

vormen van levensvisie. Zo laten wij kinderen kennis maken met 

allerlei godsdiensten waardoor ze respect krijgen voor ieders 

levensopvatting. 

Op de Dorendal communiceren wij op een open manier over 

verschillen tussen zowel leerlingen als leerkrachten. Ieders 

eigenheid voegt iets waardevols toe aan ons geheel. Wij zijn van 

mening dat onze school de kinderen daarmee goed voorbereidt 

op het samenleven en samenwerken met anderen. 

Vieringen
Wij vinden het belangrijk om ieder jaar een aantal vieringen 

gezamenlijk te houden. Zo vieren we het kerstfeest en pasen met 

elkaar en organiseren we elk jaar een project, waarbij we voor een 

goed doel geld inzamelen. We willen de kinderen graag iets leren 

over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Sociale opbrengsten
 
Wat bedoelen wij met sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig 

zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen 

om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardig-

heden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaam-

heid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief  

en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leer-

prestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Visie
Wij zien onze school als een sociale leef- en leergemeenschap. 

Vanuit onze visie ‘ ieder kind kan alles leren’ hebben wij ver-

trouwen in het vermogen van ieder kind om zich te ontwikkelen 

tot een sociaal, zelfbewust en democratisch handelend mens. 

Wij hebben vertrouwen in het vermogen van  
ieder kind om zich te ontwikkelen tot een sociaal, 

zelfbewust en democratisch handelend mens.
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Voor ons is het evident dat kinderen verschillende leerbehoef-

ten hebben voor het ontwikkelen van deze competenties. Wij 

stemmen onze begeleiding daarop af.

Wij gaan uit van het vermogen van kinderen om problemen zelf te 

leren oplossen. Dat gebeurt natuurlijk onder onze begeleiding en 

verantwoordelijkheid.

Wij vinden dat werken aan sociale opbrengsten een structureel 

onderdeel hoort te zijn van het curriculum. Daarbij passen ook 

metingen die ons inzicht geven op de ontwikkeling en leerbehoef-

ten van onze kinderen.

Een eenduidige aanpak rond sociale opbrengsten voor ons 

gedrag, ons doen en laten in de school zorgt voor een fijne, veilige 

schoolcultuur met een prettige sfeer waarin iedereen kan gedijen.

Kernwaarden
Veiligheid, zelfvertrouwen, relatie.

Werkwijze
Onze kernwaarden vloeien voort uit het programma van De  

Vreedzame School en het Daltonprofiel van de Dorendal.

Op de Dorendal wordt gewerkt volgens de aanpak van De 

Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor basis-

scholen, voor sociale competentie en democratisch burgerschap. 

Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap 

waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, 

en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en 

conflicten op te lossen. We hebben voor dit programma gekozen 

omdat dit het beste past bij ons als Daltonschool. Bovendien 

is dit een van de weinige erkende programma’s die bewezen 

effectief zijn.

We vinden het belangrijk dat kinderen zelf leren om conflicten  

op te lossen. Kinderen die dat willen krijgen een training als  

mediator. Zo helpen ze mee met het oplossen van kleine  

conflicten bij andere kinderen.

De lessen en klassengesprekken rond De Vreedzame School 

hebben een vaste plek in ons lesrooster.

Twee keer per jaar worden vragenlijsten ingevuld om de sociale 

opbrengsten te meten. Dat doen wij met behulp van het pro-

gramma SCOL. Vanaf groep 6 vullen de kinderen deze ook zelf 

in. De uitkomsten van de meting worden meegenomen in onze 

begeleiding en les-inhouden.

We vinden het belangrijk dat kinderen zelf leren 
om conflicten op te lossen. Kinderen die dat willen 

krijgen een training als mediator. 



10De Dorendal SCHOOLGIDS 2020/2021

Schoolklimaat en Veiligheid 

Klimaat
Op de Dorendal zijn wij geïnspireerde en enthousiaste leerkrach-

ten die een onderzoekende en lerende houding bij kinderen 

stimuleren. Wij zijn voortdurend in ontwikkeling en blijven ons 

professionaliseren. Hierbij zijn wij in staat om elkaars kwaliteiten 

te zien, in te zetten en te waarderen. Dit bereiken we in een open 

en plezierige sfeer.

School, thuis en dorpsgemeenschap vormen een leefomgeving 

waarin positieve sociale interactie centraal staat, zodat de 

Dorendal voor Doorwerth een veilige plek is om te leren en op te 

groeien. Deze constateringen zijn voor ons minstens zo belangrijk 

als protocollen. Wij zijn trots op ons schoolklimaat!

Protocollen
Daltonschool de Dorendal maakt deel uit van stichting Flores 

Onderwijs. In samenwerking met de 34 andere scholen van onze 

stichting worden beleidsstukken ontwikkeld. Op het gebied van 

pesten, meldcode, internetgebruik en agressie maken wij gebruik 

van de gezamenlijke protocollen. Een link naar het complete 

veiligheidsplan is te vinden op onze website www.dorendal.nl

Anti-pesten 
De Dorendal werkt met het programma van De Vreedzame School. 

Meer informatie over dit programma vindt u onder het kopje 

‘sociale opbrengsten’.

Organisatie van ons onderwijs 

Schooltijden
Lestijden: elke dag van 8.30 tot 14.00 uur. Kinderen in groep 1 

zijn elke woensdag vrij. 

Kinderen lunchen met de leerkracht op school en daarna spelen 

ze een half uur buiten onder begeleiding van ons team en ouders 

aangevuld met pedagogisch medewerkers van de Speelboerderij. 

Kosten voor deze ondersteuning door de Speelboerderij komen 

terug in de TSO ouderbijdrage. (Zie onder ouderbijdrage)

Gymtijden
Kleuters: alle dagen van de week, buiten of binnen in ons 

 eigen speellokaal

Groep 3 t/m 8: twee keer in de week in de nabijgelegen gymzaal.

 De gymtijden kunt u vinden op onze website  

 www.dorendal.nl 

Gymnastiek vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling van de 

kinderen. De kleuters spelen veel buiten en krijgen daarnaast 

gymles in het speellokaal binnen onze school. Wanneer het weer 

buitenspelen niet toelaat worden extra gymlessen gegeven. 

Voor het stimuleren van bewegen werken wij samen met het 

sport- en beweegteam van de gemeente Renkum. Dit team ver-

zorgt wekelijks ‘pleinspelen’ tijdens de middagpauze. 

Naast de vaste gymlessen doen wij als school mee aan de 

Koningsspelen, voetbaltoernooi en hockeytoernooi. Namens onze 

school heeft een groepje ouders de organisatie van deelname aan 

het zwemtoernooi op zich genomen.

Groepen
Onze 200 leerlingen zijn gegroepeerd in een leerstofjaarklassen-

systeem. Dit wil zeggen dat ze leerlingen les krijgen met kinderen 

van hun eigen leeftijd. In totaal hebben wij 8 groepen. 

Voor een bepaalde instructie of activiteiten komt het ook voor dat 

leerlingen van verschillende leeftijden op niveau gegroepeerd 

zijn.

Invulling onderwijstijd
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in de week waarop een 

leerling onderwijs geniet. Op de Dorendal valt het buitenspelen 

tijdens de middagpauze niet onder onderwijstijd. Het eten en 

drinken rond de pauzes wordt wel als effectieve leertijd ingevuld. 

Dalton onderwijs betekent ruimte voor verschillen tussen 

kinderen. Ons onderwijs steunt op de pijlers zelfstandigheid; 

http://www.dorendal.nl
http://www.dorendal.nl
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verantwoordelijkheid; samenwerken; reflectie en effectiviteit. 

Door middel van onze wijze van lesgeven krijgen onze kinderen 

de gelegenheid deze competenties te ontwikkelen. Zo krijgt een 

kind de vrijheid die het aankan binnen de structuur die het nodig 

heeft. Voor een lesdag betekent dit concreet dat kinderen een 

deel van hun werktijd zelf indelen en zelf bepalen met wie en 

waar ze dit werk uitvoeren. Zo wordt een kind mede-eigenaar van 

het leerproces en dat motiveert enorm! Bovendien worden de 

kinderen op deze manier serieus genomen in hun verantwoorde-

lijkheidsgevoel en bereiden ze zich beter voor op het vervolgon-

derwijs op de middelbare school. Natuurlijk houdt de leerkracht 

de verantwoordelijkheid voor het verloop van het leerproces en 

monitort deze nauwkeurig of het kind werkt op een manier die 

passend is.

Bij ons kleuteronderwijs lopen de verschillende onderdelen van 

het rooster voortdurend in elkaar over. Kleuters merken geen ver-

schil spelen en leren. Sterker nog: het leren gaat vaak juist beter 

tijdens het spelen. Spelenderwijs leren wij de kleuters de kennis, 

vaardigheden en leerhouding die ze nodig hebben om goed voor-

bereid te starten in groep 3. De benodigde leerdoelen hebben wij 

goed in beeld waardoor de overgang van de onderbouw naar de 

middenbouw soepel verloopt.

Vakleerkrachten
In het kader van onze verdieping in de cultuurvakken hebben wij 

twee muziekdocenten van Troef. Wij vinden het van groot belang 

dat kinderen goed muziekonderwijs krijgen aangeboden. Omdat 

wij een CMK-school zijn (Cultuur Met Kwaliteit) hebben wij subsi-

die ter beschikking om dit daadwerkelijk in praktijk te brengen.

Wij worden op het gebied van bewegingsonderwijs ondersteund 

door een vakdocent, mogelijk gemaakt door subsidie vanuit ‘de 

Gezonde School’. Daarnaast worden veelvuldig gastdocenten 

ingeschakeld op het gebied van kunst, sport en techniek.

Extra faciliteiten
De Dorendal beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek

• Mediatheek

• Speellokaal

• Stilte-werkplekken

Toelichting
Kinderen kiezen in overleg met de leerkracht zelf een werkplek 

voor zelfstandig werken. Dit heeft tot gevolg dat onze school een 

levendige en tegelijkertijd rustige werk- en leefomgeving is. Al 

vanaf de kleutertijd krijgen de kinderen de gelegenheid zich te 

ontwikkelen op het gebied van zelfstandigheid, verantwoordelijk-

heid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. Daardoor kunnen 

wij ze in de hogere groepen de vrijheid bieden die ze aankunnen 

binnen de structuur die ze nodig hebben.

Al vanaf de kleutertijd krijgen de kinderen de gele-
genheid zich te ontwikkelen op het gebied  
van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid,  

samenwerken, reflectie en effectiviteit. 
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Groepsindeling
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

groep 1-2 A Yvonne Yvonne vrij Yvonne Yvonne

groep 1-2 B Susan Susan Maaike Maaike Maaike

groep 3 Samantha Renske Renske Samantha Samantha

groep 4 Nienke Nienke Astrid Astrid Astrid

groep 5 Adri Adri Nicole Nicole Nicole

groep 6 Wieke Wieke Wieke Wieke Wieke

groep 7 Willy Willy Inge Inge Inge

groep 8 Jasper Jasper Nienke Jasper Jasper

interne begeleiding Christel Christel  Christel  

extra zorg Samantha  Adri  

ambulant ondersteunend Astrid Suzan

directie Wieneke Wieneke Wieneke Wieneke Wieneke werkt thuis

administratie Henrita Henrita Henrita Henrita

conciërge alle ochtenden Paddy Paddy Paddy Paddy Paddy

Onderwijskundige methodes

Op school maken wij gebruik van methodes, die gebruikt worden als leidraad voor een bepaald vak.  

Hieronder vind je een overzicht van de door ons gebruikte methodes:

Vak Methode Groep

Rekenen Wereld in getallen groep 1 t/m 8

Taal / Spelling Taalactief groep groep 4 t/m 8

Staal groep 5 t/m 8

Lezen Veilig Leren Lezen groep 3

Technisch lezen Estafette groep 4 t/m 8

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip groep 5 t/m 8

Schrijven Pennenstreken groep 2 t/m 8

Wereldoriëntatie Blink groep 4 t/m 8

Muziek 1,2,3 Zing groep 1 t/m 8

Tekenen Laat maar zien groep 1 t/m 8

Handvaardigheid Laat maar zien groep 1 t/m 8

Beeldend Tijdsbeeld groep 6 t/m 8

Engels Groove me groep 7 en 8

Bewegingsonderwijs Praktijkboek Bewegingsonderwijs groep 1 t/m 8

Sociaal - emotionele ontwikkeling De Vreedzame school groep 1 t/m/8

Voorbereiden taal en rekenen Sil op school groep 1 en 2
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Vreedzame school
Op de Dorendal werken wij volgens de aanpak van De Vreedzame 

School. De Vreedzame School is een compleet programma voor 

basisscholen voor sociale competentie en democratisch burger-

schap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeen-

schap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem 

krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te 

nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verant-

woordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open 

voor de verschillen tussen mensen. Dit past bij onze visie als 

Daltonschool. Daarnaast hebben we voor dit programma gekozen 

omdat dit het een door de overheid erkende methode is en boven-

dien een van de weinigen die bewezen effectief is.

Kunstzinnige vorming
Op de Dorendal is veel plaats en ruimte voor kunst en cultuur. 

Het Dorendal theater opent regelmatig haar deuren, net als het 

Dorendalmuseum.

Voor kunstzinnige vorming doen wij mee aan de projecten van 

het Kunstmenu dat de gemeente Renkum aanbiedt voor de basis-

scholen. Daarin wisselen dans, toneel, film en muziek elkaar af. 

Daarnaast neemt De Dorendal deel aan het project Cultuur Met 

Kwaliteit van Cultuurmij Oost. Met dit project geven we cultuuron-

derwijs een belangrijke plek in ons onderwijs. 

Wij vinden het van groot belang dat kinderen goed muziekonder-

wijs krijgen aangeboden. Omdat wij een CMK-school zijn (Cultuur 

Met Kwaliteit) hebben wij de mogelijkheid om dit daadwerkelijk  

in praktijk te brengen. Het CMK project maakt het mogelijk dat 

Troef bij ons werkzaam is als vakdocent muziek. Daarnaast 

worden veelvuldig gastdocenten ingeschakeld op het gebied van 

beeldende kunst.

Onderzoekend leren
Het team van De Dorendal heeft zich de afgelopen jaren laten 

bijscholen op het terrein van de wetenschap en de techniek. 

Daarmee hebben wetenschap en techniek een vaste plek in het 

onderwijs op school gekregen. Het team heeft zich op dit terrein 

verder ontwikkeld, door te leren hoe er in de groepen kan worden 

gewerkt via het onderzoekend leren. Dit houdt in dat de kinderen 

op allerlei gebieden (van spelling tot handvaardigheid en van 

rekenen tot gymnastiek) worden gestimuleerd om te leren door 

te onderzoeken. Deze manier van leren verloopt via een proces 

van zeven stappen: 

1. Confrontatie met een probleem (Waar moet ik een oplossing 

voor vinden?) 

2. Het verkennen van dat probleem (Waar heb ik eigenlijk precies 

moeite mee?)

3. Het opzetten van een experiment/oefening (Hoe kan ik aanto-

nen dat ik het kan/dat ik een oplossing heb gevonden?)

4. Het uitvoeren van een experiment/oefening (Zoals ik het 

bedacht heb uitvoeren)

5. Het trekken van conclusies (Als ik het zo doe, lukt het me dan?)

6. Het presenteren van de conclusies en daarover praten met de 

groep (Ik help mijzelf door dat wat ik weet uit te leggen aan 

anderen)

7. Zich verder verdiepen in het onderzoek (Wat kan ik verder  

nog doen, zodat het nog beter wordt/gaat?). 

Het onderzoekend leren moet bij de kinderen een vanzelfspre-

kende werkhouding worden bij het uitvoeren van hun taken.

Schooltelevisie
Elke groep volgt educatieve programma’s van TELEAC/NOT (school-

televisie), passend bij de leeftijd van de kinderen. Onder andere 

‘Koekeloere’, ‘De schatkast’, ‘Kramerije’, ‘Leesdas, lettervos, 

boekentas’, ‘Rekenverhalen’, ‘Huisje, boompje, beestje’, ‘Nieuws uit 

de natuur’, elke week het ‘Schooltv-weekjournaal’, enz.

Projectonderwijs
Naast verschillende groepsprojecten (bijvoorbeeld in het kader 

van de Wereldoriëntatie) kennen we in elk geval ook drie school-

projecten per jaar. Alle kinderen uit alle groepen werken dan in 

deze periode aan hetzelfde thema. 

•  Een project met het thema van de jaarlijkse Boekenweek. Dit 

jaar is het thema ‘En Toen?’ Je hebt geen tijdmachine nodig om 

andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden 

door het lezen van boeken!

•  Project ‘de week van de Lentekriebels’; over weerbaarheid; rela-

ties en seksualiteit voor iedere kind op zijn of haar eigen niveau 

(www.seksuelevorming.nl). In de week van 15 -19 maart 2021.

•  Een gezamenlijk project ten bate van een goed doel met ons 

zomerfeest als afsluiting. Ieder jaar zamelen wij geld in voor 

een goed doel, zoals de dierenambulance of de voedselbank. 

Onze ervaring is dat er altijd een flink bedrag bij elkaar wordt 

geklust, gebakken, verdiend door de kinderen. Ook tijdens  

het feest waarmee we die week afsluiten komt een groot bedrag 

binnen. Naast het hoofd-goede doel dat ieder jaar wisselt gaat 

een klein deel van de opbrengst naar Fonds Gehandicapten-

sport, vanwege onze langdurige samenwerking met deze 

organisatie. In de VO week aan het eind van groep 8 verzorgen 

zijn een clinic rolstoelbasketbal voor onze kinderen. 

http://www.seksuelevorming.nl
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Schoolactiviteiten

Sinterklaas
Jaarlijks rond 5 december bezoekt de Sint onze school. Als 

Sinterklaas groep 1 t/m 4 bezoekt, mag ieder kind even bij de Sint 

komen en krijgt een cadeau. Weken van tevoren zijn de kinderen 

uit de groepen 1 t/m 4 al bezig geweest met het instuderen van 

gedichtjes, liedjes en toneelstukjes voor de Sint. In de groepen 5 

t/m 8 maken de leerlingen surprises voor elkaar.

Kerstfeest
Wij werken op school met een wisselend programma voor de 

invulling van de kerstviering.

Schoolreisje en/of kamp
Ieder jaar kijken de kinderen weer uit naar het schoolreisje en het 

kamp. De groepen 1-2 gaan naar het land van Jan Klaassen. Voor 

groepen 3 t/m 6 wordt er een schoolreisje aansluitend bij een 

thema. Dit kan per jaar anders zijn. Er wordt gekozen voor:

1) educatie

2) sport en spel

3) beweging.

Groep 7 zal een pretpark bezoeken en groep 8 gaat op kamp.

Vader- en Moederdag
In de groepen 1 en 2 besteedt de leerkracht aandacht aan Vader- 

en Moederdag. In de hogere groepen is dit niet meer het geval.

Verkeersexamen
In groep 7 wordt in april/mei het verkeersexamen afgenomen. Dit 

examen is niet alleen gericht op kennis van alle borden en regels, 

maar ook op een veilig verkeersgedrag. Het examen bestaat uit 

een theoretisch en een praktisch deel.

Natuur en techniek onderwijs
Natuur en techniek zijn onderdeel van wereldoriëntatie. In onze 

methode Blink wordt dus ook aandacht besteed aan natuur en 

techniek. Een aantal keer per jaar wordt de leerkracht onder-

steund door mensen uit de praktijk.

Debatteren
Onze leerkracht van groep 8 is getraind in het onderwijzen van 

debattechnieken. Zodoende doet onze groep 8 ieder jaar mee met 

de debatwedstrijd. Een krachtige en waardevolle manier om te 

begrip te leren opbrengen voor ieders verschillende mening

VO week
Een week per jaar is het ‘Dorendal lyceum’ geopend. Groep 8 volgt 

dan een lesrooster dat vergelijkbaar is met dat van leerlingen in 

het voortgezet onderwijs. Compleet met gastdocenten, blokuren, 

clinics boekenkaften etc. Zo wennen de kinderen op een speelse 

manier aan een lesdag op hun toekomstige school.

Musical groep 8
Groep 8 sluit de schoolperiode op De Dorendal elk jaar af met het 

opvoeren van een musical. Vanaf mei zijn de kinderen daar erg 

druk mee: het maken van decors, het inoefenen van de voorstel-

ling, uitnodigingen maken, enz.

Schoolfotograaf
Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf om alle kinderen met 

hun groep en individueel op de foto te zetten. 

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs 

te verhogen. Dit plan helpt om het onderwijs te blijven bieden 

waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over 

de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Jaarplan
Elk jaar maakt De Dorendal een jaarplan. In het jaarplan beschrij-

ven we een aantal doelstellingen. De doelstellingen komen voort 

uit het schoolplan. Je kunt dit school- en jaarplan vinden op onze 

website: www.dorendal.nl 

 

Ons motto voor schooljaar 2020 - 2021 is:  

‘Wij zijn ambitieus, wij zijn creatief  
en wij leren samen.’ 

Met behulp van Focus PO / Opbrengstgericht Passend Onderwijs 

hebben wij ambitieuze doelen gesteld. De inspectie is tevreden 

over onze resultaten, maar wij denken dat we nog beter kunnen.

http://www.dorendal.nl
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Hoe gaan wij deze doelen bereiken? Dat doen we door echt goed 

les te geven! Natuurlijk doen we dat al. En door ons de komende 

twee jaar te focussen op Expliciete Directe Instructie (EDI) maken 

we een verdiepingsslag. We worden tijdens studiedagen geschool 

door een externe trainer. Tussen deze dagen door oefenen wij 

gezamenlijk de verschillende elementen van de instructie. We 

bezoeken elkaars lessen, geven feedback, wisselen ervaringen 

uit, kortom: wij leren samen. Dat doen we in de organisatievorm 

van leerteams. Iedere leerkracht maakt deel uit van een van onze 

twee leerteams die iedere week samenkomen om te leren. Want 

bij ons op school leren niet alleen de kinderen. Wij vormen een 

Professionele Leer Gemeenschap waarin iedereen zich voort-

durend ontwikkelt.

De directie monitort de ontwikkeling van de leerkrachten in  

de vorm van een R&O (resultaat en ontwikkeling) gesprekken-

cyclus. 

Schoolplan
Elke basisschool heeft een schoolplan. In ons schoolplan 

beschrijft De Dorendal voor de periode 2015-2019 globaal wat 

onze speerpunten zijn. Het schoolplan kun je als Prezi bekijken  

of als PDF. Je vindt het schoolplan op onze website. 

De doelen voor de huidige schoolplanperiode zijn:

•  Goede resultaten voor alle leerlingen op De Dorendal

•  Daltonontwikkeling

•  Leerkrachten zijn eigenaar van het onderwijsproces

•  Leerlingen zijn eigenaar van hun leerdoelen

•  Verder ontwikkelen van ICT 

•  Goede communicatie onderling en met ouders

Tijdens schooljaar 2020 - 2021 ontwikkelen wij een schoolplan 

voor de periode 2020-2024. Dit doen we samen met ons team en 

het stafbureau van Flores Onderwijs. De MR heeft instemmings-

recht op dit schoolplan en zal natuurlijk betrokken zijn bij het 

ontstaan hiervan. Het huidige jaarplan maakt onderdeel uit van 

ons nieuwe schoolplan.

Zorg voor de leerlingen
De Dorendal streeft naar goed onderwijs voor alle leerlingen 

en spant zich in voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben.

De groepsleerkrachten
Groepsleerkrachten hebben primair een lesgevende taak. Daar-

naast houden zij zich bezig met de reguliere en speciale zorg voor 

kinderen. De leerkracht biedt zoveel mogelijk preventieve zorg op 

maat in de groep. Deze zorg bestaat onder andere uit vaststellen 

van en handelen naar de didactische en pedagogische behoeften 

van de leerlingen die beschreven worden in het groepsplan. De 

leerkracht gaat uit van de onderwijsbehoeften van een leerling 

en onderscheidt 3 aanpakken: een basisaanbod (aanpak 2), een 

verrijkt aanbod (aanpak 3)en een intensief aanbod (aanpak 1). 

Doel is om de meest passende, effectieve en haalbare zorg te 

geven die past bij dit kind, van deze ouders, bij deze leerkracht en 

op deze school.

De intern begeleider (IB’er)
De taak van de intern begeleider bestaat uit het coördineren van 

alle zaken rond de zorg in de school. Wanneer de leerkracht of 

ouder vragen heeft m.b.t. de zorg van een leerling en de (preven-

tieve) zorg op maat in de groep dreigt te stagneren, roept  

de leerkracht de hulp in de van de IB’er.  

De IB’er voert overleg met de leerkracht en ouders, maar is ook 

de schakel naar het zorgteam waarin in ieder geval de IB’er en 

de schoolcontactpersoon (SCP) zitten. Daarnaast wordt er 6x 

keer per jaar een multidisciplinair overleg (MDO) gepland waarbij 

verschillende disciplines kunnen aanschuiven, bijvoorbeeld de 

schoolarts, de schoolverpleegkundige en de jeugdconsulent van 

de gemeente Renkum. Ouders en leerkrachten zijn bij een MDO 

standaard aanwezig.  

We streven ernaar als school met jullie als ouders en met je kind 

goed overleg te voeren dat ten goede komt aan de ontwikkeling 

van je kind.

Doel van alle samenwerking is uiteindelijk om leerlingen die extra 
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ondersteuning nodig hebben een passende plek op onze school 

te bieden. We willen in toenemende mate de ondersteuning naar 

het kind brengen en niet het kind naar de plek waar de ondersteu-

ning is. En dat alles met een voor dit kind passend perspectief.

We hopen dat we daarin voor je kind een partner kunnen zijn. En 

dat we via jullie ook gebruik kunnen maken van de deskundigheid 

van organisaties die ouders en kinderen helpen bij de opvoeding. 

Al deze ondersteuning valt onder de regie van de gemeente. Ons 

samenwerkingsverband PassendWijs overlegt met de gemeenten 

wat samenwerking voor elkaar en vooral voor ouders en kinderen 

kan betekenen.

Extra hulp
De extra hulp voor een leerling vindt zoveel mogelijk door de leer-

kracht binnen de groep plaats. Op beperkte schaal is extra hulp 

aanwezig voor leerlingen die lichte of zware zorg nodig hebben. 

We hebben er voor gekozen een dag per week een leerkracht vrij 

te roosteren om deze extra hulp aan leerlingen te bieden. Die hulp 

kan individueel of in kleine groepjes plaatsvinden. 

Voor leerlingen die we vanwege beperkingen in het budget 

geen extra hulp kunnen bieden, maar die dit wel nodig hebben, 

adviseren we RT van een particuliere RT’er. In geval dat je kind als 

dyslectisch (ernstige enkelvoudige dyslexie) gediagnosticeerd 

is, kan kosteloze behandeling onder schooltijd plaatsvinden door 

een behandelinstituut. Ook bij andere diagnoses kan behandeling 

in overleg onder schooltijd plaatsvinden.

Extra mogelijkheden tot (externe) hulp binnen school:
Van onderstaande expertises kan wanneer nodig/ noodzakelijk 

in overleg gebruik gemaakt worden. Dit wordt enkel ingezet 

wanneer de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar 

• particuliere logopedie

• KOT (kinderoefentherapie)

• PMT (psychomotorische therapie) na schooltijd

• fysiotherapie

• dyslexiebehandeling (Een dyslexiebehandeling bij ernstige enkel-

voudige dyslexie wordt altijd toegestaan, ook buiten school).

De logopedist op school 
Twee keer per jaar voert de schoollogopediste een logopedische 

screening uit. De screening wordt uitgevoerd bij kleuters op 

verzoek van ouders en/of leerkrachten. Ook leerlingen uit andere 

groepen kunnen gescreend worden. Na het onderzoek volgt een 

advies. Als blijkt dat logopedische behandeling nodig is, wordt 

het kind via de huisarts of medisch specialist verwezen naar een 

vrijgevestigde logopediepraktijk in de gemeente Renkum. 

Jeugdgezondheidszorg op school
De Jeugdgezondheidszorg werkt preventief, dat wil zeggen, uit 

voorzorg. Alle kinderen worden op verschillende leeftijden gezien 

om mogelijke problemen in het opgroeien op het spoor te komen. 

Daarnaast helpt de JGZ bij het bewandelen van de juiste weg als 

er problemen zijn gesignaleerd.

De afdeling JGZ van Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland 

Midden (VGGM) onderzoekt alle kinderen op 5/6 jarige leeftijd en 

op 10/11 jarige leeftijd.

Daarnaast is de JGZ-arts ( de jeugdarts) regelmatig op school 

aanwezig voor spreekuren. Alle kinderen kunnen worden aan-

gemeld voor deze spreekuren. Je kunt bellen voor een afspraak 

naar 0800-8446000 of een e-mail sturen om een afspraak te 

maken (ggd@vggm.nl). Soms is het eerstvolgende spreekuur op 

de eigen school, soms op een andere nabijgelegen locatie. Voor 

het reguliere spreekuur wordt een uitnodiging naar het huisadres 

gestuurd. 

Ook is het mogelijk om telefonisch advies in te winnen over 

bijvoorbeeld slaapproblemen, bedplassen, eetproblemen, druk 

gedrag via een dagelijks telefonisch spreekuur van Veiligheids-en 

Gezondheidsregio Gelderland midden (VGGM) via 0800-8446000.

Centrum voor jeugd en gezin (CJG), onderdeel van het 
sociaal loket
Ook bij het CJG kun je terecht voor pedagogische adviezen. Je 

kunt je vraag telefonisch stellen op de dagelijkse spreekuren 

(088 - 3555000). Je kunt ook mailen: 

info@cjgregioarnhem.nl. Daarnaast kun je voor een persoonlijk 

gesprek op werkdagen naar het opvoedsteunpunt (Laan van 

Presikhaaf 7, 6826 HA Arnhem).

mailto:ggd%40vggm.nl?subject=
mailto:info@cjgregioarnhem.nl
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Leerlingbegeleiding

Leerlingvolgsysteem (LVS)
Alle relevante gegevens van de kinderen worden gedurende de 

tijd dat zij de school bezoeken vastgelegd en bewaard in ons 

lerlingvolgsysteem.

Naast observaties gebruiken wij verschillende landelijk genor-

meerde toetsen. Ons bestuur, Stichting Flores Onderwijs, heeft 

met de scholen vastgesteld welke toetsen afgenomen worden. 

Methode gebonden toetsen worden door de groepsleerkracht 

geregistreerd.

Behalve de informatie uit de toetsen gebruiken de leerkrachten 

van de onderbouw een uitgebreide observatielijst. 

Voor de sociaal - emotionele ontwikkeling wordt minimaal één 

keer per jaar een vragenlijst ingevuld, die bewaard wordt in het 

leerlingvolgsysteem.

De plaats van tussentijdse leerresultaten in ons  
onderwijsproces 
Onze ambities met betrekking tot de leerresultaten van de 

kinderen hebben wij ambitieus geformuleerd, gebaseerd op onze 

leerlingpopulatie. Voortdurend monitoren wij de kennis en vaar-

digheden van de kinderen met behulp van toetsen die bij onze 

lesmethodes horen.

Twee keer per jaar toetsen wij de vaardigheden van de kinderen 

ook met methode-onafhankelijke toetsen van de Cito. Deze 

scores voeren wij in in ons leerlingvolgsysteem. Wij maken een 

zorgvuldige analyse van de resultaten waardoor wij goed zicht 

hebben op de effecten van ons onderwijs en de leerbehoeften 

van de kinderen

Om aan de leerbehoeften van de kinderen te voldoen passen 

wij naar aanleiding van de toetsresultaten en analyses de 

plannen zo nodig aan. Wij volgen hiervoor de jaarlijkse cyclus van 

Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Zie www.focuspo.nl

Tegemoetkomen aan de leerbehoeften van een kind betekent 

soms dat het extra hulp krijgt buiten de groep. Meestal is de 

leerkracht zelf in staat interventies toe te passen die ervoor 

zorgen dat het kind de begeleiding of de uitdaging krijgt die het 

nodig heeft.

Groepsbesprekingen
Twee keer per jaar worden alle groepen besproken in een overleg 

van intern begeleider (IB’er) en groepsleerkracht. Deze bespre-

kingen hebben in de eerste plaats een signalerende functie. 

Daarnaast worden gemaakte afspraken uit vorige besprekingen 

geëvalueerd en de te volgen stappen bepaald. 

Speciale aandacht wordt gegeven aan leerlingen, die:

•  Opvallend gedrag vertonen

•  Achterblijven in hun functieontwikkeling

•  (te) Laag scoren op de toetsen

•  Ver boven de toetsnorm scoren

Vanuit deze groepsbespreking kunnen afspraken gemaakt 

worden voor:

•  Een leerlingbespreking met de IB’er

•  Nader overleg met de ouders door de groepsleerkracht (soms 

met IB’er erbij)

•  Nader onderzoek door de groepsleerkracht of intern begeleider

•  Overleg met de schoolcontactpersoon

•  Overleg met de directeur

•  Contact opnemen met zorginstanties buiten de school

Passend Onderwijs
Met passend onderwijs hebben besturen in het regulier en spe-

ciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen 

om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende 

plek te bieden. Het doel is om de kwaliteit van de leerlingenzorg 

te verbeteren zodat meer leerlingen met gepaste ondersteuning 

binnen het regulier onderwijs kunnen blijven.

https://www.focuspo.nl 
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• Passend onderwijs, handelingsgericht en opbrengstgericht 

werken gaan hand in hand. We willen kinderen leren zich opti-

maal te ontwikkelen. 

• In het verzorgen van passend onderwijs wordt de Dorendal 

ondersteund door het samenwerkingsverband PassendWijs. 

Dit is een groot samenwerkingsverband van schoolbesturen/

scholen voor de gemeenten Arnhem, Renkum, Lingewaard, 

Overbetuwe, Rheden en Rozendaal. Wij vallen onder de sub-

regio Renkum. Elke subregio heeft een ondersteuningsteam, 

dat ons kan adviseren en helpen. Denk hierbij aan ambulant 

begeleiders, orthopedagogen/psychologen en schoolmaat-

schappelijk werkers, specialisten op het gebied van taal, spraak 

en communicatie, gedrag en sociale vaardigheden, lezen, 

rekenen, motoriek, hoogbegaafdheid. 

• De expertises v.w.b. leerlingen met een ernstige gehoor- en/of 

een visuele beperking of een ernstige taalbeperking zijn ook 

toegankelijk voor ons. Daarvoor kunnen we bij de daartoe beho-

rende clusters een consultatie of een arrangement aanvragen.

Passend Onderwijs en zorgplicht
 

Scholen hebben zorgplicht
Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te 

bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en 

leerlingen die al op school zitten.

Binnen de school of op een andere school?
Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun 

voorkeur. 

Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te 

beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen 

bij de ouders. Van ouders wordt verwacht dat ze de informatie 

met school delen, dit heet informatieplicht.

De school onderzoekt of ze de leerling passend onderwijs kan 

bieden binnen de basisondersteuning of met de extra ondersteu-

ning vanuit het samenwerkingsverband.

Passende onderwijsplek 
De school maakt vervolgens de afweging of en hoe ze de 

ondersteuning kan bieden. Als de school van aanmelding geen 

passende onderwijsplek kan bieden, dan onderzoekt de school 

samen met ouders de mogelijkheden van een passende plek op 

een andere reguliere school, op een school voor speciaal basison-

derwijs of op het speciaal onderwijs. Het is belangrijk dat er een 

goede balans wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die 

de leerling nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheid 

van school. 

Termijn 
Na de schriftelijke aanmelding heeft de school 6 weken de tijd 

om een passende plek aan te bieden op de eigen school of op een 

andere school. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden 

verlengd. De tijd die nodig is om aanvullende informatie te verza-

melen telt niet mee in deze termijn.

Meer informatie
Meer informatie over de mogelijkheden voor o.a. inzet van extra 

ondersteuning of de route naar een passende onderwijsplek vind 

je op de website van het Samenwerkingsverband PassendWijs

www.swv-passendwijs.nl

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. In dit docu-

ment kun je lezen welke mogelijkheden een school heeft voor de 

kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Deze begeleiding 

kan licht en tijdelijk zijn, maar ook langdurig en intensief. In het 

schoolondersteuningsprofiel van onze school geven we aan wat 

we nu kunnen bieden en wat onze ambities voor de toekomst 

zijn.

Het schoolondersteuningsprofiel is geschreven op basis van 

afspraken binnen ons samenwerkingsverband PassendWijs, 

vragenlijsten, analyses, gesprekken en afwegingen die de school 

maakt. 

Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben kunnen gebruik 

maken van een arrangement. Daar wordt een ondersteuner van 

Passend Wijs bij ingeschakeld en voor deze leerlingen wordt een 

OPP (ontwikkelingsperspectief) opgesteld. 

Je vindt het schoolondersteuningsprofiel op de website van  

De Dorendal: www.dorendal.nlZorgplicht betekent dat scholen verantwoordelijk 
zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben een passende plek te bieden.

http://www.swv-passendwijs.nl
http://www.dorendal.nl
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Expertises op De Dorendal
Op De Dorendal zijn onder andere de volgende expertises aan-

wezig voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben:

• Begeleiden leerlingen met Down syndroom

• Begeleiden van ML (moeilijk lerende) leerlingen

•  Begeleiden van leerlingen met diagnoses als autisme, ADHD, 

DCD

•  Dyslexiespecialist

• Rekenspecialist

• HB specialist

•  Leesspecialist

•  Specialisatie ‘Het Jonge kind’

• Orthopedagogiek

•  Remedial teaching

Naar het VO

Adviezen
Onze leerkrachten kennen onze leerlingen goed. Na acht jaar bij 

ons op school geven zij aan de kinderen een advies voor het te 

bezoeken vervolgonderwijs. De CITO eindtoets wordt gemaakt 

nadat de schooladviezen gegeven zijn. Mocht de toetsscore hoger 

uitvallen dan kan dit advies worden heroverwogen. Valt de de 

score lager uit dan blijft het advies staan

Scores CITO eindtoets 2019 
(in 2020 is landelijk geen CITO toets afgenomen)

Vergelijkingsgroep:  535

Score Dorendal:  540,1 

Voor 2019 - 2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschik-

baar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen eindtoets 

afgenomen in groep 8.

Schoolafspraken 
Rond bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis worden 

de afspraken rond brengen en halen, pauzes en beweging in en 

rond het schoolgebouw aangepast. Bekijk daarvoor ons corona 

protocol op onze website.

Kapstokregels
Iedere leerling houdt zich aan de kapstokregels van onze school. 

Deze zijn:

In en rond De Dorendal 

1. Is het veilig

2. Hebben we respect voor elkaar

3. Is een goede werksfeer

4. Zijn alle docenten, leerlingen en ouders verantwoordelijk voor 

een vreedzame school

In elke groep bespreekt de leerkracht hoe we vormgeven aan 

deze regels, daarvoor maakt elke groep afspraken. Als er iets 

gebeurt, spreken we elkaar aan op de bovenstaande regels en 

de gemaakte afspraken. Op deze manier geven we de leerlingen 

medeverantwoordelijkheid voor de fijne sfeer op onze school.

Aankomst op school 
•  De kinderen mogen 10 minuten voor schooltijd naar het 

klaslokaal. De ouders van de kinderen van de groepen 1, 2 en 

3 kunnen nog even mee de klas in, als zij dat graag willen. Een 

ouder van een nieuw ’instromertje’ mag de eerste dagen nog 

wel even mee het lokaal in. We verwachten dat de ouders om 

half negen de school verlaten hebben.

•  Bij de eerste bel, om tien minuten voor de aanvang van de 

lessen, worden de kinderen binnen verwacht. Eenmaal in de 

klas gaan de kinderen aan de slag met zelfstandig werken. 

Bij de tweede bel beginnen de lessen, waarbij geldt: binnen is 

beginnen!

•  Indien een leerling 3 keer in een korte periode te laat komt, 

neemt de leerkracht contact op met de ouders/verzorgers van 

het kind om dit te bespreken. 

In en rond het schoolgebouw
•  Leerlingen zorgen ervoor dat ze geen last van elkaar hebben en 

dat het veilig is op school.

•  We gedragen ons netjes en vriendelijk naar elkaar.

•  Jassen worden netjes aan de kapstokken gehangen. De tassen 

leggen de kinderen in de daarvoor bestemde kratten.

•  De kinderen zijn verantwoordelijk voor het netjes houden en 

opruimen van de klas en de omgeving.

Uitstroom voortgezet onderwijs per schooljaar

Uitstroom 2017 2018 2019 2020

Vwo 7 11 4 11

Havo / Vwo 3 2 1 8

Havo 8 8 2 6

Mavo / Havo 2 5 6 2

Vmbo tl / Mavo 11 7 4 4

overig 1 7 4 2

totaal 32 40 21 33
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•  Binnen ons gebouw zijn honden niet toegestaan. Voor spreek-

beurten kan in overleg met de leerkracht een uitzondering 

gemaakt worden. 

•  Fietsen, rolschaatsen en skateboards mogen buiten de school-

tijden op het schoolplein gebruikt worden.

•  Onze school en ons schoolterrein zijn rookvrij.

Speelkwartier en middagpauze
•  Tijdens het speelkwartier blijven de kinderen buiten op de 

afgesproken plaatsen.

•  Tijdens de ochtendpauze staan leerkrachten op het plein. 

Tijdens de middagpauze staan er ter aanvulling van ons eigen 

team ook medewerkers van De Speelboerderij op het plein. We 

doen een beroep op ouders om ons te versterken met de plein-

wacht zodat de leerkrachten toekomen aan hun welverdiende 

pauze.

•  Bij slechte weersomstandigheden blijven de kinderen in het 

eigen klaslokaal.

•  Voor of na de pauze mogen de kinderen in het lokaal hun boter-

ham/fruit opeten tijdens een (voor)leesmoment. De eet- en 

drinktijd rond de kleine pauze geldt formeel als lestijd, daarom 

zorgen we ook op deze momenten voor effectieve leertijd.

•  Tijdens de lange pauze van 12.15 tot 12.45 uur spelen de kinde-

ren buiten. De groepen 1 t/m 5 spelen op het plein. De kinderen 

van de groepen 6 t/m 8 mogen ook in het naast de school 

gelegen bos spelen. 

Eten en drinken 
 Wij willen gezond eten op school voor iedereen vanzelfsprekend 

maken om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van 

de kinderen. Wij stimuleren de kinderen gezond te eten en te 

drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. We vragen ouders 

om geen koek, snoep of chips mee te geven. Ook drinken doen 

we zoveel mogelijk zonder toegevoegde suikers. We vragen 

ouders geen limonade, frisdranken, sportdranken en vruchten-

sappen mee te geven omdat ze erg veel suiker bevatten. Geschikt 

vinden wij bijvoorbeeld: water, thee zonder suiker, halfvolle melk, 

karnemelk of yoghurt-drank zonder suiker. Er is ruimte om indivi-

duele afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde 

(geloofs)overtuiging. 

Jarig zijn en trakteren
• Trakteren doen we zo gezond mogelijk. Kinderen krijgen 

per jaar zo’n 30 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is 

feest! Maar bij ons op school vragen we de ouders wel om de 

traktaties klein te houden en niet te calorierijk te maken. Onze 

leerkrachten geven het goede voorbeeld. Wij zijn daarom blij 

met dezelfde traktatie als die voor de kinderen. Je hoeft voor 

ons niet iets speciaals te bedenken. Kijk voor tips op gezond-

trakteren.nl 

• Wil je ervoor zorgen dat de traktaties ‘uitdeel-klaar’ zijn?

 Als een kind jarig is mag hij/zij trakteren in de eigen groep. 

De kinderen van de onderbouw mogen ook langsgaan bij de 

leerkrachten van de andere groepen 1-2. 

• Uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes worden niet op school 

uitgedeeld. Op De Dorendal vinden we dat iets wat in de privé-

sfeer thuishoort.

TV beleid 
Op De Dorendal wordt ongeveer twee keer in de week naar edu-

catieve televisieprogramma’s gekeken. Deze sluiten aan op ons 

onderwijsaanbod en op de betreffende leeftijdscategorieën. 

Voorbeelden van educatieve programma’s zijn:

• Koekeloere (groep 1/2)

• Rekenverhalen (groep 2)

• Huisje Boompje Beestje (groep 3)

• Klokhuis (groep 4)

• Buitendienst (groep 5/6)

• Jeugdjournaal (groep 7/8)

• Welkom in de Gouden Eeuw (groep 7/8)

Ter verrijking en verbeelding van het lesmateriaal worden ook 

filmpjes ingezet.

En verder...
•  Voor de goede orde vragen wij je om je kind tijdig te brengen en 

op te halen.

•  Bij het afhalen vragen wij je buiten te wachten tot de kinderen 

uit de school worden gebracht door de leerkracht. 
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•  Wil je om welke reden dan ook je kind eerder/later brengen/

halen, laat dit dan s.v.p. van tevoren even weten aan de leer-

kracht via het ouderportaal.

•  De kinderen eten ’s morgens rond 10.15 uur hun boterham/

fruit op en drinken hun melk o.i.d. Wil je vooral aan de jongste 

kinderen niet te veel meegeven?

Extra voor de groepen 1-2
• Eén woensdagochtend in de maand is het speelgoedochtend. 

D.w.z. dat de kinderen een eigen stuk speelgoed mee naar 

school mogen nemen.

• Voor het bewegingsonderwijs vragen wij ouders om voor hun 

kinderen gymschoenen op school te hebben. Deze gymschoe-

nen, liefst zonder veters, blijven op school en worden bewaard 

in een gymzak.

• Voor de verjaardag van papa/mama, mogen de kinderen iets 

maken. Voor opa/oma of een zieke mag dat ook, wil je je kind 

dan een briefje meegeven of het persoonlijk even zeggen?

• Bij regenachtig weer komen veel kinderen met laarzen aan op 

school. Zet de naam van het kind in de laarzen, zodat er geen 

verwarring of verwisseling ontstaat.

Onze visie op ouderbetrokkenheid
Wij zien ouderbetrokkenheid als een krachtig middel om de 

afstand tussen thuis en school zo klein mogelijk te laten zijn. 

Voor kinderen is het fijn als het thuis- en schoolleven in elkaars 

verlengde liggen en niet twee aparte werelden zijn. Daarom zijn 

ouders bij ons van harte welkom om op allerlei manieren met ons 

mee te doen.

Ook zien wij ouders als ervaringsdeskundigen met betrekking 

tot hun kind. Door het delen van deze kennis met onze profes-

sionaliteit brengen wij een intensieve samenwerking tot stand 

ten gunste van de ontwikkeling van het kind. Dit uit zich op een 

positieve manier bij de begeleiding die wij de kinderen bieden.

In ons contact met ouders tonen wij een open en respectvolle 

houding met als doel een optimale samenwerking, waarin wij 

laten zien dat we je inbreng waardevol vinden. 

Ouderhulp dient ook een praktisch doel: je helpt ons enorm met 

een paar extra handen

Hoe ziet dat er praktisch uit?

Ouderinspraak
Inspraak van ouders is bij ons op school op de volgende manier 

georganiseerd:

• Ouderraad (organiseert bijzondere activiteiten)

• Medezeggenschapsraad (formeel instemmings- en /of advies-

recht)

• Ouderklankbordgroep (denkt op informele basis mee over de 

meest uiteenlopende onderwerpen)

 (Zie onder kopje ‘schoolraden’)

Ouders zijn op de Dorendal van harte welkom om te helpen bij 

excursies, feesten en sport. Deze bijzondere gelegenheden 

worden nog leuker met jullie aanwezigheid! Ook bij het geven van 

extra hulp bij onderwijs zijn ouders actief. Deze ouders oefenen 

extra met kinderen die daar behoefte aan hebben. Coördinatie is 

in handen van onze intern begeleider Christel Bluemer.

Wij doen een beroep op ouders om ons te ondersteunen bij plein-

wacht. Kinderen vinden het reuzeleuk om het buiten spelen met 

ouders door te brengen. Het is gezellig mee te doen in de pauzes 

en bovendien geeft dit ons team meer ruimte voor de broodno-

dige rust tussen de lessen. Er staat een vrijwilligersvergoeding 

tegenover die betaald wordt door Stichting TSO de Dorendal. 

Vrijwilligers worden van harte uitgenodigd zich aan te melden bij 

de schoolleiding of via info.dorendal@floresonderwijs.nl 

Ouders en school 

 

mailto:info.dorendal%40floresonderwijs.nl?subject=
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Informatie voorziening

Communicatiemiddelen
Op De Dorendal maken we gebruik van de volgende communica-

tiemiddelen:

•  Ouderportaal: https://ouders.basisonline.nl

• Website: www.dorendal.nl 

•  Oudergesprekken

•  Ouderavonden

•  Kijken in de klas

•  facebook

Informatieavond
Voor alle ouders is er aan het begin van het schooljaar een 

informatieavond waar met name het werken in de groep volgens 

de Daltonprincipes centraal staan. De datum van deze avond is 

dinsdag 8 september. De avond wordt vormgegeven afhankelijk 

van de dan geldende maatregelen rond corona. 

Ouderportaal
Ons ouderportaal is een belangrijk communicatiemiddel dat 

veel mogelijkheden biedt. Ouders krijgen een inlogcode voor het 

Ouderportaal. Via het Ouderportaal wordt iedereen op de hoogte 

gehouden van de dagelijkse gang van zaken op school. Elke week 

verschijnen afwisselend nieuwsbrieven vanuit de groep en alge-

mene nieuwsbrieven vanuit de directie. De algemene nieuwsbrief 

is ook op onze website te vinden. Naast de nieuwsbrieven ontvan-

gen ouders via ons ouderportaal eventuele tussentijdse berichten 

en oproepjes. Ouders melden hun kind via het Ouderportaal ziek. 

Vanaf tien dagen voorafgaand aan de oudergesprekken kun je via 

Ouderportaal een gesprek inplannen. Foto’s worden via Ouderpor-

taal gedeeld.  

AVG: De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 

2018 is ingegaan, geldt ook voor het onderwijs. De administra-

tieve systemen waarmee de school werkt voldoen aan deze ver-

ordening. Ouders kunnen zelf via het Ouderportaal aangeven op 

welke gebieden zij aanvullende gegevensbescherming wensen. 

Bijvoorbeeld als het gaat om vermelding op de social media van 

de school. 

Website
Belangstellenden kunnen alle beschikbare informatie bekijken op 

www.dorendal.nl

Kijken in de klas
Op nationale Daltondag nodigen we alle ouders uit om te komen 

kijken in de klas. Op deze manier krijgen ze een goed beeld van 

het onderwijs op De Dorendal. Deze dag zetten we ook in als 

open dag voor andere geïnteresseerden zoals ouders die zich 

oriënteren op een school voor hun kind. In 2021 valt deze dag op 

woensdag 17 maart. Wees welkom!

Oudergesprekken
(Rond bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis wordt de 

gesprekkencyclus aangepast)

Voordat leerlingen instromen in groep 1 vindt een uitgebreid 

intakegesprek met de leerkracht plaats. nadat het kind vier jaar 

is geworden en bij ons naar school gaat volgen we het reguliere 

gespreks-rooster. Aan het begin van ieder schooljaar voeren we 

met u een startgesprek. Het doel van het startgesprek is het 

nader kennismaken met de leerkracht en het bespreken van 

specifieke onderwijsbehoeften van je kind. Je maakt hierover 

afspraken met de leerkracht voor het zojuist begonnen school-

jaar. In november is er een facultatief 10- minutengesprek waarin 

het accent ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het 

kind. De andere 10-minutengesprekken zijn na de rapporten in 

februari en in juni. Daarbij komt vooral het leerproces aan de orde. 

Wij verwachten dat de kinderen vanaf groep 6 aan de gesprekken 

deelnemen. 

De gesprekken op een rijtje:

Startgesprekken in september
• standaard voor de ouders van de groepen 3 t/m 8

•  Standaard voor ouders van nieuwe kleuters in de groepen 1 en 2

10-minutengesprekken in november
•  Facultatief voor de ouders van de groepen 4 t/m 7 (op initiatief 

van de leerkracht of ouders)

•  Standaard voor alle ouders van de groepen 1 t/m 3

Aanpassing in 2020 in verband met de coronacrisis:
De toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem zijn verzet van juni 

naar september 2020. Daarom zijn de gesprekken aangepast.

In oktober 2020: gesprekken rond de toetsresultaten standaard 

voor alle ouders. Deze gesprekken komen in plaats van de 

Elke week verschijnen afwisselend  
nieuwsbrieven vanuit de groep en algemene 

nieuwsbrieven vanuit de directie.

https://ouders.basisonline.nl
http://www.dorendal.nl
http://www.dorendal.nl
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gesprekken die we gewoonlijk voeren in september en november. 

Kijk voor de planning van de gesprekken op ons jaaroverzicht, te 

vinden op onze website.

Schoolkeuze adviesgesprekken groep 8 in november
• Standaard voor alle ouders van de leerlingen in groep 8

10-minutengesprekken na het 1e rapport
•  Standaard voor de ouders van de groepen 3 tot en met 8 en de 

leerlingen vanaf groep 6

10-minutengesprekken na het 2e rapport
• Facultatief voor de ouders van alle groepen en de leerlingen 

vanaf groep 6

Tien dagen voorafgaand aan de gesprekken kun je via Ouder-

portaal het gesprek inplannen.

Tussendoor bestaat er altijd de mogelijkheid om met ons in 

gesprek te gaan over de ontwikkeling van je kind.

Natuurlijk treffen wij elkaar bijna dagelijks in en rond de school. 

Heb je een vraag, maar dan gebruik van onze laagdrempeligheid 

en ga met ons in gesprek.

Rapporten
In februari en juni krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 

hun rapport mee. De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen 

alleen in juni een rapport.

Klachtenregeling
In geval van problemen rond je kind neem je in eerste instantie 

contact op met de groepsleerkracht. Indien nodig kun je vervol-

gens contact opnemen met de directeur van onze school.

Als vertrouwenspersoon is Susan Knottnerus op de Dorendal 

aanwezig: susan.knottnerus@floresonderwijs.nl

Indien nodig kun je conform het klachtenprotocol een klacht 

indienen bij de vertrouwenspersoon van Flores Onderwijs.

Dit protocol is een onderdeel van ons veiligheidsplan. 

Je kunt dit plan vinden op onze website www.dorendal.nl

Exitinterview
Wij vragen ouders die verhuizen of anderszins hun kinderen  

van school laten veranderen, middels een exitinterview in een 

reflectie hun mening te geven over onze school. Deze feedback  

is voor onze school van grote waarde.

Huishoudelijke zaken

Protocol bij ziekte van een leerkracht
Als een leerkracht onverwacht ziek is, zoeken wij allereerst naar 

vervanging. Daarvoor maken wij gebruik van een invallerspool 

van de stichting Flores Onderwijs. Doordat wij een gezamen-

lijke invalpool hebben voor 34 scholen lukt het ons meestal om 

vervangers te vinden. Maar dat zou een keer anders kunnen zijn. 

Indien er geen vervanger is proberen we een andere oplossing 

te vinden voor het opvangen van de groep. In het uiterste geval 

wordt de groep een dag vrijaf gegeven. Daarvan stellen wij je 

vooraf via Ouderportaal op de hoogte. Door gewijzigde wetgeving 

is het moeilijker geworden om invallers te vinden voor korte 

invalperioden. Het advies aan ouders is om proactief opvang voor 

calamiteiten te organiseren. 

Materiaalbeheer
Om de pennen en potloden e.d. netjes op te kunnen bergen, 

hebben de kinderen een etui nodig. Ter bevordering van de schrijf-

houding krijgen de kinderen in de loop van groep 4 een vulpen. 

Die vulpen krijgen de kinderen eenmalig. Het is de bedoeling dat 

zij er de gehele schoolperiode mee doen. Bij vermissing of vernie-

ling moet het kind zelf voor een nieuwe vulpen zorgen. In groep 5 

krijgen de leerlingen eenmalig een koptelefoon om te gebruiken 

bij het werken met de computer. Bij vermissing of vernieling moet 

het kind zelf voor een nieuwe koptelefoon zorgen.

Fietsenstalling
De naast de school staande fietsenstalling is nogal klein. Daarom 

vragen we de kinderen die in de naaste omgeving van de school 

wonen (bijvoorbeeld in de ’clusters’) lopend naar school te komen. 

Parkeren
Veel ouders halen en brengen hun kinderen per auto. Zowel de 

Bachlaan als de Richtersweg zijn niet berekend op een grote hoe-

veelheid auto’s ineens. Daardoor ontstaan wel eens gevaarlijke 

situaties. Wij verzoeken je dan ook om bij het laten in- en uitstap-

pen van de kinderen goed op te letten; van meerdere kanten 

komen auto’s en fietsende kinderen! Het is belangrijk om op alle 

kinderen te passen.

We vragen je dringend:

•  Zó te stoppen dat je kinderen voor school niet de straat hoeven 

over te steken

•  In de schoolomgeving extra te letten op spelende en overste-

kende kinderen

mailto:susan.knottnerus%40floresonderwijs.nl?subject=
http://www.dorendal.nl
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•  Niet te parkeren op en om de plaatsen waar kinderen meestal 

oversteken

•  Gebruik te maken van de stopplaatsen die daarvoor bij de 

school zijn ingericht

Rookbeleid
Het gehele schoolterrein is rookvrij.

Verzuim/ziekmelden
Wilt u eventueel verzuim van je kind tijdig schriftelijk aanvragen? 

Bij de directie kun je een boekje opvragen waarin de geldige 

redenen voor verlof staan beschreven. 

Ziekmelden kun je het beste doen vóór 8.30 uur. Dit doet je door 

je kind ziek te melden op het ouderportaal. Wanneer je kind na 

8.30 uur niet is afgemeld, neemt de directie of groepsleerkracht 

contact op met de ouders/verzorgers om de reden van de absen-

tie te vernemen.

Luizen
Luizen komen helaas weer regelmatig voor bij basisschoolkinde-

ren. De Dorendal heeft daarom een actief beleid om deze onge-

wenste bezoekers op kinderhoofden tegen te gaan. Bij eventuele 

constatering van hoofdluis wordt er direct contact gezocht met 

de ouders en vragen wij je om je kind zo spoedig mogelijk te 

behandelen met een luizenbestrijdingsmiddel. Daarna is het van 

belang om gedurende drie weken het haar van je kind dagelijks 

door te kammen met een luizenkam, tót ook de neten verdwenen 

zijn. Dit om verdere verspreiding op school zoveel mogelijk te 

voorkomen. Deze methode is effectief gebleken! De ouders van 

alle kinderen in de groep waar hoofdluis is gevonden, worden 

daarvan met een mail of briefje op de hoogte gesteld, zodat zij 

ook extra kunnen opletten bij hun eigen kind. Daarnaast zijn er 

wasbare luizenzakken aangeschaft. De school zorgt voor het 

wassen van deze zakken. De kinderen doen in school altijd hun 

jas in een dergelijke luizenzak. Hun eigen naam staat daar op. 

Belangrijk: wil je indien je luizen bij je kind(eren) vindt, dit zo 

spoedig mogelijk melden aan de leerkracht? Dan kunnen de 

bovenstaande acties direct ondernomen worden.

Continurooster
De Dorendal hanteert het continurooster. Dat betekent dat alle 

kinderen op De Dorendal blijven tijdens de middagpauze. Zie ook 

de schooltijden verderop in deze gids. 

Stagiaires
Van de PABO, het CIOS en de ROC A12 komen ieder jaar studenten 

hun praktijklessen op onze school geven. De lessen worden 

gegeven onder verantwoordelijkheid en toezicht van de groeps-

leerkrachten bij wie zij stage lopen. Regelmatig komen vierde-

jaarsstudenten (LIO-ers) hun afstudeeropdracht bij ons doen. 

Je wordt hiervan via De Dorendal info op het Ouderportaal op de 

hoogte gehouden.
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Overige informatie

Buitenschoolse opvang
De school een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Kin-

deropvangcentrum De Speelboerderij. Deze organisatie voert nu 

de voor- en naschoolse opvang uit. Ook worden medewerkers van 

De Speelboerderij ingezet tijdens de tussenschoolse opvang. 

Sponsoring
We onderschrijven het convenant over sponsoring in het primair 

en voortgezet onderwijs, zoals dat op 24 januari 2002 door 

staatssecretaris Adelmund en 16 organisaties (o.a. de besturen-

raad, ouderorganisaties, het LAKS, de AVS, de consumentenbond) 

is ondertekend.

Arbobeleid op De Dorendal
De zorg voor de arbeidsomstandigheden is gericht op de veilig-

heid, gezondheid en het welzijn op het werk, maar ook op het 

terugdringen van het ziekteverzuim. Samenvattend gebruiken 

we hiervoor de term: Arbo-zorg. Deze zorg is op basisschool De 

Dorendal van toepassing op personeel, leerlingen en de vrijwil-

ligers. Eén leerkracht heeft in onze school de taak van preven-

tiemedewerker en Arbo coördinator. Daarnaast is een aantal 

leerkrachten opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Jaarlijks wordt er 

naar aanleiding van de risico-inventarisatie en -evaluatie een plan 

van aanpak opgesteld en zo mogelijk uitgevoerd.

Schoolverzekering
Er is op De Dorendal een collectieve ongevallenverzekering 

afgesloten. Ten behoeve van de leerlingen is er een rechtsbij-

standsverzekering. Het betreft hier zowel een ‘verhaalsrechtsbij-

stand’ als een ‘strafrechtsbijstand’. De verzekering is van kracht 

gedurende het van huis naar school gaan, tijdens het verblijf op 

school en ook weer gedurende de terugweg naar huis. Ook bij 

door de school georganiseerde evenementen ’buiten de deur’, 

zoals schoolreizen, schoolkamp, excursies, enz. is deze verze-

kering van kracht. Verzekerde personen zijn alleen verzekerd in 

de hoedanigheid van voetganger, fietser of inzittende van een 

vervoermiddel. De verzekering is alleen in Nederland geldig.

Ouderbijdrage
Jaarlijks wordt de ouders twee keer gevraagd om een vrijwillige 

ouderbijdrage. De eerste vrijwillige ouderbijdrage is opgebouwd 

uit de componenten Ouderraad en schoolreisje. De component 

van de ouderraad wordt gebruikt voor activiteiten die ouders en 

school belangrijk vinden maar waarvoor geen budget (over) is 

vanuit de overheidsgelden. Hierbij kun je denken aan:

sinterklaascadeautjes voor de onderbouwkinderen, de ingrediën-

ten voor het kerstontbijt, spullen voor de paasviering, huur-

materiaal voor sportdagen. 

De component schoolreisje wordt gebruikt voor de kosten van het 

schoolreisje dat de kinderen ieder jaar meemaken.

Het totaal bedraagt dit jaar ¤ 45,00

Aan de ouders van de kinderen van groep 8 vragen we ¤ 30,00 

extra voor het driedaagse schoolkamp.

De tweede vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor de kosten die 

wij maken voor TSO (tussenschoolse opvang).

Wij hebben op de Dorendal een continurooster, wat betekent dat 

alle kinderen bij ons overblijven. Het buitenspelen tussen de 

middag gebeurt onder toezicht van leerkrachten en ouders, aan-

gevuld met pedagogisch medewerkers van de Speelboerderij en 

een paar vaste vrijwilligers. De kosten hiervan worden geïnd door 

Stichting TSO de Dorendal en bedragen dit jaar ¤ 50,00 per kind.

We wijzen je erop dat de bijdragen vrijwillig zijn en dat deze 

tevens minimaal en kostendekkend zijn. Een extra bijdrage 

is altijd welkom! Voor het overmaken van de ouderbijdragen 

ontvangt u aan het begin van het schooljaar een factuur van de 

Ouderraad en van Stichting TSO de Dorendal.
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Schoolraden

Bestuur
Basisschool De Dorendal is onderdeel van Flores Onderwijs.

Flores Onderwijs, stichting voor openbaar, katholiek, interconfes-

sioneel, protestants-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs, 

heeft een missie ontwikkeld voor het onderwijs aan de kinderen 

in Arnhem, Oosterbeek en Doorwerth. Zij willen het beste onder-

wijs voor ieder kind, zoveel mogelijk in de wijk waar hij/zij kind 

woont. 

Op 41 locaties doen 34 scholen, 37 directeuren, 800 leerkrach-

ten, 2 bestuurders, 1 Shared Service Center met 22 medewerkers 

samen het beste voor ieder kind. Voor alle 9.159 kinderen in het 

primair onderwijs, openbaar, bijzonder en interconfessioneel, in 

alle wijken. Ons motto voor de komende jaren is: 

Samen voor ieder kind

Door te kiezen voor een school die hoort bij stichting Flores 

Onderwijs kies je voor kwalitatief goed onderwijs. Zowel in 

pedagogisch als in didactisch opzicht. De besturen stimuleren en 

ondersteunen de scholen om ervoor te zorgen dat zij opbrengst-

gericht werken op alle vak- en vormingsgebieden. Goed onderwijs 

leidt er toe dat kinderen over kennis en vaardigheden beschik-

ken, sociaal competent zijn, plezier in leren hebben en in staat 

zijn om actief burgerschap in woord en daad vorm te geven.

Onze scholen staan open voor ieder kind. We gaan op een res-

pectvolle manier met elkaar om en er is ruimte voor een eigen 

identiteit. Dat geldt voor onze kinderen, hun ouders/verzorgers 

en voor onze medewerkers. Onze scholen en het onderwijs dat zij 

bieden, verschillen van elkaar. Dat vinden wij belangrijk, omdat 

onze scholen zich richten op dat wat de omgeving van hen vraagt. 

Samen zorgen zij voor meer diversiteit aan onderwijs in de wijk. 

Ons onderwijs stimuleert de competenties die horen bij de 21e 

eeuw, zoals eigenaarschap, samenwerken en leren van en met 

elkaar. 

Zoals je wellicht weet heeft elke school een bestuur. Dat bestuur 

benoemt bijvoorbeeld leraren en verdeelt het geld van de Rijks-

overheid over de scholen die onder dat bestuur vallen.

Ook wordt het bestuur door de onderwijsinspectie aangesproken 

op de kwaliteit van het onderwijs.

De bestuurders zijn eindverantwoordelijk en worden onder-

steund door een Shared Service Center dat werkt op de terreinen: 

officemanagement, communicatie, personeel, onderwijskwaliteit, 

huisvesting, facilitair beheer en inkoop en financiën.

De Raden van Toezicht zijn belast met het toezicht op de organi-

satie in het algemeen en de bestuurders in het bijzonder. 

Over het algemeen zul je niet veel te maken hebben met het 

bestuur of de Raad van Toezicht. Het directe aanspreekpunt voor 

jullie als ouder is de directeur van de school en de leerkracht van 

de groep waarin jullie kind zit.

Meer informatie vind je op www.floresonderwijs.nl 

Bestuur en Raad van Toezicht zijn bereikbaar via  

info@floresonderwijs.nl 

De directie 
De directie is belast met de dagelijkse leiding van de school. 

De directie onderhoudt contacten met de ouderklankbordgroep 

en is ook aanwezig bij de vergaderingen van deze commissie. 

Namens de school heeft de directeur zitting in de directieraad van 

stichting Flores Onderwijs. De directeur neemt ook deel aan het 

gemeentelijk directeurenoverleg. Verder maakt de directeur deel 

uit van de directieraad van Dalton Oost Nederland; het netwerk 

van Daltonscholen in de regio, waartoe ook De Dorendal behoort.

Ouderklankbordgroep
De ouderklankbordgroep geeft samen met de directeur vorm aan 

het beleid van de school vanuit de maatschappelijke verantwoor-

delijkheid van de ouders voor het onderwijs. Ouders brengen 

onderwerpen in of vormen gezamenlijk ideeën over een door de 

directie ingebracht onderwerp. 

Medezeggenschapsraad (MR)
Het primaire doel van medezeggenschap is de mogelijkheid 

van belanghebbenden om mee te praten over onderwerpen die 

henzelf aangaan. Waar men later direct te maken krijgt met de uit-

voering van dat beleid, hebben MR - leden vooraf de gelegenheid 

daarop invloed uit te oefenen. De belangen van zowel personeel 

als ouders en leerlingen worden behartigd. Dit inspraakorgaan 

kent algemene en bijzondere bevoegdheden:

• Algemeen; recht op voldoende informatie, niet alleen bij de 

beoordeling van bepaalde voorstellen, maar ook periodiek. Het 

initiatiefrecht geeft de MR de mogelijkheid om over elke zaak 

die de school aangaat een uitspraak of een concreet voorstel 

aan het bestuur te doen.

http://www.floresonderwijs.nl
mailto:nfo%40floresonderwijs.nl%20%20?subject=
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Stichting TSO de Dorendal
Deze stichting, waarvan het bestuur bestaat uit drie ouders, 

draagt zorg voor de financiering van pleinwacht tijdens de 

lunchpauze. Penningmeester is Edwin Vastenhout; secretaris is 

Martijntje Vollenbrecht.

Het is echt leuk om mee te helpen met de pleinwacht! Onze vaste 

vrijwilligers krijgen een vergoeding betaald door stichting TSO de 

Dorendal. Heb je zin om mee te doen? Meld je dan bij de school-

leiding.

Kinderraad
Elk jaar kiezen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een kinder-

raad. De kinderraad denkt mee en geeft adviezen aan school. 

Daarnaast organiseert de kinderraad activiteiten voor de kinderen 

op school.

Klassenouders
Per groep melden zich één of twee ouders aan om het komend 

schooljaar de groepsleerkracht te helpen bij het regelen van de 

ouderhulp. Samen overleggen leerkracht(en) en klassenouder(s) 

wat wanneer nodig is.

 

Vakanties en verlof 

Vakantierooster basisschool De Dorendal 2020- 2021

herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020

kerstvakantie 21-12-2020 t/m 1-1-2021

voorjaarsvakantie  15-2-2021 t/m 19-2-2021

tweede paasdag  5-4-2021

studiedag st. Flores Onderwijs 6-04-2021

meivakantie 26-4-2021 t/m 7-5-2021

hemelvaartsweekend 13-5-2021 en 14-5-2021

tweede pinksterdag 24-5-2021

zomervakantie 26-7-2021 t/m 3-9-2021

Daarnaast hebben de kinderen een aantal studiedagen vrij. Deze 

gebruiken wij voor het verder ontwikkelen van ons onderwijs.

Studiedagen data:  
7-10-2021

4-3-2021

22-6-2021

• Bijzonder; instemmingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid. 

Wettelijk is vastgesteld bij welk onderwerp welke bevoegd-

heid hoort. Instemming wordt gevraagd voor o.a. schoolplan, 

formatieplaatsen en huisvesting. De MR is adviserend bij o.a. 

aanstellingen en taakverdeling.

 De raad bestaat uit 4 personen: 2 ouders en 2 teamleden. De 

vergaderingen zijn openbaar en de notulen krijgt u via het 

ouderportaal toegestuurd.

Ouderraad
De OR bestaat uit 8 tot 10 ouders waarvan de kinderen op De 

Dorendal naar school gaan. Ze komen vier keer per jaar bijeen om 

de taken te verdelen en de activiteiten te evalueren. Het jaarpro-

gramma van de school bepaalt de agenda. Vanuit het docenten-

team is er altijd iemand bij de vergaderingen aanwezig. De OR 

heeft een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

Het doel van de ouderraad is het bevorderen van de samenwer-

king tussen de school en de ouders en het team praktisch te 

ondersteunen bij het organiseren van bepaalde activiteiten. Het 

team heeft bij veel activiteiten die De Dorendal tot een actieve 

school maken, vaak tijd en handen tekort. In die gevallen wordt 

de ouderraad aangesproken voor hulp.

Waar bestaat die hulp dan uit?

• Organiseren en meedenken over de activiteit

• Aanspreken en overleg over extra hulp met klassenouders

• Inkopen doen, de catering bij een bepaalde activiteit

• Versieren van de school bij bepaalde thema’s en feesten

Verder zijn de volgende activiteitengroepen actief:

• Sinterklaas

• Kerst/Pasen/Carnaval, Projectweek

• Sportdag

• Versiering school

• Catering bij activiteiten op aanvraag

Als je meer wilt weten over de activiteiten van de OR of graag wilt 

meehelpen, benader dan één van leden van de ouderraad. Je 

hoeft niet gevraagd te worden, alle hulp is welkom. Ook ideeën 

mogen schriftelijk in ons postvak worden gedeponeerd. Je vindt 

de namen van de leden in de adressenlijst achterin deze school-

gids.

De belangen van zowel personeel als ouders  
en leerlingen worden behartigd. De MR kent  

algemene en bijzondere bevoegdheden.
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Jaaroverzicht
Op onze website vind je een overzicht van alle lesweken; vakan-

ties en studiedagen.

Leerplicht en extra vrije dagen
Vanaf de vijfde verjaardag is je kind leerplichtig. Dat betekent 

dat je kind ingeschreven moet staan op een school en de lessen 

moet volgen. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school 

wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op 

deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom je 

vindt dat je kind niet naar school kan, moet je je aan de regels 

voor zo’n uitzondering houden.

De uitzonderingen en de regels daarbij zijn:

• Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

 Als uw kind aanwezig moet zijn bij belangrijke religieuze 

feesten en gebeurtenissen, kan je kind daarvoor vrij krijgen. 

Als richtlijn geldt, dat hiervoor per keer één dag vrij wordt 

gegeven. Je moet dit minstens twee dagen van te voren bij de 

directie aanvragen.

• Op vakantie onder schooltijd

 Buiten de schoolvakanties om mogen leerlingen niet van 

school wegblijven om op vakantie te gaan. Er is één uitzon-

dering. Soms kunnen ouders vanwege hun werk niet weg 

in de zomervakantie, omdat ze bijvoorbeeld werken in het 

toerisme, of een boerderij hebben. In dat geval mag de directie 

eenmaal per schooljaar je kind maximaal 10 dagen vrij geven, 

zodat je toch met het gezin op vakantie kunt gaan. Het moet 

dan gaan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Als je 

bijvoorbeeld niet vrij kunt zijn in de zomervakantie, maar wel 

in de kerstvakantie, dan kun je geen extra verlof krijgen voor 

je kinderen. Je kunt dan in de kerstvakantie met je gezin op 

vakantie gaan. Ook geldt dat de verlofperiode niet in de eerste 

twee weken van het schooljaar mag vallen. Extra vakantie 

moet je altijd 8 weken van te voren schriftelijk aanvragen bij 

de directie via Ouderportaal. Bij je aanvraag moet ook een brief 

van je werkgever zitten, waarin staat waarom je nooit in een 

schoolvakantie verlof kunt krijgen van je werk.

• Verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden’

 Er kunnen situaties zijn (soms onverwacht) dat je kind niet 

naar school kan. Voor zulke ‘gewichtige omstandigheden’ kan 

je kind vrij krijgen school. Als je het van te voren weet kan dit 

worden aangevraagd via ouderportaal. Als er onverwacht iets 

gebeurt, kun je overleggen met de school. Voorbeelden van 

‘gewichtige omstandigheden’ zijn:

• Een verhuizing van het gezin

• Een huwelijk van naaste familieleden

• Ernstige ziekte van naaste familieleden (het aantal verlofdagen 

wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplicht-

ambtenaar)

• Overlijden van familieleden

• Een 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum en het 12, 5-, 25-, 40-, 

50-, of 60-jarig (huwelijks) jubileum van familieleden

De directie bepaalt of er sprake is van ‘gewichtige omstandighe-

den’. De volgende situaties zijn in ieder geval geen ‘gewichtige 

omstandigheden’:

• Familiebezoek in het buitenland

• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een  

speciale aanbieding

• Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekings-

mogelijkheden

• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de reguliere 

schoolvakanties 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.

De directie beslist over een verlofaanvraag voor een periode van 

maximaal 10 schooldagen. Als je voor meer dan 10 schooldagen 

verlof aanvraagt, stuurt de directie het formulier op naar de 

leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar 

neemt vervolgens een besluit na de mening van de directie te 

hebben gehoord. Als je verzoek om extra verlof of vakantie wordt 

afgewezen en je bent het niet eens met dat besluit dan kun je 

schriftelijk bezwaar maken. Je dient dit bezwaarschrift in bij de 
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‘aanmeldingsformulier deel 1’ in. De ouders ontvangen vervolgens 

van de school een schriftelijke bevestiging van de aanmelding. Er 

is dan een plek voor je kind op De Dorendal gereserveerd. 

Drie maanden voordat je kind vier jaar is, ontvangen de ouders 

‘aanmeldingsformulier deel 2’. Daarop kunnen zij aangeven hoe 

zij hun kind inschatten wat betreft:

•  Taalgebruik en taalniveau

•  Het niveau van de cognitieve of intellectuele ontwikkeling 

(algemeen, taal, ruimtelijk, rekenkundig)

•  Het sociaal-communicatieve niveau

•  Het niveau van emotionele stabiliteit

Indien hieruit geen bijzondere onderwijsbehoefte blijkt, schrijven 

we je kind in op De Dorendal. Is er wel een bijzondere onderwijs-

behoefte dan toetsen we deze onderwijsbehoefte aan ons school-

ondersteuningsprofiel (SOP). Indien De Dorendal niet kan voldoen 

aan de onderwijsbehoefte van je kind dan gaan we samen op 

zoek naar een school die wel aan deze behoefte kan voldoen. 

De Dorendal laat binnen 6 weken na ontvangst van het tweede 

aanmeldformulier weten of je kind ingeschreven kan worden. 

Vanaf het moment dat het ‘aanmeldingsformulier deel 2’ door 

school is ontvangen, heeft De Dorendal zorgplicht. De gegevens 

op dit formulier worden het uitgangspunt voor de aanpak van de 

groepsleerkracht. 

Elk kind met een lage of een heel hoge score op een bepaald 

ontwikkelingsgebied, verdient extra aandacht. Door het werken 

vanuit de genoemde beginkenmerken is het mogelijk binnen de 

school preventief beleid te ontwikkelen in het belang van het  

individuele kind. Meer informatie hierover vind je onder het hoofd-

stuk ‘Zorg voor de kinderen’ in deze schoolgids.

Wanneer je kind vier jaar wordt, kan het op school beginnen. In 

de laatste drie weken vóór de vierde verjaardag kan je kind ter 

kennismaking maximaal vijf keer een dagdeel in de kleutergroep 

meedraaien. De betreffende leerkracht van groep 1/2 en de 

ouders spreken deze gewenningsdagen samen af. Het kind is 

leerplichtig vanaf de eerste maand dat het vijf jaar is geworden. 

Vanaf dat moment gelden de wettelijke regels voor leerplicht en 

verlof. 

persoon die het besluit heeft genomen. Nadat het bezwaarschrift 

is ontvangen, word je uitgenodigd voor een gesprek met de direc-

tie of de leerplichtambtenaar. Daarna krijgt je schriftelijk bericht 

van het besluit dat over jouw bezwaarschrift is genomen. Ben je 

het dan nog niet eens met het besluit, dan kun je op grond van de 

Algemene wet bestuursrecht (AWB) binnen zes weken schriftelijk 

beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector 

Bestuursrecht.

Als je kind zonder toestemming van de directie of de leerplicht-

ambtenaar niet naar school komt, wordt dit gezien als onge-

oorloofd schoolverzuim. De directie is dan verplicht dit aan de 

leerplichtambtenaar te melden.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen in groep 1
De aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt door de ouders. Zij 

maken hiervoor een afspraak met de directie. Dat kan op ieder 

gewenst moment voorafgaand aan de vierde verjaardag van het 

kind, liefst tussen het tweede en derde jaar. Tijdens dit eerste 

kennismakingsgesprek geeft de directie een rondleiding door de 

school, zodat ouders de identiteit en de pedagogische visie van 

de school ervaren. Indien je kind extra zorg nodig heeft, zal er 

aanvullend overleg plaatsvinden met de directie en de  

intern begeleider. Voor de officiële aanmelding vullen ouders  
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Tussentijds instromende nieuwe leerlingen in hogere 
groepen
Ook hier geldt de hierboven beschreven aanmeldingsprocedure. 

Ouders die hun kind(eren) door verhuizing of om andere redenen 

tijdens hun schoolloopbaan op onze school willen aanmelden, 

worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de 

directie. We vragen de ouders om bij dit eerste bezoek zoveel 

mogelijk informatie over hun kinderen mee te nemen (te denken 

valt aan: rapporten, verslag van de huidige groepsleerkrachten, 

gegevens van eventuele tests / onderzoeken, Daltonvaardig-

heden, etc.). 

Overstapregeling voor leerlingen van basisscholen  
in de gemeente Renkum
Soms is het voor een leerling beter de schoolloopbaan op een 

andere basisschool te vervolgen. Ouders hebben de vrije keuze 

en scholen zijn ook gebonden aan de afspraken binnen Passend 

Onderwijs om kinderen een plek te bieden. Binnen die kaders 

hebben directeuren en IB-ers de volgende afspraken gemaakt, 

zodat we naar ouders en elkaar toe een heldere lijn hebben.

1 Een gesprek met ouders van een andere school in Renkum kan 

altijd plaatsvinden. We melden vooraf dat er na het gesprek 

contact wordt opgenomen met de school van herkomst.

2 We dringen er bij ouders tijdens het gesprek op aan om het 

ervaren probleem eerst nog met de school van herkomst te 

bespreken voor ze een definitief besluit nemen.

3 Na het gesprek neemt de IB-er contact op met de IB-er van de 

school van herkomst.

We nemen in principe elkaars beslissingen rond doubleren, even-

tueel noodzakelijke externe ondersteuning en overige afspraken 

(zoals het advies om een nader onderzoek te laten verrichten) 

over. Voordat we overgaan tot inschrijving verwachten we dat 

de leerling een ochtend meedraait op de nieuwe school. Het 

nakomen van deze afspraken waarborgt een goede communica-

tie tussen onze scholen. En dat is in het belang van de overstap-

pende leerling.
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Adressen- en namenlijst

Schooladres 

Bachlaan 23

6865 EN Doorwerth

T 026-333 38 92

info.dorendal.@floresonderwijs.nl

www.dorendal.nl

Postadres

Postbus 9 

6865 ZG Doorwerth

Stichting Flores Onderwijs

Beverweerdlaan 3

6825 AE Arnhem

Postbus 2044

6802 CA Arnhem

T 026-760 09 00

www.floresonderwijs.nl

Inspectie van onderwijs

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs:  

0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,

ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwens-

inspecteurs 0900-111 3 111 (lokaal tarief)

Directie

Wieneke Reith

wieneke.reith@floresonderwijs.nl

Vertrouwenspersonen De Dorendal

Susan Knottnerus 

susan.knottnerus@floresonderwijs.nl

Externe vertrouwenspersonen / klachten

mevr. A. van de Griend, Megenstraat 26, 6865 AJ Arnhem,  

tel. 026 - 442 10 52 

dhr. P. de Vries, Postbus 1258,  

6801 BG Arnhem, tel. 026 - 443 59 45  

of 026 - 333 23 56 (privé).

Kinderopvang/Buitenschoolse opvang

Kinderopvangcentrum De Speelboerderij
T 0317-351 325

info@despeelboerderij.nl

www.despeelboerderij.nl 

Locaties:

BSO Buitenhof (locatie Dorendal)

BSO Piccolo (locatie T@lent)

BSO Buitenhof (Het Kasteel)

Bim Bam (Go for Kids)
W. A. Scholtenlaan 25

6865 VT Doorwerth

T 026 - 702 44 50

M 06 - 55 81 88 99

Middagpauze op De Dorendal

Samenwerking tussen De Speelboerderij en De Dorendal.  

De eindverantwoordelijkheid ligt bij school.

Docententeam

Unit 1/2

Yvonne Brandts

Susan Knottnerus

Maaike Cramer

Groepen 3, 4 en 5

Renske Koolaard

Samantha Schoemans

Nienke Prenen

Astrid Beumer 

Nicole Mathijsen 

Adri van de Kraats

Groepen 6, 7 en 8

Wieke Theunissen

Inge van Opstal

Willy Groeneveld

Nienke Prenen

Jasper Post

mailto:info.dorendal.%40floresonderwijs.nl?subject=
http://www.dorendal.nl
http://www.floresonderwijs.nl
mailto:info%40owinsp.nl?subject=
http://www.onderwijsinspectie.nl
mailto:wieneke.reith%40floresonderwijs.nl?subject=
mailto:susan.knottnerus%40floresonderwijs.nl?subject=
mailto:?subject=
http://www.despeelboerderij.nl
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Intern begeleider

Christel Bluemer

Extra zorg

Adri van de Kraats

Samantha Schoemans

Administratief medewerker/klassen assistent

Henrita Tromp

Conciërge

Paddy van Rijswijk 

Directie

Wieneke Reith

Ouderklankbordgroep

Postadres

Postbus 9

6865 ZG Doorwerth

Leden:

Inge Blokker

Petra Honkoop

Saskia Woord

Medezeggenschapsraad

Postadres

Postbus 9

6865 ZG Doorwerth

mr@dorendal.nl

Oudergeleding:

Kim de Keizer (voorzitter)

Margriet van der Heide

Judith van Pernis

Teamgeleding:

Nicole Mathijssen

Samantha Schoemans

Ouderraad

Postadres

Postbus 9

6865ZG Doorwerth

ouderraad@dorendal.nl

voorzitter

Maud de Groot

Penningmeester

Edwin Vastenhout

Folders

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-midden (VGGM) 

heeft over verschillende onderwerpen folders met informatie voor 

ouders. Als een folder voor jou interessant kan zijn, geeft de dok-

tersassistente die mee met het bevindingenformulier. Sommige 

folders worden aan alle kinderen meegegeven.

Zelf een afspraak maken voor het spreekuur

Ook als je kind buiten de onderzoeksgroep valt, kun je met vragen 

terecht op het spreekuur bij de jeugdarts en/of jeugdverpleeg-

kundige. Je kunt bellen voor een afspraak naar 088 - 3556000. 

Je kunt ook een e-mail sturen om een afspraak te maken (ggd@

vggm.nl). Soms is het eerstvolgende spreekuur op de eigen 

school, soms op een andere, nabijgelegen locatie.

Doorverwijzing naar het spreekuur door de leerkracht

Als de leerkracht van je zoon of dochter aanleiding ziet voor een 

onderzoek door een jeugdarts of verpleegkundige, zal hij/zij 

dit via de IB’er doorgeven aan Veiligheids- en Gezondheidsregio 

Gelderland-midden. Hij/zij zal dit altijd eerst met jou overleggen. 

Telefonisch spreekuur voor algemene vragen over opvoeding 

en gezondheid 

Heb je een vraag over de opvoeding of ontwikkeling van je kind, 

dan kun je op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 

17.00 uur bellen naar Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-

midden via 088 - 3556000. Je kunt terecht met vragen over 

bijvoorbeeld slaapproblemen, bedplassen, eetproblemen, druk 

gedrag, etc. Ook als je naar aanleiding van het bevindingenformu-

lier vragen hebt, kun je bellen naar het telefonisch spreekuur.

Centrum voor jeugd en gezin (CJG), onderdeel van het  

sociaal loket

Ook bij het CJG kun je terecht voor pedagogische adviezen. Je 

kunt je vraag telefonisch stellen op de dagelijkse spreekuren 

(088 - 3555000). Je kunt ook mailen: info@cjgregioarnhem.nl. 

Daarnaast kun je voor een persoonlijk gesprek op werkdagen naar 

het opvoedsteunpunt (Laan van Presikhaaf 7, 6826 HA Arnhem).

mailto:mr%40dorendal.nl?subject=
mailto:ouderraad%40dorendal.nl?subject=
mailto:info%40cjgregioarnhem.nl?subject=



