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Schooljaar 2020-2021

Voorwoord
Dit is de schoolgids van openbaar kindcentrum De Marshof. Deze gids is bedoeld voor ouders die nu
leerlingen op onze school hebben én voor ouders van wie hun kind naar De Marshof komt.
We beschrijven in deze gids waarvoor we staan, wat onze visie is en hoe we te werk gaan. We geven
hierin ook aan hoe we onze kwaliteit van onderwijs realiseren, behouden en (indien nodig)
verbeteren. Ook is terug te vinden wat u als ouders van onze school mag verwachten en wat wij als
school van u verwachten.
De beste indruk van onze school krijgt u door te komen kijken. Zo kunt u de sfeer proeven, praten
met kinderen, ouders en leerkrachten. Mocht u meer informatie willen over De Marshof: u bent van
harte welkom! We beseffen, dat onderwijs niet stil staat. Wat u vandaag leest, kan morgen weer
veranderd zijn. Onze school is voortdurend in ontwikkeling, zo blijven we het onderwijs verbeteren.

Naast deze schoolgids maken we ieder jaar een kalender met informatie van dat schooljaar.
U kunt telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek. Mailen mag natuurlijk ook.
Telefoonnummer: 038-4601471
Mailadres: y.vanhaastrecht@ooz.nl
Website: www.marshof.nl.
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Een eerste indruk
Samen met 25 andere openbare basisscholen van Zwolle en omstreken vormen we een eigen
bestuur, namelijk Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ). Binnen dit bestuur werken de scholen op
professionele wijze samen in verschillende regiegroepen en binnen netwerken.
Wij zijn een openbaar kindcentrum. Op onze school is iedereen welkom, zonder onderscheid naar
godsdienst of levensovertuiging. Openbaar onderwijs is daarmee een ontmoetingsplaats in de meest
praktische zin van het woord.
Wij beschouwen het als onze opdracht om door het verzorgen van onderwijs en opvoeding een
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van onze maatschappij. Verdraagzaamheid en respect voor
de opvattingen van een ander staan daarbij voorop. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk rekening te
houden met de verschillen tussen de kinderen. Dit vraagt naast een grote inzet van het team, ook
actieve betrokkenheid van ouders en leerlingen. In het kindcentrum komen baby’s, peuters, kleuters en
kinderen tot 13 jaar. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd. Er is een breed
aanbod. Kindcentrum De Marshof biedt onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek of spel.

Contactgegevens:
Openbaar Kindcentrum De Marshof
Tichelmeesterlaan 45
8014 LA Zwolle
Tel: 038-4601471
e-mail: y.vanhaastrecht@ooz.nl
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1. De school
1.1 Het gebouw
De Marshof deelt het gebouw met Doomijn en basisschool De Schatgraver. Doomijn beheert een
peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. De Schatgraver beheert zes lokalen.
Voorschoolse en naschoolse opvang wordt binnen het gebouw aangeboden door Doomijn onder de
naam Doomijn Tichelmeesterlaan.
Na schooltijd wordt De Marshof ook gebruikt voor muzieklessen, song & dance, type cursussen en
mindfulness/ yoga. Als wederdienst verzorgen enkele van deze instanties voor de kinderen van De
Marshof een les in de klas.
De Marshof heeft haar eigen gymzaal en speellokaal, ook hier wordt door buurtverenigingen gebruik
van gemaakt.
Rondom onze locatie bevindt zich een ruime speelplaats met verschillende speelmogelijkheden en in
de onmiddellijke nabijheid van de school is een speelweide.
De verkeerssituatie is veilig. Er zijn meerdere ingangen en er is voldoende parkeergelegenheid voor
auto’s en fietsen.
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1.2 Wat voor soort school is De Marshof?
De Marshof is een openbare school. Dit betekent dat we open staan voor iedere leerling, ongeacht
achtergrond of afkomst. Open staan voor iedere leerling, betekent voor ons ook dat wij werken
vanuit oprechte aandacht en liefde voor iedere leerling. Het is niet alleen letterlijk, maar ook
figuurlijk welkom heten. Wij zijn een school waar iedere leerling mag zijn wie hij/zij is en wordt
aangemoedigd om zichzelf te laten zien. Iedere leerling krijgt op onze school de kans om zijn/haar
talenten te ontwikkelen, te ontdekken waar hij/zij goed in is en zelfvertrouwen te ontwikkelen.
De Marshof biedt traditioneel onderwijs op een toekomstgerichte manier in een open sfeer met rust,
structuur en regelmaat. Aandacht voor elkaar, respect, betrokkenheid, waardering, een eigen
mening, creativiteit en humor zijn voor ons heel belangrijk.

1.3 Hoe wordt er geleerd op De Marshof?
De Marshof wil voor elke leerling een werkplek zijn waar hij of zij zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.
Waar persoonlijke ontwikkeling en maatwerk de hoofdrol hebben.
Wij hebben hoge en realistische verwachtingen. Wij bieden betekenisvol onderwijs waarbij we kijken
naar de individuele talenten van de leerling. De leerkrachten helpen leerlingen inzicht te geven in
hun ontwikkeling en drijfveren, zodat ze gemotiveerd zijn om te leren en te ontwikkelen. Door het
kind mede- eigenaar te maken van zijn/ haar eigen ontwikkeling komt optimaal maatwerk tot stand.

1.4 Hoe wordt er samengewerkt op De Marshof?
De leerlingen leren om in de klas samen te werken door middel van coöperatieve werkvormen
tijdens de verschillende vakken/vakgebieden. Er wordt tijdens lezen groep doorbrekend gewerkt.
Zo leren kinderen van elkaar. Tevens leren zij conflicten oplossen op een positieve manier vanuit de
kanjertraining. Ook de samenwerking met ouders vinden wij erg belangrijk. Op De Marshof werken
wij intensief samen met de ouders en externe zorginstanties om een veilige en krachtige
leeromgeving te creëren.

1.5 Welkom op onze school
Leren en emotie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goed leren kan je alleen als je je goed
voelt. Daarom moeten leerlingen zich allereerst welkom voelen op school en in de klas.
Wij streven ernaar leerlingen vertrouwen te geven. Dit doen wij door ze op een positieve wijze te
benaderen. We gaan uit van de goede bedoeling van het kind. Waarden en normen moeten worden
geleerd. Die kennen leerlingen niet zomaar. Daarom vragen wij om verklaringen en argumenten voor
hun gedrag en zullen wij zo nodig ons eigen gedrag tegenover kinderen verklaren. Zo leren zij ‘de
regels van het spel’ kennen en toepassen. Zo leren we vreedzaam met elkaar omgaan en

conflictsituaties met elkaar op te lossen door middel van een gesprek.
De school wordt aangestuurd door de directeur. Naast groepsleerkrachten is er ook een
vakleerkracht gym, intern begeleider, orthopedagoog, specialist hoogbegaafdheid en remedial
teacher verbonden aan de school. Het team werkt vanuit openheid, samenwerkend en
oplossingsgericht. We leren van elkaar, werken planmatig en stapsgewijs aan onderwijsverbetering
vanuit een gedeelde onderwijsvisie. Daarnaast biedt de school stageplaatsen aan aspirant
onderwijsassistenten en leerkrachten. Het begeleiden van stagiaires past in ons beleid om te leren
van elkaar.
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1.6 Wat willen we bereiken?
Een wereld die volop in ontwikkeling is, vraagt om visie en een duidelijke koers voor ons onderwijs.
De Marshof kijkt vooruit en denkt na over wat de nieuwe tijd betekent voor leerlingen van nu en
over de manier waarop wij invulling geven aan onderwijs. Daarbij willen wij ruimte creëren voor
ieders talenten en mogelijkheden én willen wij leerlingen de beste voorbereiding geven op het leven
in die continu veranderende wereld. De Marshof wil voor elke leerling een leerplek zijn waar hij of zij
zich thuis voelt en zichzelf kan zijn, waar persoonlijke ontwikkeling en maatwerk belangrijk zijn.

1.7 Wat zijn onze kernwaarden?
“Wij bieden uitdagend onderwijs in een dynamische en aantrekkelijke leeromgeving waar elk kind
welkom is, enthousiast en verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leerproces en trots kan zijn op
eigen prestaties".
De Marshof heeft 4 kernwaarden die centraal staan: vertrouwen, verantwoordelijkheid, verdiepen
en verbinden.
Vertrouwen
Vertrouwen zorgt voor groei. Kinderen moeten elkaar leren vertrouwen en respecteren. Pas dan
kunnen kinderen met en van elkaar leren. Vanuit een positief kindbeeld hebben we een hoog
verwachtingspatroon. Door hen positief te benaderen en te werken vanuit succeservaringen
ontwikkelen kinderen een positief zelfbeeld.
Verantwoordelijkheid
Als leerkracht zijn we verantwoordelijk voor de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. We
willen de kinderen optimale kansen geven om zich breed te ontwikkelen. We leren kinderen om te
gaan met de verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. Door heldere verwachtingen te schetsen
en duidelijke afspraken, maken we kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Door
een kind nauwkeurig te volgen met behulp van kind gesprekken, observaties en toetsen, houdt de
leerkracht in de gaten hoe het met de leerling gaat. Waar het mogelijk is geven we een kind
preventief ondersteuning om uitval te voorkomen. De verbinding tussen leerling, ouders en
leerkrachten vinden wij erg belangrijk. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het
kind.
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Verdiepen
Wij werken vanuit hoofd (weten), hart (ervaren) en handen (doen). We laten kinderen ervaren waar
hun kracht ligt. Zij leren zich te verdiepen in zichzelf, in hun kennis en hun omgeving. Leren is niet
alleen onthouden en begrijpen, maar ook samenhang zoeken en kennis toepassen. Vanuit cultureel
oogpunt noemen wij dat: “De kunst van het leren”. Talentontwikkeling staat bij ons dus centraal. Wij creëren
een omgeving waarin we kinderen helpen om hun eigen talenten te ontdekken en zich optimaal te
kunnen ontwikkelen.

Verbinden
De Marshof is een school die de verbinding zoekt met de wijk en de buurt. Door nauw samen te
werken met de omgeving, halen én brengen we nieuwe kennis en vaardigheden, zodat onze
leerlingen beter voorbereid worden op hun rol in de steeds veranderende samenleving. Samen met
ouders en kinderen bouwen wij aan een veilige, sociale school waar kinderen leren om samen te
werken. Hierdoor kunnen zij zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

1.8 Wat is onze visie en missie?
Onze visie
Ons onderwijs bereidt kinderen voor op deelname aan
een snel veranderende toekomst. Hoe die toekomst
eruitziet, is nu nog niet duidelijk. Van ons vraagt dat
bewuste aandacht voor het ontwikkelen van het leren.
Het gaat niet alleen om de inhoud van het leren, maar
ook om hoe je leert en wat je leert.
Wij leren de kinderen daarvoor cognitieve, sociale en
creatieve vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat
kinderen zelf leren ontdekken en leren van fouten. Dat zij zelf hun verantwoordelijkheid leren dragen
en zelfstandig leren werken en denken. We werken aan de sterke en minder sterke kanten van de
kinderen en geven hen hier inzicht in binnen een veilige setting.
Onze missie
Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten een veilig klimaat bij ons op school
ervaren waarin ieder zich gezien en gehoord voelt.
Wij zorgen ervoor dat kinderen hun eigen kwaliteiten leren ontdekken zodat ze in staat zijn het
maximale uit zichzelf te halen. Onderwijs gaat over verwondering en plezier in het ontdekken van de
wereld. Wij helpen elk kind te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en waar talenten liggen.
Wij streven ernaar kinderen vanuit intrinsieke motivatie te laten werken door verschillende
werkvormen binnen ons onderwijs te hanteren en door te zorgen voor afwisseling. Onderwijs moet
bruisen. Dat vraagt een actieve houding van de leerling zelf. Wij stimuleren die houding en geven
daarin zelf het goede voorbeeld. Wij creëren een omgeving waarin dit kan.
Wij willen in verbinding staan met elkaar en met de buurt. De school is een samenleving in het klein.
Wij willen dat leerlingen, leerkrachten en ouders zichzelf kunnen zijn met respect voor de ander. Je
leert jezelf pas echt ontdekken in relatie tot een ander. Wij willen een school zijn waar iedereen
plezier heeft in het samen zijn en het leren & ontwikkelen.
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Openbaar
Onze school is een openbare school. Op De Marshof is ieder kind en iedere leerkracht welkom,
ongeacht hun levensovertuiging. Kinderen leren van jongs af aan respect te hebben voor elkaars
mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen
tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Ieders opvatting wordt
gerespecteerd en dit wordt overgebracht in de dagelijkse praktijk.
Niet apart, maar samen.

1.9 Wat zijn onze pedagogische uitgangspunten?
Op De Marshof hebben wij de volgende pedagogische uitgangspunten:
• De school- en groepssfeer moeten prettig zijn.
• Er is een veilige omgeving waar kinderen zich fijn voelen.
• School- en klassenregels zijn voor iedereen duidelijk en er wordt consequent naar gehandeld.
• De leerkrachten werken vol enthousiasme en met veel inzet.
• Leerkrachten hebben positieve en hoge verwachtingen van kinderen.
• Er is persoonlijke aandacht en belangstelling voor elk kind.
• Er is respect voor elkaar en voor andersdenkenden.
• Er is aandacht voor normen, waarden en discipline.

1.10 Wat zijn onze vier basisafspraken?
We hebben 4 basisafspraken die door de hele school leidend zijn:
• Wij zeggen aardige en nette dingen (voor iedereen zullen we aardig zijn, dan doen we
niemand pijn).
• Wij luisteren naar iedereen (er is er maar één die praat zodat het luisteren beter gaat).
• Wij zitten niet aan elkaar (wat begint als een geintje, een duw of een trap, eindigt vaak met
ruzie: dat komt van zo’n grap).
• Wij gaan zorgvuldig met de spullen om (wees zuinig met het materiaal want het is van ons
allemaal).

1.11 Wat is kenmerkend voor onze school?
Op onze school is leren een breed begrip. Wij zijn een school, die recht doet aan de verschillende
talenten van kinderen. Wie echt in deze wereld mee wil, moet meer dan alleen maar ‘vakbekwaam’ zijn. We
gebruiken daarvoor wel de term ‘21st century skills’: samenwerking, communicatie, ICT- geletterdheid,
sociale en/of culturele vaardigheden (incl. Burgerschap). En daarbij horen ook nog: creativiteit,
kritisch denken, en oplossingsvaardigheden.
Het team ziet het dan ook als belangrijke taak om kinderen zelfstandig te leren ‘leren’. Niet meer alleen: “Wat
moeten we onze kinderen leren?”, maar ook: “Hoe helpen we leerlingen graag en zelfstandig te leren?”

Op onze school geven we goed onderwijs. Goed onderwijs is voor ons: samen heel veel leren met
heel veel plezier.
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Veel aandacht voor cultuur
Op De Marshof geven we meer dan gemiddeld aandacht aan de culturele aspecten van de
samenleving: beeldende kunst, muziek, theater, musea, maar ook de multiculturele samenleving. We
organiseren vijf keer per jaar cultuurdagen. Soms staan die cultuurdagen in het teken van een thema:
museumbezoek, dans, film. Soms is er een dag met een veelheid aan cultuurworkshops. Op zo’n
cultuurdag worden de reguliere lessen eventjes opgeschort.
Muziek en media staan centraal de komende jaren.
De MEC-muziekschool is de komende 2 jaar (2019-2021) aan De Marshof verbonden
(muzieksubsidie). Zij geven muzieklessen in de klassen, leren de leerkrachten hoe ze een
aantrekkelijke muziekles kunnen aanbieden met de digitale methode eigenwijs en leren de kinderen
muziekinstrumenten te bespelen.
Michiel Bos van de toonwerkplaats is aan ons verbonden. Digitale technologie krijgt een steeds
grotere plaats in ons dagelijks leven en werk. Dat vraagt voor ons onderwijs dat wij de kinderen daar
zo goed mogelijk op voorbereiden. Naast algemene mediawijsheid vinden wij het belangrijk dat
kinderen in relatie tot digitale technologie hun creativiteit, een gezonde werkhouding en
weerbaarheid ontwikkelen. We willen ze leren creëren i.p.v. consumeren.
We streven ernaar dat kinderen vertrouwen, kennis en vaardigheden ontwikkelen voor het gebruik
van digitale techniek. En daar hoort bij dat zij digitale middelen leren gebruiken als gereedschap voor
de realisatie van hun eigen verbeeldingskracht en creatieve vermogen om zo een positieve bijdrage
te kunnen leveren aan de toekomstige samenleving.
Elke groep verzorgt jaarlijks een klassenshow waarin talenten van kinderen zijn terug te zien.
Daarnaast geven we cultuureducatie vorm met het kunstkabinet. Een methode voor
handvaardigheid, die kinderen handelend in aanraking brengt met uitingen van cultuur. Alle kinderen
vullen in de loop van hun basisschoolcarrière een portfolio.

1.12 Wat is ons einddoel?
We richten ons op drie belangrijke aspecten:
Leervaardigheden
Aan het eind van de basisschool kunnen de kinderen zelfstandig problemen oplossen en hebben ze
inzicht in hun eigen leerstrategieën. Aan het eind van de basisschool sluit de kennis van de kinderen
goed aan op passend vervolgonderwijs.
Sociale vaardigheden
Kinderen kunnen aan het eind van de basisschool:
-Respect tonen voor anderen.
-Omgaan met verschillen tussen mensen.
-Helpen en hulp vragen.
-Samenwerken.
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Culturele vaardigheden
Kinderen verwerven informatie over de huidige cultuur om in de toekomst de culturele samenleving
mede te kunnen vormgeven. Kinderen leren een eigen mening te ontwikkelen en die te
onderbouwen. Onze school voldoet ruimschoots aan de kerndoelen, zoals die door de rijksoverheid
zijn opgesteld.
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2. Onderwijs
2.1 Hoe leren we op een goede manier met elkaar om te gaan?
Op De Marshof wordt aandacht besteed aan het aanleren van sociale vaardigheden, zowel op schoolals groepsniveau. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met andere kinderen en volwassenen
leren omgaan. Wij streven ernaar dat de school en de groep een democratische gemeenschap is
waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waarin conflicten op een positieve
manier worden opgelost. Door de lessen van de sociaal emotionele vorming leren leerlingen zichzelf
kennen, worden ze weerbaar en leren ze goed met elkaar omgaan. Het onderwijs richt zich op het zo
zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. Op school- en groepsniveau hebben wij
afspraken gemaakt samen met de leerlingen. Deze regels zijn op een positieve manier geformuleerd
en zorgen voor een goede sfeer in de school. Een afspraak wordt regelmatig centraal gezet en
geëvalueerd.
Om de kans op pesten te verkleinen voeren we een consequent beleid tegen pesten. Wij schenken
nadrukkelijk aandacht aan een positieve omgang met elkaar.

2.2 Leren door te doen
Omdat we leren óók zien als een activiteit die buiten de klas, of op een minder klassikale manier kan
plaatsvinden, is er een aantal speciale activiteiten georganiseerd. We denken hierbij aan schoolreisje,
schoolkamp, excursies, talentenshow, sponsorlopen, cultuurdagen, klassenshows,
kinderboekenweek, theaterbezoek, etc. Deelname aan deze activiteiten is dan ook niet vrijblijvend,
maar vormt een deel van ons onderwijs.

2.3 Hoe ziet ons aanbod eruit?
Inloop
Om 8.20 uur gaan de deuren open voor ouders en kinderen. De start van de dag begint voor de hele
school met (voor)lezen.
In alle groepen wordt gestart met een aantal leesactiviteiten. In de diverse lokalen zijn verschillende
leesactiviteiten. Het is wel de bedoeling dat alle kinderen om 8.30u. op school aanwezig zijn, want
dan begint de leerkracht met zijn of haar les. We rekenen erop, dat ouders de school verlaten, als de
lessen om 8.30 uur beginnen.
Onderbouwd en Met sprongen vooruit
In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van de methode ‘Onderbouwd’. De methode bevat lessen en

activiteiten op het gebied van taal, rekenen en motoriek, die zowel tijdens de kring als in het circuit
en het spelen en werken worden aangeboden. De methode is gebaseerd op ontwikkelingsmateriaal.
Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis vergaren die zij in de volgende
groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en
schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren. Daarnaast bieden we rekenlessen aan met behulp van de
methode Met sprongen vooruit. Een methode waarbij de leerlingen betekenisvol oefenen en
bewegen met rekenen.
Lezen
In groep 3 ligt de nadruk op het technisch lezen. Wij gebruiken de methode 'Lijn 3', een methode die
goed aansluit op de taalmethode in de hogere groepen ('Staal').
Het technisch lezen krijgt tot en met groep 8 aandacht o.a. tijdens het schoolbreed technisch lezen
aan het begin van de ochtend. Naast het technisch lezen, neemt ook het begrijpend lezen een zeer
belangrijke plaats in. Vanaf halverwege groep 4 wordt hiervoor de methode ‘Nieuwsbegrip’ gebruikt.
D.m.v. het recreatief lezen en verschillende vormen van boekpromotie zoals activiteiten tijdens de
Kinderboekenweek en voorleeswedstrijden hopen we het leesplezier en de leeslust van de kinderen
te bevorderen.
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Taal
In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode ‘Staal’. Staal laat kinderen toe werken naar een
product aan het eind van het hoofdstuk. Ze leren gedurende het proces een veelheid aan
taalvaardigheden. Staal werkt met thema’s. Een thema duurt 4 weken. Instructies worden
ondersteund door filmpjes die op de digiborden getoond worden.
Rekenen
Voor rekenen gebruiken we ‘Wereld in getallen’. Deze realistische rekenmethode richt zich vooral op het

verkrijgen van inzicht door middel van concrete situaties. De leerlingen leren hoe ze op verschillende
manieren tot een oplossing kunnen komen. Er is veel aandacht voor het handig rekenen, grafieken
en tabellen. Bij de methode gebruiken we een speciaal ontwikkeld computerprogramma.
ICT
In 2015 zijn alle computers en digitale schoolborden vervangen door het nieuwste materiaal. In alle
groepen wordt de computer gebruikt als ondersteuning bij de lessen, maar ook om ‘skills’ te vergaren:
Word, PowerPoint, internet, samenwerken in de ‘cloud’, ParnasSys wordt gebruikt voor de administratie
en het leerlingvolgsysteem. Aan ParnasSys is een ouderportaal gekoppeld. Ouders hebben direct
inzage in de diverse gegevens.
Creatieve/culturele vorming
Creativiteit is een belangrijk element in de groei naar een volwaardige persoonlijkheid. Niet alleen
het leren heeft de nadruk, ook de creatieve ontwikkeling vinden we belangrijk. Bij alle vakken wordt
aandacht besteed aan creativiteit, specifiek bij de kunsteducatielessen en muziek. Deze vakken
brengen evenwicht in het lesprogramma. Naast de reguliere lessen met het kunstkabinet heeft onze
school cultuurdagen. Op die dag worden de gewone lessen opgeschort en besteden we de gehele
dag aan cultuur: workshops, museumbezoek, en vele andere activiteiten komen op zo’n dag aan bod.
Van 2018 tot 2022 zal de MEC muziekschool verbonden zijn aan onze school. Muziek is een
belangrijke pijler de komende jaren.
Bewegingsonderwijs
De groepen 1 en 2 krijgen één keer in de week bewegingsonderwijs van de eigen groepsleerkracht. In
groep 3 t/m 8 krijgen de leerlingen twee keer per week bewegingsonderwijs, één keer van de eigen
groepsleerkracht en één keer van een vakleerkracht.
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Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuuronderwijs
Wij werken we met de methodes Naut (natuur en techniek), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan
(geschiedenis). Drie methodes om ons onderwijs in wereldoriëntatie vorm te geven. Hoewel de
methodes op zichzelf staan, is er enige verwantschap: spannende verhalen, veel beeldondersteuning,
digibord software, begrijpelijke teksten en een vergelijkbare structuur.
Verkeer
Op onze school wordt gebruik gemaakt van “Stap vooruit” in groep 4, “Op voeten en fietsen” in de groepen 5

en 6 en de ‘jeugdverkeerskrant’ in groep 7 Dit zijn uitgaven van Veilig Verkeer Nederland. In de
groepen 7 doen de kinderen mee aan het landelijk verkeersexamen.
Engels
“Take it Easy” heet de methode die in groep 7 en 8 wordt gebruikt voor het vak Engels. Het

belangrijkste van deze vooral communicatieve methode is, dat de leerlingen eenvoudige
boodschappen in het Engels leren verstaan en kunnen overbrengen.
Levensbeschouwing
Onze samenleving is, wat betreft taal, cultuur en geschiedenis mede gevormd vanuit de christelijke
godsdienst. Er wordt in de groepen 7 & 8 structureel gewerkt met de methode “Wereldgodsdiensten. In
alle groepen wordt door de eigen leerkracht aandacht besteed aan wereldreligies, religieuze feesten
en andere feest- en gedenkdagen.
Kinderraad
De medezeggenschap van de leerlingen is op De Marshof vormgegeven door middel van de
Kinderraad. De leden leren omgaan met democratie, zelfstandig denken en opkomen voor hun
rechten en belangen. Ze doen ervaring op met vergaderen en leren dat ze, door mee te doen, iets
kunnen veranderen in hun directe omgeving. Het is belangrijk te weten wat er in de kinderen omgaat
en te luisteren naar wat er speelt. De school draait tenslotte om kinderen.
Elk schooljaar wordt een nieuwe kinderraad gevormd. Aan het begin van het schooljaar is de
samenstelling nog niet bekend. Verkiezingen vinden plaats in september. Uit groep 5 t/m 8 worden
twee kinderen gekozen.
Zelfstandig werken
Kinderen zijn niet gelijk. Ieder kind heeft zijn eigen kenmerken en kwaliteiten. Onderwijs is in de loop
der jaren steeds meer maatwerk geworden. Specifieke problemen worden steeds beter herkend.
Bij ons op school willen we inspelen op de talenten van het individuele kind, maar willen we de
verschillen niet benadrukken. Inspelen op capaciteiten van de kinderen komt voort uit het adaptief
onderwijs. Zo kennen we bijvoorbeeld de instructietafel, waar een kleine groep kinderen extra
aandacht krijgt, als de rest zelfstandig werkt.
Binnen het zelfstandig werken hanteren we het zogeheten ZWING-model (Zelfstandig Werken In
Niveau Groepen). Dit model kent drie niveaus: ZWING-1, -2 en -3.
In ZWING-1 werken de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben voor één of meerdere
vakken, in ZWING-2 de kinderen die meedoen met het basisaanbod van de klas en in ZWING-3 de
kinderen die wat meer aan kunnen op één of meerdere vakgebieden (of in de Plusklas zitten).
Coöperatief leren
We willen onze kinderen laten leren door ze te laten samenwerken. In coöperatief leren hebben we
een werkwijze gevonden die de structuur daarvoor biedt. Samenwerkend leren is een bewust in te
zetten instrument voor de leraar om alle leerlingen te betrekken en zoveel mogelijk tegelijkertijd
actief te laten zijn. Leerlingen leren van elkaar, niet alleen kennis maar ook vaardigheden. Zij leren
veel van voordoen, samendoen en nadoen.
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Huiswerk
Binnen onze school vinden we het belangrijk dat kinderen zelf leren huiswerk te maken, te leren en
te plannen. Dit als voorbereiding op het voortgezet onderwijs, maar ook in het kader van 'zelfstandig
werken'. We hebben gekozen voor de volgende opbouw:
Oefenwerk
In groep 3 tot en met 5 ligt de nadruk op het meegeven van oefenwerk, ter ondersteuning van het
lees- taal- en rekenonderwijs.
Dit gebeurt altijd in overleg met ouders, zodat het voor zowel kind als ouders duidelijk is wat het doel
van het te oefenen werk is. Dit oefenwerk kan in groep 6,7,8 doorlopen.
Leerwerk
In groep 5 wordt in de klas een aanzet gemaakt tot het leren voor methodetoetsen van de
zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur). Hierbij is het uitgangspunt dat kinderen op school
leren voor deze toetsen.
In groep 6 en 7 leren de kinderen hoe ze zich thuis kunnen voorbereiden op deze toetsen.
In groep 8 leren de kinderen dit zelf te plannen.
Voorbereidend werk
In groep 1 tot en met 3 wordt het presenteren van een boekje, voorwerp of vertellen over een
onderwerp dat dichtbij de kinderen ligt spelenderwijs gestimuleerd. De voorbereiding vindt plaats op
school.
In groep 4 tot en met 8 wordt thuis een spreekbeurt, boekbespreking, nieuwskring of werkstuk
voorbereid. Daarvoor krijgen ze van de leerkracht duidelijke richtlijnen op papier mee. De kinderen
krijgen voor hun presentatie een beoordeling van de leerkracht en klasgenoten.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Wij werken met de ‘Kanjertraining’. De kanjertraining legt de nadruk op vertrouwen, veiligheid, rust en
wederzijds respect. Onze leerkrachten zijn gecertificeerde ‘kanjertrainers. We werken met verhalen,
liedjes en werkboeken. Maar natuurlijk stopt de kanjertraining niet bij de les, maar is de hele week
belangrijk.
Het kernprincipe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van 4 manieren van reageren.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de volgende 4 “gedragstypetjes”:
1. Konijn (gele pet): Eigenschappen: (te) bang, vermijdend, faalangstig en stil Het konijn denkt
negatief over zichzelf en goed over een ander.
2. Tijger (witte pet): Eigenschappen: zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op
gedrag, De tijger denkt positief over zichzelf en de ander.
3. Aap (rode pet): Eigenschappen: Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. De aap denkt
niet goed over zichzelf, maar ook niet over de ander.
4. Pestvogel (zwarte pet): Eigenschappen: Uitdager, bazig, hork, pester. De pestvogel denkt goed
over zichzelf, maar niet over de ander.
Tijdens de kanjertraining staan de volgende 5 afspraken centraal:
- we vertrouwen elkaar
-niemand lacht uit
- we helpen elkaar
-niemand doet zielig
- niemand speelt de baas
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Actief Burgerschap
Actief burgerschap is de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en
daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie gaat over de deelname van burgers,
ongeacht etnische of culturele achtergrond, aan de samenleving in de vorm van sociale participatie,
deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen
van Nederlandse cultuur. Het onderwijs op onze school gaat er in dit verband van uit dat leerlingen
opgroeien in een pluriforme samenleving en is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en
kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Het ontwikkelen van
vaardigheden en attitudes die dit mogelijk maken worden door de school bevorderd.
Aspecten van actief burgerschap en sociale integratie komen in onze school aan de orde in
verschillende vak-en vormingsgebieden, zoals Nederlandse taal, wereldoriëntatie, godsdienst en
levensbeschouwing. Daarnaast worden de leerlingen betrokken bij activiteiten die een praktische
invulling geven aan de begrippen actief burgerschap en sociale integratie, zoals; gezamenlijk
opstellen van klassenregels, bezoek aan een bejaardenhuis, deel uitmaken van de Kinderraad,
bezoek aan de synagoge, het simuleren van verkiezingen voor Gemeente, Tweede Kamer of
Europees Parlement, bezoek aan het gemeentehuis, discussie naar aanleiding van een krantenartikel
of tv-uitzending, uitnodigen van ervaringsdeskundigen op een bepaald gebied.
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3. Zorg
3.1 Welke zorg biedt De Marshof?
Om ieder kind optimale ontplooiingskansen te bieden, is het van groot belang zijn of haar
ontwikkeling zo nauwkeurig mogelijk te volgen.
Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor de leerkracht van uw kind, die daartoe zoveel mogelijk
informatie over hem of haar probeert te verzamelen. We bewaren al die gegevens in ons
leerlingvolgsysteem ’ParnasSys’. Om een systematische werkwijze van zorgverbreding te garanderen,
wordt er gewerkt volgens het schema van planmatig handelen:
Signaleren
Analyseren
Diagnosticeren
Hulpverlenen
Evalueren
Signaleren
Door observeren en toetsen wordt de ontwikkeling en het niveau van de leerlingen gevolgd en in
beeld gebracht. Voor groep 1 en 2 gebruiken we het observatiesysteem dat hoort bij de methode
onderbouwd en de toetsen van het Citoleerlingvolgsyteem (Taal voor kleuters en Rekenen voor
kleuters). Tevens wordt in groep 2 de kleuterscreening volgens ons dyslexieprotocol afgenomen.
Op deze manier willen we eventuele hiaten in de ontwikkeling van jonge kinderen zo vroeg mogelijk
signaleren. Bij geconstateerde hiaten wordt op die gebieden de ontwikkeling extra gestimuleerd door
het aanbod te sturen en het creëren van een rijke leeromgeving. Dit gebeurt door het bieden van
verschillende vormen van spelbegeleiding en het werken in de zogenaamde kleine kring aan gerichte
activiteiten op het gebied van onder ander spraak/taalontwikkeling, begrijpend luisteren, algemene
denkontwikkeling, beginnende geletterdheid en fonemisch bewustzijn en beginnende gecijferdheid.
In de groepen 3 t/m 8 worden tweemaal per jaar de landelijk genormeerde CITO toetsen afgenomen:
Technisch lezen: AVI en DMT, begrijpend lezen, spelling en rekenen.
Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind wordt gevolgd: naast observaties door de
leerkracht wordt twee keer per jaar, in oktober en maart, Kanvas ingevuld. Kanvas helpt leerkrachten
om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen systematisch in beeld te brengen.
Analyseren en diagnosticeren
Naar aanleiding van de observatie- en toetsgegevens vinden er groepsbesprekingen plaats, waarbij
de intern begeleider overlegt met de leerkrachten en de resultaten van de diverse groepen
bespreekt. Sommige leerlingen worden tijdens een leerlingbespreking uitvoeriger besproken. Deze
leerlingen worden ook nog besproken tijdens een overleg tussen IB-er en een orthopedagogisch
medewerker van het Dienstencentrum, verbonden aan OOZ (OOZ staat voor Openbaar Onderwijs
Zwolle, de organisatie waarvan onze school deel uitmaakt). De Marshof beschikt ook over een
zorgadviesteam. Tijdens dit overleg kunnen, afhankelijk van de noodzaak, vertegenwoordigers van
verschillende disciplines aanwezig zijn: GGD, JGZ, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk,
politie, wijkteams. Ouders worden overal nauw bij betrokken.
Hulpverlenen en evalueren
Als alle belangrijke gegevens verzameld en besproken zijn, stelt de groepsleerkracht per vakgebied
de groepsplannen voor de volgende periode op. In deze groepsplannen wordt de instructiebehoefte
en extra ondersteuningsbehoefte van de leerlingen van de groep met daarbij de aanpak van de
leerkracht beschreven. Leerkracht en IN-er evalueren de effecten van de aanpak.
De ondersteuningsbehoefte van leerlingen wordt tijdens de ontwikkelgesprekken met de ouders
besproken.
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Zoals uit bovenstaande blijkt, doen wij onze uiterste best om uw kind op een zo goed mogelijke wijze
die zorg te bieden, die uw kind nodig heeft. Het kan echter voorkomen dat u zelf meer, of andere
zorg voor uw kind nodig acht. Dat is natuurlijk altijd mogelijk. Wanneer het gaat om een instelling,
waarvan de kosten niet worden vergoed door de verzekering, moet u zich wel realiseren dat de
school hiervoor in principe geen vrijgeeft. Deze hulp zal in dat geval dus na schooltijd moeten
plaatsvinden.

3.2 Overgaan en zitten blijven
De bedoeling is allereerst dat de kinderen zoveel als mogelijk een ononderbroken ontwikkelingslijn
doormaken. De school bepaalt of een kind wel of niet blijft zitten. Deze beslissing wordt zorgvuldig
en in onderling overleg genomen. Hierbij is in ieder geval ook onze IB-er betrokken. De ouders
worden van het zittenblijven ruim voor de zomervakantie ingelicht. Als een kind blijft zitten,
proberen wij om die ononderbroken ontwikkelingslijn zo veel mogelijk vast te houden en beheerste
leerstof niet te herhalen. Bij het bepalen van het zittenblijven, kijken we niet alleen naar de
cognitieve ontwikkeling, maar ook zeker naar de sociaal emotionele ontwikkeling.

3.3 De procedure bij het verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs:
In principe proberen wij leerlingen zo lang mogelijk binnen het reguliere basisonderwijs te
begeleiden. Wanneer een kind onoverkomelijk grote problemen heeft met het volgen van het door
ons gegeven onderwijs en/of grote gedragsproblemen vertoont en wij dus niet meer de zorg kunnen
bieden die het kind nodig heeft, dan is plaatsing in een speciale school voor basisonderwijs wenselijk
en vaak ook noodzakelijk. Voordat dit aan de orde is, is er al een heel hulptraject doorlopen. In deze
schoolgids heeft u al het een en ander over het leerlingvolgsysteem en de hulpverlening kunnen
lezen. Een orthopedagogisch medewerker van het dienstencentrum en de CTT (Commissie toewijzing
en toelating) geeft bij deze procedure ondersteuning en advies. Het spreekt voor zich dat u als ouder
bij dit traject nauw betrokken wordt.

3.4 Passend onderwijs en ondersteuningsprofielen
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend
onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Passend onderwijs is dus geen schooltype;
kinderen zitten niet 'op' passend onderwijs. Iedere school, ook De Marshof, heeft in het kader van
passend onderwijs een ondersteuningsprofiel opgesteld. In het ondersteuningsprofiel staat
beschreven welke ondersteuning De Marshof de leerlingen te bieden heeft. Op onze website kunt u
het ondersteuningsprofiel geheel lezen.

3.5 Begaafd
Op De Marshof vinden we het belangrijk dat we inspelen op (hoog)begaafdheid en de specifieke
onderwijsbehoeften die daarbij horen. Daarom hebben we een breed aanbod.
1. Binnen het reguliere programma
Binnen de lessen wordt gedifferentieerd op (minimaal) 3 niveaus. Voor kinderen die niet voldoende
uitdaging hebben aan het reguliere lesprogramma, omdat ze (delen van) de lesstof al beheersen,
gebruiken we het principe van compacten en verrijken. Kinderen krijgen dan (delen van) de
basisleerstof verkort aangeboden en in de vrijgekomen tijd wordt er uitdagend materiaal
aangeboden.
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2. Plusklas
Kinderen, vanaf halverwege groep 3, die meer behoefte hebben dan aan hetgeen hierboven
beschreven is, kunnen in aanmerking komen voor de (interne) plusklas. Gedurende anderhalf uur per
week zal een specialist begaafdheid deze leerlingen begeleiden bij onder andere projecten. De
leerlingen krijgen tijd in de eigen groep om aan deze projecten te werken.
Elk half jaar wordt gekeken of het kind nog in aanmerking komt voor de plusklas, omdat er geen
hiaten mogen ontstaan in de doorgaande leerlijnen van het kind.
Bij de kleuters wordt ook uitdaging geboden aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Middels de extra uitdagende lessen op het gebied van rekenen en taal in de methode Onderbouwd.
3. Cnopiusklas
Hoogbegaafde kinderen die gescreend zijn en onder andere een IQ van 130 of meer hebben, kunnen
in aanmerking komen voor de Cnopiusklas. Dit is een bovenschoolse lesgroep voor hoogbegaafde
kinderen van OOZ/ De Stroming. Wekelijks worden zij een ochtend in de week begeleid door een
specialist begaafdheid op een locatie buiten onze school.
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4. Personeel
Het team van De Marshof bestaat voor een groot deel uit groepsleerkrachten. Zij hebben de
verantwoordelijkheid voor een groep kinderen. In enkele groepen hebben we twee leerkrachten die
een duobaan hebben. In dat geval is er sprake van overleg en overdracht van informatie tussen de
leerkrachten.
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de leerlingenzorg.
Op De Marshof werken ook een hoogbegaafdheidsspecialist, een remedial teacher en een didactisch
coach.
De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft de gymnastieklessen vanuit sportservice Zwolle.
De administratief medewerker en de conciërge zijn vaak het eerste aanspreekpunt binnen de school
en zorgen voor de administratie en het onderhoud van de school.
De directeur is eindverantwoordelijk voor de school en onderhoudt contact met andere scholen.

4.1 Rol van de leerkracht
De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerlingen in zijn/haar groep en daarover
het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Het uitgangspunt op De Marshof is dat kinderen zoveel
mogelijk binnen de groep werken, ook als ze extra hulp of begeleiding nodig hebben.

4.2 Rol van de intern begeleider
De intern begeleider plant en coördineert de activiteiten van de leerlingenzorg, zoals toetsen,
observaties en leerling-besprekingen. De intern begeleider begeleidt en adviseert leerkrachten en is
behulpzaam bij het opstellen van een groeps(ontwikkel)plan of een individueel handelingsplan.
De intern begeleider onderhoudt contacten met ouders en instanties die betrokken zijn bij extra hulp
aan leerlingen. De intern begeleider regelt de extra zorg wanneer leerlingen die nodig hebben,
bijvoorbeeld extra ondersteuning bij lezen, spelling en rekenen, logopedie en fysiotherapie.
Specialisten worden hierbij ingeschakeld.

4.3 Rol van de remedial teacher
De remedial teachers van onze school begeleiden de leerlingen wanneer zij extra hulp nodig hebben
met taal, rekenen, handschrift of motoriek. In eerste instantie zal de klassenleerkracht de leerling
extra aandacht geven in de klas, maar als deze extra aandacht niet het gewenste effect heeft, wordt
de hulp van de remedial teacher ingeroepen.
In overleg wordt besloten of de hulp in of buiten de klas wordt gegeven. De remedial teacher maakt
een handelingsplan voor het kind waarin de aanpak en de doelen duidelijk zijn omschreven. De
ouders worden altijd door de klassenleerkracht geïnformeerd over deze vorm van begeleiding. De
remedial teacher brengt verslag uit naar de ouders over de vorderingen van het kind. De intern
begeleider bewaakt en begeleidt de procedures.
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4.4 Rol van de (hoog)begaafdheidsspecialist
De specialist begaafdheid geeft les aan (hoog)begaafde kinderen in de plusklas. Daarnaast
ondersteunt ze collega’s bij het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen en begeleidt indien
noodzakelijk zelf begaafde leerlingen. De specialist draagt kennis over aan het team over
begaafdheid en zorgt ervoor dat er op school een doorgaande lijn is.

4.5 Stagiairs
We vinden het belangrijk om stagiairs in de school te laten werken. We bieden daarmee (jonge)
mensen de gelegenheid leerervaring op te doen voor hun toekomstig beroep. Voor ons geldt dat we
leren van de ideeën en inzichten van stagiairs en dat ze bovendien zorgen voor ‘meer handen, oren en ogen in
de groep’, om het onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk te verzorgen.
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5. Schoolverlaters
5.1 Voorbereiding leerlingen op het Voortgezet Onderwijs
In groep 8 worden de leerlingen op diverse manieren voorbereid op de overstap naar het Voortgezet
Onderwijs. Er worden bezoeken gebracht aan een aantal scholen van Openbaar Voortgezet
Onderwijs. Hierbij maken de kinderen kennis met de verschillende vormen van voortgezet onderwijs
van VMBO tot en met VWO. Bovendien wordt het praktische deel (het bezoek aan-) voorzien van
theoretische informatie aan de kinderen. Dat wil zeggen de leerlingen krijgen informatie over de
diverse vormen van Voortgezet Onderwijs en de eisen die daar worden gesteld voor toelating.
Daarnaast wordt de kinderen geleerd huiswerk te plannen door middel van de zwingkaarten.

5.2 Eindtoets
De groep 8 leerlingen doen mee aan de landelijke CITO die in April wordt afgenomen. In November
doen de kinderen van de groepen 8 mee aan de NIO. De NIO is een IQ-test.

5.3 Informatie
Een algemene voorlichting voor de ouders en verzorgers van groep 8 over alle vormen van openbaar
voortgezet onderwijs in Zwolle, wordt jaarlijks in het najaar gegeven (zie kalender). Daarnaast is het
verstandig om samen met uw kind enkele open dagen te bezoeken van de verschillende scholen van
voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 verzorgt in principe de aanmelding op de diverse
scholen voor Voortgezet Onderwijs.

5.4 Advies
Na 8 jaar onderwijs hebben we een goed beeld gekregen van de schoolprestaties van uw kind, welke
zijn bijgehouden in het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Maar zeker zo belangrijk zijn zaken
als motivatie, werkhouding, gedrag, concentratie, zelfvertrouwen, maken van huiswerk en niet in de
laatste plaats het plezier op school. Voor 1 maart, dus ruim voor de afname van de eindtoets, geven
we aan alle groep 8-leerlingen een schooladvies. Dit advies is leidend bij de plaatsing van leerlingen
in het voortgezet onderwijs.
Heroverweging
Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies
heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, in overleg met de
ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan
ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets PO. Soms is het resultaat
van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies
niet aanpassen.
Vervolg
Ook nadat de leerlingen in de brugklas zijn geplaatst, gaat “de begeleiding op afstand” door. De leerkracht

van groep 8 heeft dan nog verschillende keren overleg met de brugklasmentor(en) van het Openbaar
Voortgezet Onderwijs.
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5.5 De ontwikkeling van het onderwijs in de school
Het onderwijs en alles wat daarmee samenhangt, is voortdurend in ontwikkeling. Enerzijds vragen
veranderende onderwijskundige visies om aanpassing van het onderwijs, anderzijds vragen
maatschappelijke ontwikkelingen om veranderingen binnen de school. Elke vier jaar schrijven we een
schoolplan. De huidige ‘schoolplanperiode’ beslaat 2019 – 2023. Uit dit schoolplan destilleren we jaarlijks
een jaarplan, waarin we de geplande ontwikkelingen beschrijven. Dit schooljaar zal er een nieuw
schoolplan geschreven worden. Dit schooljaar richtten we ons samen met de MR op:
Ouderbetrokkenheid, kindgesprekken, klinkers is aangeschaft, coöperatieve werkvormen, het
didactisch handelen van de leerkracht, muziek en media, professionele leergemeenschap,
eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten en burgerschap.
De resultaten van de Cito-eindtoets worden gebruikt bij de evaluatie van ons onderwijs. Naast de
gemiddelde eindscore bekijken we per vak(onderdeel) de resultaten. Uiteraard is de Cito-toets
daarbij niet het enige evaluatiegegeven. Andere relevante gegevens zijn het aantal zorgkinderen, het
leerlingvolgsysteem, de uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs en het Speciaal Onderwijs, het
pedagogisch klimaat e.d.

5.6 Uitstroom
Aan het eind van het schooljaar 2019-2020 verlieten 23 kinderen uit de groep 8 onze school.
Zij vertrokken naar verschillende scholen en verschillende niveaus. Hieronder een overzicht.
Niveau
Aantal leerlingen
10-14
0
Praktijkonderwijs
0
VMBO B
1
VMBO basis/ kader
6
VMBO kader
1
VMBO kader/ gemengd theoretisch
0
VMBO TL (theoretische leerweg)
2
VMBO TL/ Havo
5
Havo
2
Havo/ vwo
1
vwo
4
gymnasium
1
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6. Contact ouders- school
6.1 Opvoeden doe je samen
De leerkrachten van De Marshof vinden het heel belangrijk dat zij goed contact hebben met de
ouders van hun leerlingen. De Marshof wil graag dat ouders zich betrokken voelen bij hun kind. Als
een kind thuis kan vertellen wat het op school heeft meegemaakt, is dat goed voor zijn/haar
ontwikkeling. Als ouders thuis ondersteunen bij wat de kinderen leren op school, leert een kind beter
en sneller.
Leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlingen. Op school maken
we afspraken over gedrag, over taalgebruik en over omgaan met elkaar. Deze afspraken geven we
door aan ouders, bijvoorbeeld via klassenmails of in een persoonlijk gesprek. We gaan ervan uit dat
ouders deze regels begrijpen en thuis ook toepassen. We begrijpen dat elke leerling een eigen
thuissituatie heeft, maar ontwikkeling en opvoeding van onze leerlingen doen we graag samen met u
als ouders. Wanneer u vragen heeft over deze regels of als u het lastig vindt om er thuis voor te
zorgen dat uw kind zich eraan houdt, helpen de leerkrachten u graag. De leerkrachten willen juist
graag weten hoe het thuis gaat, om nog beter de leerling te kunnen begeleiden bij zijn/haar
ontwikkeling.
Gescheiden ouders willen vaak allebei informatie over school en het kind ontvangen. Dat begrijpen
we. Toch vragen we u om een keuze te maken, wie van de ouders het aanspreekpunt voor de school
is. Wij verwachten dat u dan elkaar de informatie doorgeeft.
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6.2 Contacten tussen ouders en leerkrachten
Op De Marshof is het vanzelfsprekend dat ouders en leerkrachten goed contact onderhouden. U kunt
na schooltijd de leerkracht aanspreken op het plein of bij de deur. U kunt ook een afspraak maken.
Als u de leerkracht belt, zal hij/zij u zeker terugbellen. Ook kunt u altijd terecht bij de intern
begeleider en directie.

6.3 Nieuwsbrief
Via de nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gehouden van praktische zaken op school. Eén keer
in de drie weken ontvangen ouders de nieuwsbrief via de mail. We verwachten dat alle ouders de
nieuwsbrief lezen, zodat ze op de hoogte zijn van wat er op school speelt.

6.4 Website
Onze website (www.marshof.nl) kunt u informatie over onze school vinden. Ook vindt u hier de
namen en websites van onze partners waarmee we samenwerken, zoals Doomijn, MEC enz.

6.5 Schoolkalender
Belangrijke data staan in de schoolkalender, die u aan het begin van het schooljaar krijgt (bv.
ontwikkelingsgesprekken, schoolfotograaf, klassenshows etc.).

6.6 Ouderraad
De Marshof heeft ook ouders nodig voor kleine klusjes op school. U kunt als ouders op veel
verschillende manieren meehelpen op school. Dat u af en toe actief aanwezig bent op school, is goed
voor uw kind en vaak leuk, gezellig en nuttig voor u als ouders. Aan het begin van het schooljaar ziet
u in een inschrijflijst voor welke activiteiten hulp nodig is. Soms is dat een paar keer per jaar, soms
maar voor één keer. Geeft u zich op? We zien u graag op school.
Wilt u wat meer regelmatig betrokken zijn bij de activiteiten op school, geeft u zich dan op voor de
ouderraad. De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die in grote lijnen meedenkt over het
betrekken van ouders bij school. Zij denken mee over de organisatie van verschillende feesten en
zorgen voor een verbinding tussen de hulpouders en leerkrachten.
Denk bij activiteiten aan het sinterklaasfeest, eindejaars-/ kerstfeest, Pasen en eindactiviteit. Er is
altijd minstens één leerkracht betrokken. Een paar keer per jaar overlegt de ouderraad over de
komende activiteiten, en wie daarbij kan of wil helpen.

6.7 Vrijwillige ouderbijdrage
Aan ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van € 20,00 per jaar. Hieruit worden niet- gesubsidieerde

activiteiten betaald, zoals bijvoorbeeld voorleesontbijt, sinterklaasviering, eindejaars/ kerstdiner, lente-/paasfeest, en eindactiviteit. Voor het schoolreisje of het schoolkamp (groep 8)
wordt een aparte bijdrage gevraagd. De kosten van het schoolreisje zijn rond de € 25,00 en het
schoolkamp kost € 100,00.
Als u als ouder dit bedrag niet of niet in één keer kunt betalen, kunt u contact opnemen met de
directie of met de penningmeester van de activiteitencommissie. Het is mogelijk om in overleg een
betalingsregeling te treffen. Kunt u de ouderbijdrage niet betalen dan is er de mogelijkheid een
ondersteuningsaanvraag te doen via stichting Meedoen.
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6.8 Sponsoring
Soms willen ouders of bedrijven bepaalde activiteiten sponsoren of door producten bijdragen aan
evenementen op De Marshof. Dit beschouwen wij als extraatjes. Omdat wij op een verantwoorde en
zorgvuldige manier met sponsoring willen omgaan, moet de sponsoring aan de volgende
voorwaarden voldoen:
• Sponsoring moet passen bij de opvoedkundige en onderwijskundige taak en doelstelling van
de school.
• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs
beïnvloeden.
• Alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt, hebben de goedkeuring nodig van het
schoolbestuur en de instemming van de medezeggenschapsraad.
• Ouders die een klacht hebben over sponsoring, uitingsvormen van sponsoring en/of niet
akkoord gaan met de wederprestatie die aan de sponsoring verbonden is, kunnen dit
doorgeven bij de leerkracht of bij de directie.

6.9 De Medezeggenschapsraad
Elke basisschool, dus ook De Marshof, heeft een medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit drie
personeelsleden en drie ouders. De medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen
bestuur, school en regio. De medezeggenschapsraad heeft de (formele) taak mee te denken en mee
te beslissen in zaken die voor de school en de kinderen en ouders van belang zijn.
De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en soms instemmingbevoegdheid. Er wordt onder
andere gesproken over het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen en andere
onderwijskundige zaken. Als ouders vragen of zorgen hebben over het onderwijs of de gang van
zaken op school, kunnen ze dit aan de medezeggenschapsraad doorgeven.
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar.
Jaarlijks organiseert de Medezeggenschapsraad een avond waarop zij verantwoording aflegt voor het
gevoerde beleid. Bovendien wordt op deze avond de hoogte van de vrijwillige bijdrage vastgesteld.
Naast het huishoudelijke deel staat er ieder jaar een thema centraal: bijv. de Kanjertraining, Grenzen
stellen in de opvoeding, of weerbaarheid van kinderen van 4 tot 12 jaar.
Op de ouderavond legt de MR verantwoording af over het gevoerde beleid en de “Stichting beheer Oudergelden”
over het beheer van de financiën.
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7. Praktische zaken
7.1 De veilige school
Onze leerlingen en hun leerkrachten brengen een groot deel van de dag door op school om te leren,
te spelen en te sporten. Wij doen ons uiterste best om een goede en veilige school te zijn. We zijn
samen verantwoordelijk voor een veilige fysieke en sociale schoolomgeving. Wij werken hiervoor
samen met ouders, Jeugdgezondheidszorg, brandweer, wijkagent, Arbo-unie, ons schoolbestuur en
de gemeente Zwolle. Alle medewerkers van De Marshof weten wat ze moeten doen bij brand. De
school oefent 2 keer per jaar het ontruimingsplan onder leiding van gediplomeerde Bedrijfs Hulp
Verleners. Vluchtwegen zijn vrij van obstakels. De school houdt een risico-inventarisatie en een
ongelukkenregistratie.

7.2 Schooltijden
•
•
•
•
•

Voor alle groepen gaan ‘s morgens de deuren om 8.20 uur en ‘s middags om 12.50 uur open.

Van ouders wordt verwacht, dat niet langer dan tot 8.30 uur in de klas te blijven.
Tijdens de ochtendpauze (10.00 – 10.15 uur) is er toezicht op het plein door leerkrachten.
Voor het buitenspelen hebben wij voor alle groepen eensluidende afspraken gemaakt.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bestaat de mogelijkheid om over te blijven.
De vakantiedata en data van studiedagen vindt u op onze website en op de kalender.

Schooltijden onderbouw (groep 1 t/m 4)
Dag

ochtend

middag

maandag

8.30-11.45

13.00-15.15

dinsdag

8.30-11.45

13.00-15.15

woensdag

8.30-11.45

donderdag

8.30-11.45

vrijdag

8.30-11.45

13.00-15.15

Schooltijden bovenbouw (groep 5 t/m 8)
Dag

ochtend

middag

maandag

8.30-11.45

13.00-15.15

dinsdag

8.30-11.45

13.00-15.15

woensdag

8.30-12.30

donderdag

8.30-11.45

13.00-15.15

vrijdag

8.30-11.45

13.00-15.15

31

7.3 Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2020-2021
Vakantiedagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

ma 12-10-2020 t/m vr 16-10-2020
ma 21-12-2020 t/m vr 01-01-2021
ma 22-02-2021 t/m vr 26-02-2021
vr 02-04-2021 t/m ma 5-04-2021
di 27-04-2021 (valt in de meivakantie)
ma 26-04-2021 t/m vr. 07-05-2021
wo 05-05-2021
do 13-05-2021 t/m vr 14-05-2021
ma 24-05-2021
ma 12-07-2021 t/m vr 20-08-2021

Studiedagen
Studiedag na herfstvakantie
Vrijdagmiddag voor kerstvakantie (vrij)
Studiedag na voorjaarsvakantie
Studiedag
Vrijdagmiddag einde schooljaar (vrij)

ma 19-10-2020
vr 18-12-2020
ma 01-03-2021
wo 16-06-2021
vr 09-07-2021

De gymlessen worden dit schooljaar op de woensdag en vrijdag gegeven. Graag deze dagen
uw kind gymkleding meegeven naar school.

32

7.4 Ziekte of afwezigheid
Wanneer uw kind door doktersbezoek later komt, eerder weg moet, of tijdens schooltijden afwezig
is, vragen wij aan de ouders om De Marshof te bellen (038-4601471) tussen 8.00 en 8.30 uur. U kunt
aan degene die de telefoon opneemt doorgeven waarom uw zoon of dochter niet op school zal zijn
die dag.
Is uw kind vaak of lang ziek? Bespreek dit dan zo snel mogelijk met de leerkracht. Dan probeert de
leerkracht samen met u ervoor te zorgen dat de leerling geen achterstand oploopt. Ook de schoolarts
kan hierbij soms helpen. De leerling wordt dan opgeroepen door de schoolarts. Als de leerling onder
behandeling staat van een specialist of kinderarts, kan de schoolarts hiermee contact opnemen. De
schoolarts komt daarna met een advies over wanneer het kind wel en niet naar school kan komen.
Als de leerkracht vindt dat een leerling vaak of lang afwezig is, neemt de leerkracht contact op met
ouders om te informeren wat er aan de hand is. Als er geen goede reden is voor de afwezigheid van
de leerling, zal de leerkracht afspraken met u willen maken, omdat het heel belangrijk is dat kinderen
elke schooldag op school komen.
Als ouders zich niet aan de gemaakte afspraken houden, of als uw zoon of dochter drie dagen zonder
reden afwezig is, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
De Marshof wil graag ’s morgens op tijd beginnen. Als er een leerling te laat komt, mist die een stukje van de
les. Laat komen is ook storend voor de klasgenoten en de leerkracht. Wij bellen ouders als een
leerling vaak te laat op school komt. De school kan helpen. Als het daarna niet beter gaat en een
leerling komt nog steeds zonder reden vaak te laat, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

7.5 Ouderportaal
Bij inschrijving krijgen ouders toegang tot het ouderportaal. Als uw kind daadwerkelijk op school zit,
kunt u daar zien hoe de toetsscores zijn, de absentie, de klasgenootjes en nog veel meer.

7.6 Stichting Beheer Oudergelden
In een aparte stichting worden alle gelden, die direct of indirect door ouders worden ingebracht in de
school, beheerd. Deze gelden worden gebruikt voor bekostiging van extra activiteiten (zoals
Sinterklaas, Kerst- en Paasfeest, excursies, sporttoernooien en eventuele andere zaken voor
leerlingen), die niet uit het reguliere schoolbudget betaald kunnen worden.
Ieder gezin ontvangt jaarlijks een schrijven met het verzoek om door middel van een eenmalige
incasso een vrijwillige ouderbijdrage over te maken.

7.7 Doomijn
Samen met Doomijn vormen we de brede school 'De Marshof". Doomijn zorgt voor de jongste
kinderen in het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Ook verzorgen zij bij ons de Voorschoolse
opvang (vanaf 7.30 uur) en de Naschoolse opvang (vanaf 15.15 uur). Mocht uw kind hier gebruik van
willen maken dat kunt u hem/ haar aanmelden via klantadvies van Doomijn. Telefoonnummer: 0384214521. Verder informatie is te vinden op hun website www.doomijn.nl.

7.8 Schoolmaatschappelijk Werk
De samenleving wordt er niet eenvoudiger op en dat is ook zichtbaar in de veranderende relaties
tussen ouders en kinderen. Opvoeden is niet meer zo vanzelfsprekend, maar is een voortdurend
proces van aftasten en (onder)handelen. Opvoeden, onderwijs en vrije tijd raken meer en meer met
elkaar verbonden en hebben invloed op elkaar. Samenwerken met andere disciplines is een
belangrijk aspect geworden. Het schoolmaatschappelijk werk heeft een belangrijke brugfunctie
tussen kind, ouders, school en (jeugd)zorginstellingen. Onze school beschikt over een
schoolmaatschappelijk werkster. U kunt met Annie Brouwer een vertrouwelijk gesprek voeren. Een
afspraak hiervoor kunt u
33

maken via de intern begeleider. Een uitgebreide folder over Schoolmaatschappelijk Werk is op school
te verkrijgen. Tijdens het gesprek met schoolmaatschappelijk werkster Annie wordt bekeken welke
hulp nodig is. De hulp kan bestaan uit: advies; bemiddeling; verwijzing; begeleiding van u, uw gezin of
uw kind.
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Annie heeft een beroepsgeheim en houdt zich aan de beroepscode.
U mag altijd iemand meenemen om samen het gesprek te voeren.

7.9 Overblijven
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid om over te blijven. De overblijf
hanteert een aan- en afmeldsysteem. Kinderen die incidenteel overblijven dienen voor 11.30 uur van
de dag van overblijven aangemeld te zijn. Kinderen met een vast overblijfpatroon die niet komen
overblijven dienen voor 11.30 uur afgemeld te worden. Dit kunt u doen door een Whatsapp, sms of
een voicemailbericht achter te laten op telefoonnummer 06-41819400.
Verdere informatie is te vinden op onze website: www.demarshof.nl

7.10 De gezonde school
De Marshof vindt het belangrijk dat de leerlingen en leerkrachten gezond leven. Daarom besteden
we binnen en buiten de lessen aandacht aan gezond eten en gezond bewegen. De kinderen hebben
in de pauzes tijd om wat te eten en te drinken. Wilt u er als ouders samen met ons voor zorgen dat
de leerlingen gezond eten en drinken? Dat betekent: fruit in de ochtendpauze en brood met hartig
beleg in de middagpauze.
Kinderen die jarig zijn mogen hun klasgenootjes en leerkrachten trakteren.
We vragen hen om iets ‘gezonds’ mee te nemen. Zij mogen met twee
andere kinderen uit de groep naar de juffen en meesters gaan met een
verjaardagskaart.
Sport Service Zwolle
Een goede basis leggen voor een leven lang met plezier sporten en bewegen is één van de grootste
prioriteiten bij SportService Zwolle. Bewegingsonderwijs, ook wel gym of lichamelijke opvoeding
genoemd, is een vak dat standaard op het programma staat in het basisonderwijs. SportService
Zwolle ondersteunt de Marshof door de inzet van een ALO gekwalificeerde medewerker
(buurtsportcoach). De buurtsportcoach stimuleert een gezonde en actieve leefstijl.
De gymlessen (Groep 3 t/m 8) worden op woensdag uitgevoerd door onze professionele
buurtsportcoach, Erica Manenschijn. Zij heeft oog voor het (bewegende) kind en laat ze kennis
maken met de omringende bewegingscultuur. Deze cultuur omvat het motorisch leren en sociaal
leren. We ontwikkelen een doorlopende leerlijn om een sportieve, gezonde en sociale leefstijl te
stimuleren, een veilig sportklimaat te creëren en een leven lang sporten en bewegen mogelijk te
maken. De kinderen kunnen hierdoor een leven lang plezier beleven aan het sporten en bewegen.

7.11 Fietsen
Met het oog op de veiligheid en de beperkte ruimte, is het alleen voor de kinderen die buiten de
directe omgeving van de school wonen toegestaan om op de fiets te komen. Natuurlijk is er altijd
overleg mogelijk in incidentele gevallen. (De school draagt geen verantwoordelijkheid voor eventueel
aangebrachte schade.)

7.12 Eten en drinken
Rond 10.00 uur hebben de kinderen een korte pauze. Dan mogen de kinderen ook “eten en drinken”.
Wilt u uw kind bij voorkeur geen priklimonade en/of snoep meegeven!
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Het gaat hierbij om een tussendoortje: geef dus niet te veel mee. Zet u op de (goed sluitende!)
bekers wel even de naam van uw kind.

7.13 Klassenshows
Op de Marshof verzorgt elke klas één keer per jaar een klassenshow. Alle vormen van expressie
kunnen in de voorbereiding of de uitvoering aan bod komen: handvaardigheid, tekenen, muziek,
dans, drama enz. Een belangrijk element hierbij is het samenwerkend leren. De klassenshows
worden (op een enkele uitzondering na) op donderdag opgevoerd; ‘s middags wordt er twee keer
opgetreden, voor de ouders van de betreffende klassen en voor de kinderen van de school.

7.14 Buitenschoolse activiteiten
Door middel van verschillende activiteiten proberen we de ontwikkeling op cultureel, fysiek en
sociaal terrein te bevorderen.
Enkele van deze activiteiten zijn:
Deelname aan diverse sportevenementen, zoals voetbal en korfbal.
Bezoeken van culturele activiteiten, zoals filmvoorstellingen, toneel- en muziekuitvoeringen en
tentoonstellingen (vaak georganiseerd door De Stadkamer). Voor het vervoer naar en van culturele
activiteiten buiten onze school, wordt voor de onder- en middenbouw veelal een bus geregeld.
Deelname aan acties.
De schoolreizen voor alle groepen.
Bij veel van deze activiteiten wordt ouderhulp zeer op prijs gesteld.

7.15 Cultuurdagen
Ongeveer vijf keer per jaar heeft De Marshof een cultuurdag. Deze staat in het teken, zoals de naam
al zegt, van cultuur. Er wordt zo’n dag niet gewoon les gegeven maar er worden culturele activiteiten
georganiseerd zoals workshops, optredens, bezoek aan een museum etc….

7.16 Mobieltjes; speelgoed
De school neemt geen verantwoordelijkheid voor het beschadigen of zoekraken van mobiele
telefoons, (duur) speelgoed en dergelijke. Het is de kinderen niet toegestaan, zonder toestemming
van de leerkracht, onder schooltijd gebruik te maken van hun mobiele telefoon; zowel in het gebouw
als op het schoolplein. Vanaf groep 5 is er een bakje waar de mobiele telefoons ingeleverd worden.

7.17 Videobeelden en foto’s
Gedurende het schooljaar is het mogelijk, dat er videobeelden of foto’s worden gemaakt in de
verschillende groepen of van specifieke kinderen in de groep. Video-opnamen kunnen ook worden
gebruikt bij de evaluatie van ons onderwijs. Vooral wordt hierbij de rol en het handelen van de
leerkracht gevolgd.
We nemen aan, dat u hier geen bezwaar tegen heeft. In gevallen waarbij we buiten de organisatie
van deze beelden gebruik zullen maken, zullen wij u hierover nader informeren.
Mocht u op voorhand bezwaar hebben tegen het maken van videobeelden, waarop uw kind kan
voorkomen, neem dan even contact op met de directie van de school. Bij de inschrijving is ook een
toestemmingsformulier ingevuld.
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7.18 Vakantie en aanvraag verlof
De vakantiedagen van alle leerlingen worden voor het begin van het schooljaar bekend gemaakt. U
kunt uw eigen vakanties hierop afstemmen. Alleen in uitzonderingen kan een kind verlof krijgen
buiten deze vakantiedagen om. Aanvraag van verlof buiten vakanties en vrije dagen gebeurt altijd in
overleg met de directeur. De directie bepaalt of verlof wordt toegekend. In de wet is vastgelegd wat
geldige redenen zijn om verlof toe te kennen. Dat zijn:
Wat is er aan de hand?

Wat krijgt de leerling?

Een officiële religieuze feestdag.

Leerling krijgt die dag vrij.

Als het kind tijdens de schoolvakanties niet op
vakantie kan gaan door de specifieke aard van het
beroep van (één van) de ouders. De school heeft in
dit geval een werkgeversverklaring nodig, waar in
staat wat het beroep van de ouder is en welke
verlofperiode deze ouder heeft.

Leerling krijgt maximaal één keer per jaar extra vrij
voor de gezinsvakantie.

Voor ‘gewichtige omstandigheden’

Leerling krijgt één of meerdere dagen vrij,
afhankelijk van de omstandigheden.

- Verhuizing
- Huwelijk van bloedverwanten
- Ernstige ziekte of overlijden
bloedverwanten
- 25, 40 of 50 jaar jubileum op het
werk van één van de ouders
- Andere omstandigheden, waarover
de directie besluit

De volgende situaties zijn geen geldige redenen voor verlof:
•
•
•
•
•

Familiebezoek in het buitenland.
Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Verlof voor een kind met gescheiden ouders waardoor het kind aan twee vakanties kan
deelnemen.

7.19 Klachtenprocedure
De leerkrachten en de directie doen hun uiterste best om de school voor iedereen een prettige plek
te laten zijn. Heeft u toch zorgen of zelfs klachten over ‘de dagelijkse gang van zaken in de school’, laat dit
dan direct weten aan de leerkracht van uw kind of aan de directeur. Meestal kan een probleem in
goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Komt u er samen niet uit, dan zal de directeur
van de school meehelpen om tot een oplossing te komen. Eventueel wordt ook de maatschappelijk
werker van De Marshof betrokken. U kunt ook direct bij hem/haar terecht als er sprake is van
ongewenste intimiteiten, discriminatie of agressie.

37

Als u er zelfs met deze personen niet uitkomt, dan kunt u als ouders een beroep doen op ‘De
Klachtenregeling’. De scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio hanteren hetzelfde

klachtenreglement, zie ooz.nl/verantwoording.

7.20 Vertrouwenspersoon
Er is één vertrouwenspersoon voor Openbaar Onderwijs Zwolle. Het kan zijn dat deze persoon nodig
is om een probleem of conflict tussen ouders en De Marshof te helpen oplossen.
De vertrouwenspersoon zal altijd eerst kijken wat er precies aan de hand is, wat De Marshof al heeft
gedaan en wat er nog meer nodig is om het probleem op te lossen. Daarbij is het belangrijk dat
ouders, de leerling en de leerkracht tevreden zijn met de oplossing.

7.21 Schorsing en verwijdering
Op De Marshof houdt iedereen zich aan de leefregels en de schoolafspraken. Wanneer leerlingen
zich hier niet aan houden zullen leerkrachten maatregelen nemen. Dit wordt altijd aan de ouders
gemeld. Op De Marshof kennen we de volgende maatregelen, van licht naar zwaar:
Waarschuwing > ontzegging van toegang gedurende een korte tijd (time-out) > ontzegging van
toegang voor langer dan een dag (schorsing) >definitieve verwijdering
De scholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, dus ook De Marshof, hanteren een schorsingen verwijderingprocedure. Deze procedure kunt u inzien op school. Bij ontzegging van toegang en/of
verwijdering van een leerling stuurt de Marshof altijd een bericht aan de leerplichtambtenaar en de
onderwijsinspectie.

7.22 Huiselijk geweld en kindermishandeling
Sinds 1 januari 2011 zijn organisaties en medewerkers in de gezondheidszorg, het onderwijs, de
kinderopvang, de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg, justitie en politie verplicht om een
meldcode te gebruiken voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor geldt de wet
Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Ook seksueel geweld,
meisjesbesnijdenis en eergerelateerd geweld vallen hieronder. De Marshof zal dus altijd melding
maken van genoemde delicten, als we zien/horen/merken dat dit voorkomt bij leerlingen en/of hun
ouders.

7.23 Schoolverzekeringen
De school heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Op grond van deze verzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel,
vrijwilligers) verzekerd.
Deze ongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende
invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd,
voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen
risico). Materiële schade aan brillen, kleding e.d. is alleen verzekerd indien deze het gevolg is van een
ongeval en voor zover niet elders verzekerd. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school
(c.q. het schoolbestuur) zelf, als zij die voor de school actief zijn, dekking tegen schadeclaims als
gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten, die vaak
aanleiding zijn tot een misverstand:
De school (c.q. het schoolbestuur) is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle
schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. De school is alleen
aansprakelijk wanneer er sprake is van een verwijtbare handeling en dit leidt tot schade (een causaal
verband tussen oorzaak en gevolg). De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekort
38

zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er
sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is wanneer
aan een bril schade ontstaat door deelname aan de gymnastiekles; deze schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering van de school en wordt daarom niet vergoed.
De school (c.q. het schoolbestuur) is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Ouders van onze leerlingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van
hun kind. Ouders zijn dus verantwoordelijk als hun kind tijdens de schooluren of tijdens andere
schoolactiviteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt. Het is dus van belang dat ouders
zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
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7.24 Namen en contactgegevens
Bezoekadres en Postadres:
Tichelmeesterlaan 45
8014LA Zwolle
Telefoonnummer: 038-460147
Mobiel nr. directeur (bij calamiteiten): 06 -11769467
E-mail: y.vanhaastrecht@ooz.nl Website: www.marshof.nl
Samenwerkingsverband 2305 PO
Postbus 290
8000 AG Zwolle
info@2305po.nl
Het bevoegd gezag
Postbus 55
8000 AB Zwolle
telefoonnummer: 038 - 455 59 40
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl
Via deze website vindt u rapportages van de inspectie over onze school. vragen over het onderwijs:
0800 – 8051 (gratis)
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-11 13 111 (lokaal tarief) Klachtenmeldingen over seksuele
intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld.
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